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Jeg vil! Rikke Mølbak Hent PDF Forlaget skriver: Emil er 8 år og går i 1. klasse. Han bor sammen med sine
forældre og storebror Mikkel. Emil har ikke en bedste ven, men det vil han gerne have.

Trine er 5 år, og hun bor alene sammen med sin mor. Hun har en rigtig god veninde Sofie, der bor lige ved
siden af.

Fælles for Emil og Trine er, at de får lov til at bestemme rigtig meget derhjemme - selv ting, som de voksne
burde bestemme. Det ender tit med, at de får meget skæld ud, og at andre børn ikke gider lege med dem.

Historierne i bogens første del er rettet mod barnet og skal helst læses sammen med voksen, så I kan snakke
om historierne undervejs. Meningen er, at historierne skal vække eftertanke hos børnene - og måske også hos

de voksne. Et andet formål med bogen er gennem refleksion og samtale at gøre barnet opmærksom på,
hvordan en meget bestemmende eller dominerende opførsel påvirker andre mennesker. 

De voksne, der læser med barnet, kan være forældre, lærere, pædagoger eller andre, der gerne vil sætte fokus
på ´børnemagt´ og det at bestemme. 
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