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12 bøger
der får dig til at stå  på 

hovedet af grin

 
Sjove bøger for børn



Er du vild med sjov og ballade, vilde vittigheder og 
klamme fakta, så har vi her samlet en liste med 12 
sjove og skæve bøger for børn fra 9 år og op.

Vidste du f.eks. at der ifølge japansk folketro 
findes der et VANDMONSTER, som  elsker at 
prutte? Monsteret hedder en KAPPA.. 

Så næste gang at du slår en prut i badekarret, så 
kan du altid skyde skylden på ”Kappaen” :) 



Min lærer går monsteramok
Af Sam Watkins: 
 
5.B er inviteret med til åbningen af en 
forlystelses-park. Det bliver rigtigt vildt, da 
klassens lærer Mr. Hyde forvandler sig til 
et monster og skaber kaos. Jake og hans 
venner må gøre alt for at stoppe Mr. Hyde

2. del af: Min lærer er et monster

Placering: Sjove bøger

Anton og andre uheld
af Gudrun Skretting:

At finde en kæreste til Antons far er svært. 
Det fører til mange sjove forviklinger da 
Anton og hans bedste ven, Ine, gør forsøget. 
Mon det lykkes?

Placering: Sjove bøger



Zombiekattens frygtelige hævn
af Sam Hay:  

Død, splat og pelsdyr” er en serie om Alvin, 
der får en gammel egyptisk amulet foræret af 
sin seje Indiana Jones-agtige granonkel … 
men samtidig bliver Alvin de døde kæledyrs 
vogter.
Eller rettere de ikke-helt-så-døde kæledyrs 
vogter: Hvis et kæledyr omkommer, men har 
”uafsluttede sager” i vores verden, kan det 
ikke finde fred.

2. del af : Død, splat og pelsdyr

Placering: Sjove bøger

Tapper-tvillingerne vælter byen
af Geoff Rodkey:

Kom med på en vanvittig skattejagt gennem 
New Yorks gader, når tvillingerne Claudia og 
Reese Tapper og deres holdkammerater 
kæmper for at få flest point, vinde 
førstepræmien og samtidig samle penge 
sammen til velgørenhed

2. del af Tapper-tvillingerne 

Placering: Sjove bøger



Smørhår og duksedrenge
af  Lars Daneskov:

Det er snart jul, men Anton er ikke glad. For 
der starter en ny dreng i hans klasse, og plud-
selig virker det, som om Molly ikke har tid til 
at være sammen med ham mere

4. del af: Tro, håb og gorgonzola

Placering: Læs højt

Timmy Taber rammer bunden
af Stephan Pastis:

Mit navn er Timmy Taber, og jeg er verdens 
største detektiv. 
Jeg er blevet sendt på en rejse gennem landet 
med kurs direkte mod katastrofen. Jeg vil ikke 
komme nærmere ind på, hvad der har bragt 
mig i denne ulykkelige situation. For du 
behøver ikke vide alt!
Det eneste, du har brug for at vide, er, at 
verden er blevet vanvittig, og at der aldrig er 
en hest i nærheden, når man har 
mest brug for en!

4. del af: Timmy Taber

Placering: Sjove bøger



Kaptajn underhyler og den sen-
sationelle saga om Svend Stinke-
snot : den tolvte heltefortælling
af Dav Pilkey :
Kaptajn Underhyler vender tilbage for at tage 
kampen op mod den frygtelige Svend Stin-
kesnot, som er blevet super intelligent af en 
klump Zygo-Gogozizzel 24 fra rummet.

12. del af: Kaptajn Underhylers eventyr

Placering: Sjove bøger

Min bror er en superhelt
af Solomons David:

Lukes storebror Zack får superkræfter ved et 
tilfælde, og Luke må hjælpe ham med at blive 
en rigtig helt. 
For Zack ved en hel masse om matematik, 
men intet om superhelte.

Placering: Sjove bøger



Lille Mads var i zoo sammen med sin tante. 
Først  gik de hen til aberne.
-Se tante, den der ligner dig!
-Det var da ikke særlig pænt sagt, lille 
Mads.
-Bare rolig, tante. Aben kan jo ikke forstå, 
hvad jeg siger.

Fra bogen: ”De vildeste vittigheder for børn”

”





Mogens og Mahdi
af Kim Fupz Aakeson :

Tegneserie. 10 historier om vennerne 
Mogens og Mahdi, der spiller 
computerspil, dyrker karate, griner af 
dumme voksne og klæder sig lidt for 
uhyggeligt ud til Halloween. 

Det er fedt at være dreng!

Placering: Sjove bøger

Hvor klamt!
af Crispin Boyer:

Kan du ikke få nok viden om klamme, ækle, 
lugtende og slimede emner, så er denne bog 
lige noget for dig!
I Hvor klamt! præsenterer gødningsbillen 
Gunnar dig for alverdens klamme facts og et 
hav af modbydelige infobokse, der helt sik-
kert vil få det til at vende sig i dig!

Placering: 03.9 i Børn Fag



De vildeste vittigheder for børn :

En samling af de sjoveste vittigheder lige til at 
lære udenad. Fyr dem af over for vennerne i 
skolegården og på fritidshjemmet, eller driv 
din mor og far til vanvid! Verdens vildeste vit-
tigheder skal fortælles om og om igen …

Læreren: – Hvad får du, hvis du lægger 255 
sammen med 1155, trækker 39 fra og divide-
rer resten med 3?
Søren: – Hovedpine!

Placering: 39.12 i Børn Fag

Tør aldrig din røv med et 
pindsvin
af Mitchell Symons:

Vidste du måske, at en snegl har ca. 25.000 
tænder? At over halvdelen af verdens søer 
ligger i Canada? Og at tulipanløg blev brugt 
som valuta i Holland i det 17. århundrede?
Ja, det er den slags viden, der kan imponere 

og forbløffe ved middagsbordet 
eller i et quizspil.

Og hvem har ikke brug for gode råd 
her i livet? Mitchelle Symons deler 
rundhåndet ud af gode råd. 
´Tør aldrig din røv med et pindsvin´ 
er blot et af de gode råd, han giver.

Placering: 03.9 i Børn Fag



En person, der kan grine ad sig selv, 

kommer aldrig til at kede sig.

Du er faktisk sjovere, end du selv tror (særligt 

når du ikke selv kan se det sjove)

Fra bogen: ”Tør aldrig din RØV med et pindsvin”

”
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