
Pek, lytt, lær!
Gi babyen bøker! Bøker i papp eller tøy stimulerer barna både fysisk og 
mentalt mens de ligger på gulvet. Sterke farger og konkrete former er 
fine. Prøv ut bøker der man blir kjent med nye ord, dyrebilder, bilder med 
hverdagslige ting barnet kan gjenkjenne – og sang- og reglebøker. 

Prøv ut disse enkle bildefortellingene:
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Den lille larven alDrimett 
ta og føle-bok av eric Carle. 
Oversatt av Olaf Coucheron.

Bø OG Bæ av Olof og lena 
landström

Se OG Si! av Kari Grossman

BeiBi tittei av ann Forslind. 
Oversatt av margrete rasmussen.

På BeSøK hOS GuBBen OG 
Katten en let- og finn-bok av Sven 
nordqvist. Overs. heidi Sævareid.

KOKOS verDenS minSte 
eleFant Klaffe-/trillebok av anne 
holt og tor åge Bringsværd.

PriKK OG FleKK På PriKKniKK 
av lotta Geffenblad. Oversatt av 
Jo eggen.

taSSen har BurSDaG av eric hill. 
Oversatt av maja heger.

nilSen OG vOttene av Bodil 
vines Kopperud og anette v. 
heiberg.

Barn som blir lest for, får både bedre språk, 
fantasi og empati. God nok grunn til å finne 
fram eventyrboka! vi har samlet tips til de 
ulike alderstrinnene.
teKSt: emma th. hanSen FOtO: Fra FOrlaGene

Bok gjør klok

HUMOR FOR SKOLESTARTERE
• Rampete Robin av Francesca Simon. Overs. Dagny holm m.fl.
•  Kaptein Supertruse og de rampete robotene av Dav Pilkey.  

Overs. vibeke e. Grønn.
• Gummi-Tarzan av Ole lund Kirkegaard. Overs. Sigvor ljone.
• Matilda av roald Dahl. Overs. tor edvin Dahl

0-1 år

HVORDAN JEG BLE TIL:
•  Da Emma ble Emma av K. raagaard og P. Gotthardt.  

Oversatt av tor åge Bringsværd.
•  Uno i mammas mage av Sara Gimbergsson. Oversatt av 

margrete rasmussen.
• Kroppen av trond-viggo torgersen.
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Gjenkjennelige figurer og gjenstander er fortsatt viktig. myldrebøker 
er derfor fine. Fortellingene bør være korte, og det trenger ikke å 
skje så mye underveis. historier fra barnehagen og hverdagen samt 
bøker med kjente figurer fra tv er populære. Prøv ut disse:

Engasjerende  
bildefortellinger
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Den StOre lilleSøSter BOKa 
av Kari Grossmann

i huSet mitt av marianne Dubuc. 
Oversatt av elisabeth Solberg holm.

herr KileFant.  Gjenfortalt av 
inger hagerup.

mamma mø OG KråKa av 
Jujja Wieslander. Oversatt av 
Kjetil indregard. 

thOmaS-tOGet av W. awdry

BarBaPaPa av anette 
tison og talus taylor

emmaS FørSte DaG i  
BarnehaGen av Gunilla Wolde. 
Oversatt av erika Birke.

luDDe av ulf löfgren. Oversatt av 
tor åge Bringsværd.

mimBO JimBO OG De StOre 
eleFantene av Jacob martin Strid. 
Oversatt av linn Skåber.

| Les | boktips

2-3 år

EVENTyR I Ny fORm
Bøkene Bukkene Bruse på badeland (2009) og 
Bukkene Bruse vender tilbake (2014) av Bjørn F. 
Rørvik og Gry Moursund.
Morsomme bøker som appellerer både til barn og 
voksne. Bøkene bygger på det kjente eventyret om 
Bukkene Bruse, men med en ny og humoristisk 
vri. I første bok drar bukkene til Badeland i stedet 
for til seters og i andre bok leter de etter 
trollet som har flyttet fra fossen og havnet 
på gamlehjem etter å ha fått en sprekk i 
ryggen av for mye sol. På gamle-
hjemmet skremmer trollet alle de 
eldre helt til Bukkene Bruse stanger 
trollet tilbake til fossen.
Passer veldig godt fra 4 år og 
oppover.
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«BøkER TRENGER BARNAs fANTAsI, DET ER sANT. mEN DET ER ENDA mER sANT AT BARNAs fANTAsI HAR BEHOV fOR BøkER fOR å kuNNE LEVE uTEN BøkER.»             
  aStriD linDGren
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Fire–femåringer er nysgjerrige, filosoferende og 
interessert i nye ord og spennende fortellinger. 
Gjerne ispedd litt bæsj og promp! Prøv ut disse:

Bokstaver, promp 
og prinsesser!

tamBar er et trOll 
av tor åge Bringsværd og 
lisa aisato

KarSten + Petra På tur  
av tor åge Bringsværd og  
anne holt

hallO JOrDa! av anna Fiske

JOrDa runDt På 29 BOK-
Staver av Kristin roskifte

malvin i Den ville naturen 
av Kari Grossmann

PulverheKSa av ingunn aamodt

hvOr er SøSteren min? 
av Sven nordqvist. Oversatt 
av tor edvin Dahl.

Den KJemPeStOre Pæra 
av Jacob martin Strid. Oversatt 
av erlend loe.

4-5 år

TIPs!
Oppsøk barnebokhandlere/barnebokavdelingene 
(fysisk eller på nett), bibliotekene og sjekk ut forla-
genes nettsider for lesetips. Her kan man søke på 

alder. Sjekk også ut om det fins barnebokforfattere i 
ditt distrikt som kan komme på besøk.  

når PrinSeSSer våKner Om natten 
av Per Gustavsson. Oversatt av margrethe 
rasmussen. og ane Sjøbu.

«EN GOD BOk ER sOm EN 
TRAmPOLINE fOR fANTA-

sIEN. DEN GIR TANkEN NOE 
å HOPPE OG sPRETTE På.»             

  tOr åGe BrinGSværD

når prinsesser våkner om natten, mangschou


