


Forskellige  
familieformer

Hvem henter mig? 
af Signe Fjord
Computeren Rufus, der holder styr på alle børnenes komme-og-gå-aftaler 
i børnehaven, er på en hård opgave. For Rufus tror, at en familie består af 
mor, far og to børn. Men børnenes mangfoldige familieformer viser Rufus, 
at der er mange måder at være familie på i dag. 
3-5 år

Far, mor - og børn 
- en bog om liv i familien
af Karen Glistrup (30.175)
En samtalebog for børn og voksne med omdrejningspunktet ”familien”. Med 
store, fine tegninger, en kort tekst og spørgsmål lægges der op til samtaler 
om stort og småt i familielivet. Både det, der er svært og tungt, men også 
det, der er trygt og godt.
3-9 år 

Velkommen i familien
af Mary Hoffman (bi 30.175)
Der findes familier med en mor og en far, familier med en mor eller en far, 
familier med adopterede børn, plejefamilier, familier med to mødre eller to 
fædre og sammenbragte familier. Hvordan ser din familie ud?
4-7 år

Forunderlige familier 
af Gitte Camilla Buus Lyngbye
I et hus bor der seks familier. Frederik bor alene med sin far, Emilie er adop-
tivbarn fra Kina, Mathilde er donorbarn, Sigurd og Freja bor sammen med 
deres mor, hendes kæreste og deres papstoresøster, tvillingerne Mikkel og 
Mathias bor sammen med deres mor, far og lillebror, og Esther bor med sine 
to mødre. Hør historierne om dem alle.
3-5 år

Her er mit stamtræ 
af Mick Manning (bi 30.175)
Et stamtræ er et slags kort over en familie. Det viser hvem, man stammer 
fra. En familie kan være sat sammen på mange måder. Det forklares i denne 
bog, der kommer godt omkring forskellige familieformer.
5-7 år

Adoptivfamilier og  
plejefamilier

Joels familie 
af Emma Adbåge
Joel snakker ligesom sin mor, og han er lige så flink som sin far. Men på 
udseendet ligner han hverken sin mor eller far. Hvordan kan det være? I 
børnehaven forklarer pædagogen, hvordan og hvorfor Joel er blevet adop-
teret.
3-5 år

Jeg er plejebarn 
af Kristien Dieltiens
Daniels mor har det ikke godt, så han skal bo hos en plejefamilie i et stykke 
tid. Han flytter ind hos mor Mette, far Tom og børnene Clara og Mikkel, men 
han savner mor rigtig meget. Det er lidt svært for alle, at Daniel er flyttet 
ind, men tingene bliver hele tiden lettere. Bag i bogen er der et afsnit til de 
voksne om at være en plejefamilie.
5-7 år

Hvor kommer du fra? 
- en bog om at blive adopteret 
af Henrik Lund
Gennem humoristiske og glade tegninger fortælles det, hvordan colombian-
ske Andrea ender i Danmark hos sine adoptivforældre, der ikke selv kan få 
børn. Det lange proces med at ansøge om adoption er beskrevet ligesom 
nervøsiteten og spændingen ved at tage til Columbia og hente Andrea.
3-6 år



Rosita 
af Pimm van Hest
Rosita er en pige på fem år. Hun er brun i hovedet, men hendes mor og far 
er hvide i hovedet. En dag siger Rositas veninde, at Rosita aldrig har været 
inde i sin mors mave. Passer det? Rositas forældre sætter sig ned og fortæl-
ler hende hele historien om, hvordan hun blev adopteret.
4-7 år

Skal jeg fortælle dig om adoption?  
- en guide til familie, venner og professionelle
af Anne Braff Brodzinsky (30.175)
Gennem den fiktive pige Maries fortællinger, kan denne bog hjælpe med 
at forklare, hvad adoption er, og hvordan det føles at være adopteret. Den 
definerer på pædagogisk vis, hvad en plejefamilie er, og den fortæller tre 
adopterede børns historier.
7-14 år

Fortæl mor, om min mor
af Anna-Marie Helfer
En dag er der kommet en ny dreng i Nanas klasse. Han er brun ligesom 
Nana. Så nu vil Nana høre alt om den fattige indianerfamilie, hun oprindeligt 
blev født ind i, inden hendes forældre kom og adopterede hende i Peru. 
7-9 år

Kan man spise softice med pinde?
af Malene Fenger-Grøndahl
Første bind i en serie om Anna, der er født i Kina, men blev adopteret til 
Danmark, da hun var tre uger gammel. Anna elsker at høre hendes forældre 
fortælle historien om sin ”Kina-mor” og om, hvordan hun blev hentet på bør-
nehjemmet i Kina. Anna øver sig i at spise med pinde, så hun kan det, når 
hun engang skal til Kina og finde sin Kina-mor.
5-9 år

Donorfamilier
Hvem er Tristans far? - Tristan er donorbarn 
af Cecilia Hafezan Abel
Tristan har ikke nogen far, da hans mor har valgt at få ham alene ved hjælp 
af en donor. Hun er gravid igen, og hans lillesøster i maven er også et do-
norbarn. Det forklares på en grundig og pædagogisk måde, hvordan moren 
ved hjælp af en sæddonor bliver gravid, og Tristan er med til skanning, hvor 
han vinker til sin lillesøster inde i mors mave.
5-8 år

Karla ønsker sig en far 
af Pia Olsen
Karla har ingen far, da hendes mor har fået hende ved hjælp af en flink sæd-
donor. Men Karla kunne virkelig godt tænke sig en far, selvom hun har en 
sød morfar at hygge sig med. Der er flere bøger i serien, der også kredser 
om emnet donorbørn.
3-6 år

Astrid er donorbarn 
af Lone Løhde Rye
Astrid er donorbarn, fordi hendes forældre ikke selv kan få børn, da Astrids 
far ingen sædceller har. Men ved hjælp af en donor kommer Astrid – og hen-
des nye lillebror – til verden og lander lige ned i en lykkelig familie. Bogen 
lægger op til dialog mellem børn og deres voksne.
5-7 år

Regnbuefamilier
Nu er det min tur – Maries mor og mutti 
af Cecilia Hafezan Abel
Marie går i 0.A. En dag skal eleverne i klassen fortælle om deres familie. 
Da Marie fortæller, at hun har to mødre, tror de andre ikke på det. For alle 
har da en far, og to damer kan ikke få børn. Men Marie viser dem, at hun 
ikke lyver.
5-7 år

Niller Pilfinger åbner Bakken 
af Stine Josefine Dige
Niller Pilfinger har to mødre: Mor og Mammi. I dag skal de på Bakken, og 
imens Nillers mødre er på toilet, når han at opleve en helt masse på egen 
hånd. Sjov bog, der fortæller om familieformer via en familieudflugt. 
3-6 år



Hele familien 
af Miriam Schiffer
Sofies lærer inviterer alle til en ”mors dags”-fest, men Sofie har ingen mor. 
Hun har to fædre, så hvad gør hun? Hun snakker med sine klassekammera-
ter om det, og sammen finder de en god løsning og holder den hyggeligste 
fest. 
3-7 år

Far og far og lille Tango 
af Edith Schreiber-Wicke
I New Yorks Zoologiske Have bor pingvinerne Roy og Silo. De to han-ping-
viner har altid holdt sammen og er ikke interesserede i hun-pingvinerne. En 
dag opdager dyrepasserne, at Roy og Silo har bygget en rede og ruger på 
en sten. En hun-pingvin har lagt et æg, som hun har forladt, så da det bliver 
skiftet ud med stenen, bliver Roy og Silo fædre til lille Tango.
4-7 år

Fars nye ven 
af Michael Willhoite
En dreng fortæller om hans far, der bliver skilt fra hans mor for at flytte sam-
men med manden Peter. Drengen, faren og Peter laver mange ting sam-
men, og drengens mor forklarer, hvad det vil sige at være homoseksuel.
4-8 år

Skilsmissefamilier
Hjemme hos mor får jeg altid sushi 
af Anne Sofie Hammer
Magdas forældre er skilt, og i denne uge er Magda hos sin far. Magda for-
tæller faren alt, hvad hun får lov til hjemme hos mor. Faren tvivler dog på, at 
det kan være rigtigt, at mor aldrig gør rent, altid køber den store sodavand i 
biografen til Magda, at de altid spiser sushi og ser uhyggelige tv-serier. 
4-7 år

Nannas to værelser 
af Jannie Kildested
Nanna og Jeppes mor elsker ikke hinanden mere, så de skal skilles. Det 
bliver en svær tid for hele familien, og hvordan beslutter Nanna og Jeppe 
hvem, de skal bo hos hvornår? Forfatteren er psykolog og har i mange år 
arbejdet i Statsamtet og haft samtaler med børn om skilsmisse.
5-7 år

Mila har to senge 
af Judith Koppens
Mila bor skiftevis hos sin mor og sin far. Hos far er der en hund, og far synger 
godnatsange. Hos mor er der en kat, og mor læser godnathistorier. Begge 
steder er der bløde senge, og både Milas mor og far elsker hende højt. 
2-5 år

To af alting 
af Hanne Kvist
Dette er historien om en dreng, hvis mor og far synes, der skal ske noget 
nyt. Drengen skal have to af alting. Han skal have dobbelt så mange værel-
ser og gaver, og forældrene køber endda en hund mere til ham. Men han 
vil kun have sin gamle hund, Uffe, og sammen graver de to et hjem under 
jorden med kun én af hver.
4-7 år

Emma møder skilsmissen 
af Nora Lund
Bog med tre historier. Den første historie handler om Emma, der ikke forstår 
ordet ”skilsmisse” og tror, det er en slags kat. I den næste skal Emmas ven-
indes forældre skilles, og i den sidste er Emma bange for, at hendes foræl-
dre også skal skilles, fordi de skændes. Til alle historierne er der spørgsmål, 
som børn og voksne kan snakke om i fællesskab.
4-6 år

Nadias dagbog
af Jørn Jensen
Nadia beskriver i sin dagbog, hvordan det føles efter hendes forældres skils-
misse, hvor moren flytter sammen med en anden mand. Det er meget svært 
at forstå og acceptere morens beslutning, og Nadia er meget ked af det og 
vred i lang tid. Men efter nogle måneder ser alting lysere ud.
8-10 år



Albert er skilt - om børn og skilsmisse
af Else Marie Schmidt Andersen
Albert og de andre børn i denne bog har det tilfælles, at deres forældre er 
skilt. Børnene går i 0. eller 3. klasse, og man hører om nogle af de udfor-
dringer, de har, i små historier om hvert barn. Er det Alberts skyld, at mor og 
far er blevet skilt? Hvorfor kommer Emils far ikke og ser ham spille fodbold 
efter skilsmissen? Bagerst i bogen er der et kapitel henvendt til voksne om 
hvordan, man kan støtte børn ved skilsmisser.
4-8 år

Pelle går hjem
af Ditte Steensballe
Pelles forældre skal skilles, og det føles som om, at det regner i Pelles 
hjerte. Mor skal bo i en lejlighed, hvor Pelle også skal bo halvdelen af tiden. 
Pelle synes, at mors nye hjem er helt forkert. Det lugter mærkeligt, der er 
forkerte lyde, sengen er for hård, og det er ikke sjovt at lege der. Pelle løber 
hjem til far i det gamle hus, men mon ikke mors lejlighed på et tidspunkt kan 
blive et rigtigt hjem?
8-10 år

Troldegrene 
af Camilla Wandahl
Erika, mor og far er i sommerhus, og de skal snart hjem. Men først skal mor 
og far fortælle Erika noget vigtigt. De skal skilles. Erika vil ikke høre på det 
og løber ud i skoven, hvor hun kommer til skade. Mor og far bærer hende 
tilbage til sommerhuset, og de forsikrer hende om, at de stadig vil elske 
hende og være der for hende.
5-8 år

Heks! 
af Kim Fupz Aakeson
”Pusling” er skilsmissebarn, og han er ret tilfreds med, at hans forældre bor 
på hver sin side af parkeringspladsen. Men nu siger Puslings far, at han har 
mødt en dame, han er glad for. Det viser sig at være en heks – eller hvad?
5-8 år

Vitello skal have en papfar
af Kim Fupz Aakeson
En dag er der pludselig en skaldet mand ved navn Gregers, der skal spise 
aftensmad hjemme hos Vitello og hans mor. Og da Gregers skal hjem, kys-
ser han Vitellos mor! For helvede, han gider ikke have en papfar, for han har 
jo allerede en far. Men måske er der fordele ved at have to fædre?
5-8 år

Sammenbragte familier
Mig og min papfamilie
af Anja Hitz
Rose er 11 år og enebarn. Hendes forældre er skilt, men nu har hendes mor 
mødt Frank Femtal, der har fem børn. Så nu skal Rose til at vende sig til et 
nye liv med en masse nye papsøskende. Men hvad med far? Skal han ikke 
også have en kæreste? Sød bog, der med humor fortæller om starten på en 
sammenbragt familie. Der er fem bøger i serien.
8-11 år

Pludselig søskende
af Anja Hitz
Billy er glad for at bo alene med sin far. Men en dag, hvor en dame med 
røde læber og hendes to børn kommer på besøg, ændrer det hele sig. Plud-
selig begynder Billy og hans far at lave ting med damen og hendes børn. 
Efterhånden lærer Billy dem at kende, og så er det alligevel ikke så tosset 
at dele dem med far.
4-6 år

Min far er vild med din mor 
af Ilona Lammertink
Sigurd kan ikke vente med at komme i skole og fortælle sin bedste ven, 
Rose, at hans far og hendes mor er blevet kærester. Da han siger det foran 
hele klassen, bliver Rose ked af det, for hun vidste det ikke. Hun håber 
til gengæld på, at hendes forældre finder sammen igen. Fin bog om den 
spæde begyndelse til en sammenbragt familie med skilsmisseråd til foræl-
dre, stedforældre, lærere og pædagoger.
4-6 år
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Vi hører sammen - en patchworkfamilie
af Lucy Scharenberg
Paul og hans mor skal flytte sammen med Pauline og hendes far. Paul fore-
stiller sig, at han er en sørøver på en tømmerflåde på et bølgende hav. 
Pauline leger, at hun er en prinsesse, der skal bo på et slot. Det er ikke helt 
let pludselig at skulle bo sammen med andre, men et stort patchworktæppe 
bringer den lille nye familie tættere sammen. 
5-8 år

Karlas kabale
af Renée Toft Simonsen
Karla er ni år, og hun bor sammen med sin mor, hendes nye mand, hendes 
søskende og papsøskende. Karla må kun se sin far om mandagen, da han 
er alkoholiker. Det er ikke altid let at være Karla, men Karla giver ikke sådan 
op. Der er seks bind i serien om Karla.
6-8 år

For de voksne
Den sammenbragte familie – vejen til succes
af Charlotte Berg (30.175)
Forfatteren er coach og familierådgiver for sammenbragte familier. Hun har 
skrevet denne bog for at hjælpe voksne til at kunne hjælpe børn med at 
indgå i en ny familiekonstellation som en sammenbragt familie. Bogen er 
bygget op i fem faser, der kommer omkring ting som parforhold, bonusforæl-
dres rolle, uenighed om børneopdragelse, konflikter og svære følelser.

Far, mor og donorbarn  
– veje til et endnu bedre liv som donorfamilie
(30.175)
Bogen henvender sig til ufrivillige barnløse, der enten har skabt en fami-
lie eller skal i gang med at skabe en familie ved hjælp af en sæd- eller 
ægdonor. Bogens emner er fx fakta om donation, genetik, anonym kontra 
ikke-anonym donor, tilknytning til barnet, og om man fortæller om eller fortier 
tilblivelsen af barnet. Voksne donorbørn fortæller om deres oplevelser i små 
interviews.

Barnets bedste - efter skilsmissen
af Ruth Juul (30.1752)
Hvad er ”barnets bedste” når man snakker skilsmisse? Det er svært at svare 
på, men måske kan denne bog give dig svar i netop din situation. Bogen er 
delt op i fem dele. Første del handler om de voksne og den livskrise, de står 
i. Anden del om børnene, tredje del om konflikter, fjerde del om samarbejdet 
i hverdagen og femte del om fremtiden og de nye familier.

Elsk din eks - en kærlig måde at være skilt på
af Anna Prip (30.1752)
Det er måske ikke let, men der er virkelig mange grunde til at bibeholde en 
kærlig relation til din eksmand eller ekskone. Bogen indeholder værktøjer og 
råd til, hvordan du og dine børn kommer bedst igennem bruddet og berører 
emner som fx kommunikation, følelser, konflikter og stress. 

Håndbog for enlige mødre – en praktisk guide
af Trine Toft (30.175)
En håndbog til de enlige mødre, der enten har været alene længe eller lige 
er blevet skilt. Man får gode råd til at finde sig selv igen, økonomi, ferie, den 
gode hverdag, og hvad man kan gøre, hvis man gerne vil finde en mand 
igen. 


