


Om at blive uvenner 

Anna kommer op  
at skændes
af Kathleen Amant 
Lillebror Bertil og Anna leger 
far, mor og børn med Annas 
dukke. Pludselig kommer de op 
at skændes om dukken, og Anna 
sparker Bertil. Kan de mon blive 
gode venner igen?
Fra 3 år

  søskende 
  lege 
  konflikter

Winnie og Leo  
bor på et slot  
af Marianne Verge 
& Mikkel Sommer
Selvom Winnie og Leo er sure 
på hinanden, er de alligevel 
gode venner. Og når man er for-
kølet og skal blive i sengen, er 
det bedst at blive gode venner 
hurtigt. Så kan man nemlig lege 
uden at stå op. 
Fra 3 år

  Lege 
  fantasi 
  årstider 

 = del af en serie

Ida bliver ked af det  
af Inger Tobiasen
Ida leger riddere med sin ven, 
Kalle. Det er sjovt, men da Ida 
ikke må låne Kalles sværd, bliver 
de uvenner, og Ida bliver ked af 
det. Hvordan bliver man gode 
venner igen?
Fra 2 år

  Ked af det  
  lege 
  konflikter

Cykl en tur!
af Philip Hopman &  
Joukje Akveld
‘Så cykl dog en tur’ råber William 
en dag, da Bosse og William er 
oppe at skændes. Bosse cykler 
og cykler mens han skummer af 
vrede. Men pludselig er han ikke 
vred mere og synes ikke, at det 
hele kun er Williams skyld.
Fra 3 år

  vrede 
  drenge 
  eftertænksomhed

Lille Mus får besøg 
af Riika Jäntti 
Lille Mus skal have besøg af ven-
nen, Louis. Først hjælper Lille 
Mus sin mor med at gøre rent 
og vaske tøj. Lille Mus vil og kan 
selv, men da Louis kommer, bli-
ver de uvenner over en bamse 
og er ved at komme op at slås. 
Fra 2 år

  hjælpsomhed 
  konflikter 
  lege

Lasse-Leif gider ikke 
lege med fætter Finn 
af Mette Finderup &  
Annette Carlsen
Dumme fætter Finn kommer 
på besøg, men Lasse-Leif gider 
ikke lege med ham. ‘Det skal du’ 
siger Lasse-Leifs mor. Men der 
skal skænderier og biler i luften 
til, før de bliver gode venner.
Fra 4 år

  lege 
  konflikter 
  drenge

Hubert og Halifax  
futter en ven af
af Kasper Syhler & 
Julie Østergaard
Hubert er blevet uvenner med 
sin bedste ven, Sofia. Han giver 
sin ilder, Halifax, en sele på og 
går ud i blæsevejret for at sætte 
ild til de ting, der minder ham 
om Sofia. Det hjælper lidt, men 
ikke helt.
Fra 4 år

  vrede 
  glemme 

Den gamle mand  
og hvalen
af Stian Hole
Den gamle Cornelius bor ved 
havet sammen med sin kat. En 
dag finder han en strandet hval, 
men han kan ikke redde hvalen 
alene. Cornelius må ringe til sin 
bror, som han er uvenner med, 
for at bede om hjælp.
Fra 5 år

  ensomhed 
  søskende 
  tilgive



Oskar og Stine  
bliver uvenner  
af Åsa Mendel-Hartvig & 
Ane Gustavsson
Oskar leger hos Stine, men da 
de begge vil tegne en rød trak-
tor, bliver de uvenner. Stine ta-
ger den røde farve først, og hun 
tegner længe. Meget længe. Det 
bliver jo aldrig Oskars tur...
Fra 3 år

  skænderier 
  vrede 
  dele

Om at være  
en god ven

Alexander bliver vred
af Line Kyed Knudsen &  
Peter Bay Alexandersen
Nogen gange bliver Alexander 
så gal i børnehaven, at han ikke 
kan styre sine arme og ben. De 
spjætter og rammer de andre 
børn. Alexander vil gerne være 
en god ven, der ikke slår. Heldig-
vis hjælper pædagogen Thomas 
ham. 
Fra 4 år

  vrede 
  konflikter 
  lege 
  børnehave

Tal pænt Peter!
af Eva Rust & MAKI
Peter er for det meste en rar 
dreng, der hjælper sin far med 
at lave mad og taler pænt til 
alle. Men en dag bliver han så 
vred, at han bander, skælder og 
taler grimt hele dagen. Til sidst 
er der ingen at lege med! 
Fra 4 år

  vrede 
  undskyldning 
  opførsel

Om at blive drillet 

Nicholas og de vilde unger
af Niki Daly
De vilde unger i skolen driller, 
og Nicholas vil ikke i skole mere. 
Men han er god til at finde på, 
og lige pludselig opdager bør-
nene, at de hver især er gode til 
noget - og så er det meget let-
tere at blive venner.
Fra 4 år

  drilleri 
  mobning 
  skole

Rød, eller hvorfor  
mobning ikke er sjovt 
af Jan de Kinder
Der skal ikke så meget til, før 
Thor rødmer. I starten er det 
sjovt, men da alle pludselig gri-
ner af Thor, er det ikke så sjovt 
længere. Philip griner allerhø-
jest og går over grænsen, men 
der er én, der tør sige noget.
Fra 4 år

  drilleri 
  mobning 
  ked af det 
  sige fra

Troldetanker
af Jeanne Willis & Tony Ross
De to små geder, Dennis og Si-
mon, har fundet en mobiltele-
fon. De sender grimme beskeder 
til trolden, som de har hørt, er 
styg. Men da de møder trolden, 
går det op for de to geder, at det 
er dem selv, der er stygge.
Fra 4 år 

  mobiltelefoner 
  digital mobning 
  opførsel
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Noni siger stop  
af Heather Hartt-Sussman & 
Geneviéve Côte
Da Noni var lille, var hun lige-
glad med, hvad andre syntes om 
hende. Det er hun ikke længere. 
Derfor siger hun ikke noget, når 
de andre driller Hector i skolen. 
Men til sidst får Noni alligevel 
nok.
Fra 4 år

  mobning 
  drilleri 
  skole 
  sige fra

Da Carl blev rasende 
af Ida Jessen & 
Hanne Bartholin
Carl har en legeaftale med Fan-
ny. Han glæder sig til at lege med 
hende helt alene, men storebror 
Albert får Fanny med ud på sin 
tømmerflåde, og så bliver Carl 
rasende.... og våd.
Fra 3 år

  søskende 
  vrede 
  drilleri  

Viola og veninderne
af Line Kyed Knudsen &  
Charlotte Pardi
Det kan være svært at være en 
god ven, når man bare så gerne 
vil lege med Ida og Anna i bør-
nehaven, og de hele tiden siger 
nej. Viola føler sig udenfor, og så 
kommer man let til at gøre no-
get dumt. 
Fra 4 år

  piger 
  jalousi 
  mobning  
  konflikter 
  lege 

Hvordan fru G.  
blev så gnaven
af Sonja Bougaeva
Alle i opgangen er bange for den 
gnavne og ensomme fru G. Selv 
de voksne!
Men så møder fru G. en lille sød 
pige, der bliver mobbet, og fru 
G. kommer til at tænke på, da 
hun selv var barn for længe si-
den.
Fra 4 år 

  ensomhed 
  mobning 
  vrede 

Den lille røde  
trold driller sin ven  
af Dorte Karrebæk
Den lille røde trold er i drille-
humør. ‘Vi skal have snegle til 
aftensmad’ siger han for sjov til 
sin ven, den lille gule snegl. Men 
den lille gule snegl er bange for 
at ende som aftensmad og gem-
mer sig bag en sten. 
Fra 3 år

  trolde 
  drilleri 


