
BØGER 0-3 ÅR
HVAD ER DET
BØGER KAN?

BRUG BØGERNE - MASSER AF IDÈER!
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HVAD ER DET 
BØGER KAN?

Bøger kan sætte en god snak i gang og berige med nye vinkler på 
dagligdagens situationer & konflikter.

Bøger kan bidrage med den befriende humor, der kan få både børn 
& voksne til at grine. Det letter forståelsen, giver plads til jeres egen 
gode rytme og gør at børnene kan huske det en anden gang.

Bøgerne hjælper med at se situationer udefra og kan vække god 
stemning. Illustrationerne er absolut en stor gevinst. Børnene vil 
elske at billedlæse bøgerne igen og igen.

Bøgerne kan samle børnene i et fælles fokus, så I sammen får sam-
me forståelse af hvad I oplever i bøgerne og i samværet i dagligda-
gen.

Du får ro på børnene i en hyggestund, ”får pulsen ned” hvis det er 
tiltrængt,  I får en fælles viden, og bøger er et fantastisk indslag i 
den daglige rytme. 

Du kan også bruge bøgerne til at aktivere nogle børn selv, så du kan 
få lidt tid til et trængende barn.
Børnene elsker tit at høre den samme historie igen og igen, det kan 
I roligt gøre, det har en helt speciel værdi, at børnene er helt trygge 
og er helt fordybet i deres yndlingshistorie! 
I kan skiftes til at vælge bøgerne I læser!

”Mimbo Jimbo” af Jakob Martin Strid er en af de serier børnene 
tit elsker at høre igen og igen. De er virkelig gode, og de har den 
fordel, at de også er fine for den voksne læser. Så lån dem til 
børnene ;-)

I kan starte med de to papbøger: ”Ord med Mimbo Jimbo” og 
”Tæl med Mimbo Jimbo”. De er fra 1 år og så lærer de yngste 
figurerne at kende.

De andre bøger kan læses fra halvandet år:
”Mimbo Jimbo” / ”Mimbo jimbo har det sjovt” / ”Mimbo Jim-
bo laver kunst” / ”Mimbo Jimbo finder en ven”
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BØGER SOM LEGETØJ 
OG DAGLIGDAGS BRUG

Serien ”Hej baby” af Gry Kappel Jensen: titlerne ”leg” 
og ”mad” og ”drikke” og ”Ansigter””Mille & Mulle leger” af Oud”Pernille passer børn””Vuggestuen Smørklattens allerførste ordbog”

”Totte bygger” af Gunilla Wolde

De stærke bøger med tykke papsider kan sagtens være som en del 
af legetøjet.

Børnene lærer hurtigere at aflæse billeder i bøger og genkende 
tingene i virkeligheden.

Gode bøger med hverdagsbilleder til de yngste: Her et udvalg, der 
er masser!
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GODE BØGER AF PAP 
T IL DE MINDSTE

Finde ting på siderne bøger til 2-3 år:”Søg og find: Hjemme hos Peddersen og Findus” af 
Sven Nordqvist. Denne er super god at bruge, så lærer 
børnene også samtidig ”Peddersen og Findus” at ken-
de, og der er masser af fantasi!”Vuggestuen smørklatten” Der er flere i serien. Børne-

ne følger samtidig med i livet i en vuggestue.
RØRE / FØLE bøger med kæledyr, bondegårdsdyr, traktorer, 
vejmaskiner mv. er meget populære!

Bøger med huller til næste side: ”Bondegårdsdyr” af Gardner 
i ”Hvem er jeg serien”

Bøger hvor man skal følge en tråd gennem hele bogen: 
”Hjælp Fips! Med at følge den røde tråd”

Flapbøger: disse er populære, men børnene vil tit bare rykke flapperne af, hvis 

man ikke sidder med ét barn ad gangen med en bog. ”Bastian – hvem leger 

du med” er søde bøger om en hund og dens venner. 

”Pletbøgerne” har tit flapper, de er ret stærke, men du skal være sammen 

med det barn der læser i bogen!

Bøger fulde af ord – ordbøger for de mindste, de er gode til at snakke en mas-

se ord med børnene.
”Bamse er fuld af ord” med den kendte Bamse fra Bamse og Kyllingen.

”Plets ordbog” med hunden Plet

Tælle bøger: 1 – 2 – 3 bøger er sjove i den periode børnene elsker at begynde og tælle

Bøger hvor børnene lærer farverne findes både i fan-tasibøger og enkle til de mindste.

Myldrebøger: Bøger med hele landskaber, bonde-gård, byer eller børnehaver er tit sjove for børnene at kigge i, både sammen i flok, med en voksen og selv.



Silkeborg Bibliotekerne ©
 2018

HVERDAGS-BØGER
med de emner børnene kender

Læs også bøger med billeder af børn med brun eller 
sort hud. Nogle børn bliver bange, hvis de pludselig 
møder et barn med en anden hudfarve, så hvis I har 
bøger med andre landes børn, så afhjælper det dilem-
maet:
 
”Leo elsker babytræf” af Anna McQuinn

Kræsen?
”Willi er kræsen” af Kirsten Sonne Harild i serien 
”Læs og leg med Willi” mange børn 1-3 år elsker Willi
”Lili elsker med” af Kim Fupz Aakeson Lili er også 
kræsen…
”Lotte kan ikke li´!” af Kirsten Ahlburg

Der er MANGE bøger om alle de emner I dagligt snakker med børnene om:
Sut, pottetræning, wctræning, kroppen, sove, mad, tænder, kræsenhed 
og en masse andre emner!

Kig & spørg på biblioteket! Du kan også se i billedbogsguiden på Silkeborg 
Bibliotekernes hjemmeside:

Klik på Børn & forældre -> billedbøger 3 – 5 år -> klik her på de emner I 
ønsker bøger om. 

Når du under emnerne klikker på de enkelte titler, så kan du reservere dem 
direkte dér!

https://silkeborgbib.dk/billedboeger-3-5-aar
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SANGE
Fagtesangbøger
Rim og remser

”Sur sur sur lille bi omkring og andre børnesange” 
nyere stor papbog til de små”Sangene fra Åh Abe” klassikere”Rapanden Rasmus og andre…” af Halfdan Rasmus-

sen - Papbog
”Hvis du ser en krokodille…” - Papbog”365 Sange, rim og remser til hele året”

Rytme er godt og meget sprogudviklende, giver gode sprog-ører
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MOTORIK - GYMNAST IK 
- RYTMESANGE - YOGA

”Emilia går til gymnastik” af Dunér”Max går til gymnastik” af Genechten”Fido og fugls forunderlige rejse” med Yogaøvelser
”Fagtesange for de yngste”

Husk også fagtesangbøger og fagbøger for voksne, 
der er meget inspiration:”Leg så benene vokser” legebog for vuggestuebørn & 

dagplejebørn
”Små glade ben”: for vuggestue- og dagplejebørn

Er sjovt, godt for børnene og også super til at skabe sammenhold 
uanset alder!
Og så giver det en god kropsbevidsthed og hjælper børnene til at 
hvile bedre i sig selv.
Det er godt at brænde energi af både inde & ude ;-)
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BØRN 0-3 ÅR
OG LEG
En beskrivelse af 66 lege for børn i alderen 0-3 år i kategorierne: start-
lege, lege med bevægelsesvariationer, remser og sanglege, fange- og 
gemmelege, opgave- og orienteringslege, fantasilege, vilde lege, 
voksen-barn-lege, rekvisitlege, bevægelsesbaner samt massage og 
afspænding.

LEG SÅ BENENE VOKSER: 
LEGEBOG FOR VUGGESTUEBØRN OG DAGPLEJEBØRN

”Sådan støtter du dit barns udvikling” er et eksempel, der 
er mange, spørg på biblioteket

Sprog 0 – 3 årige:
”Styrk dit barns sprog - 0-3 år” Fin lille bog

Børnebiblioteket har denne side om børns udvikling og 
bøger. Bl.a. om kommunikation med de yngste børn, musik, 
mad og motorik, sprogudvikling og lege, samt pjecer i pdf.
https://silkeborgbib.dk/yngste

Voksenbøger om børns udvikling 0 – 3 år:

Her kan I finde oplysninger om reglerne for dagpleje-lån. 
Dagplejere skal have et specielt lånerkort, hvor der er 2 
måneders lånetid og bødefri.

https://silkeborgbib.dk/node/184/dagplejere

Klik for pjece i pdf
(åbnes i browser) Klik for pjece i pdf(åbnes i browser)
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KLASSIKERNE ”Plet”
”Bamse & Kylling””Totte og Lotte bøgerne” af Wolde”Kalle og Giraf””Sange, rim & remser””Eventyr: De 3 bukke bruse og Guldlok” fortalt af 

Catarina Kruusval - er gode eventyr til de mindste
De klassiske billedbogsfigurer har stor værdi. Børnene lærer dem at 
kende via billedbøgerne, fordi de ikke ser det samme børne-tv pga. 
Netflix mv. Tænk på at det er jer der skaber grunden for en fælles 
baggrund i deres børneliv. Bøgerne gør at man kan snakke og lege 
om de samme ting bl.a.  venskab og hjælpsomhed – og alt muligt 
andet - ud fra de kendte figurer.
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FANTASI/V IRKELIG-
HED/EVENTYR
Snak med de store 
børn om forskellen

GODE FANTASIBØGER”Emilia går til gymnastik” af Dunér
NYERE alletiders KLASSIKKERE om hjælpsomhed:
”Mimbo Jimbo”: En super skøn serie om en lille elefant 
og dens venner. En nyere Klassiker af Jørgen Martin 
Strid
”Kalle og Giraf”: En herlig serie om en abe og en giraf 
der leger sammen af Jørgen Stamp”Lille krokodille”-bøgerne af Birde Poulsen

SPØRG PÅ BIBLIOTEKET EFTER NYERE BØGER, de nyere forfattere har mange gode ting med, der er vigtigt 
Om bl.a. venskab, hjælpsomhed, venskab, gode legerelationer mv. formidlet på en måde børnene elsker!
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FØLELSER OG 
LEGERELAT IONER

”Den lille bog om de store følelser” af Letén (fra 2 år)
”Ida er vred” af Tobiasen (fra 1 ½ år)”Lille krokodille vil ikke” af Poulsen (fra 1½ år)”Du må ikke slå” og ”Du må ikke bide” af Amant (fra 

1½ år)
”Oskar og Stine bliver uvenner” af Mendel-Hartvig 
(fra 1½ år)
”Lili møder en dum unge” af Aakeson (fra 2 år)”Kaj, dumme Kaj” af Letén (fra 2 år)”Store monstre græder ikke” og de andre bøger om 

monstrene af Güettler. Herlige fra 2½ år”Den lille bog om at sige NEJ” og ”Den lille bog om 
at sige det er MIN” af Swann Meralli (fra 1½ år)

Der findes MASSER af fantastisk gode bøger du kan læse sammen 
med børnene!
Det er vigtigt at børnene tidligt lærer at sætte ord på deres følel-
ser, det kan spare mange slagsmål og tårer!
For nogle år siden var børnene mest søde i bøgerne, men nu er det 
tilladt at vise & snakke om følelser, det er virkelig godt for alle. Det 
betyder at bøgerne kan hedde noget med ’dum unge’ mv. 
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BØGER OM AT FÅ
SMÅ SØSKENDE

”Laura bliver storesøster” af Oud
”Nanna og lillebror” af Slegers
Det er også et tema i Billedbogsguiden sammen med andre 
emner, bl.a. familien

BØGER OM AT STARTE 
I BØRNEHAVEN

I kan hjælpe børnene til en god start i børnehaven ved at læse bøger 
og snakke, så de kan glæde sig:
”Willi begynder i børnehave” af Harild
”Tag med Laura i børnehave” af Schneider
”Mie og Mikkel i børnehave” af Pressler
”Lottes børnehavevenner” af Wolde
”Lotte skal i børnehave” af Wolde
”Prinsesse Polly skal i børnehave” af Amanda Li

https://silkeborgbib.dk/billedboeger-3-5-aar/billedbogsguide
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SENSIT IVE BØRN
og alle andre med brug for ro, afspæn-
ding, mindfulness, yoga eller lignende

Bøger til 1-4 år”Viola tager tøj på” og ”Viola går i børnehave” og 
”Viola får et myggestik” af Christina Krøyer Mathiesen
”Ida er stille” af Inger Tobiasen, for 1½ år. Ida er stille i 
naturen og sidder og lytter og iagttager og mediterer
”Fido og fugls forunderlige rejse” med sjove yo-
gaøvelser
”Evigglads eventyrlige afspænding : hvordan børn 
(og frøer, hunde, flamingoer og drager) kan håndte-
re bekymringer, sorg , stress og mobning ved hjælp 
af yoga”  en dejlig billedbog fra ca. 2 år. Også til almin-
delig uro.

Mange børn er i dag mere eller mindre sensitive og har derfor 
ekstra behov for at der er ro på indimellem og at børnene bliver 
forstået, så de voksne gør tingene på en måde der hjælper børne-
ne og dermed omgivelserne til gode og positive relationer.

MUSIK er gode virkemidler, biblioteket har mange forskellige cd’er:
”Music for wellbeing: Relaxing with music & nature sounds 6” Fønix Music
”Lakes of restfulness” 
“The Mozart effects: Music for babies” og “Music for children”

Bøger til dig som voksen, med praktiske metoder til 

at snakke med børnene og lave nogle øvelser der kan 

bruges til netop dine børn, uanset om de er sensitive 

eller ej:

”Det handler om at fodre din søhest” I bogen er 

søhestefoder motion & leg samt mindfulness og ro. 

Bogen giver en enkel forståelse af børnenes problemer 

i det daglige.
”Sensitive børn” og mange andre titler kan lånes på 

biblioteket, hvis du vil vide mere!
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3-6 ÅRIGE ”Kjeld og Fie leger” af Thorstein Thomsen”Viktor bliver virkelig vred” af Geisler”Nicholas og de vilde unger” af Daly”Viola og veninderne” og ”Alexander bliver vred” af 
Kyed Knudsen

Der er virkelig mange bøger for 3 – 6 årige om følelser også!
I kan fortælle om det til jeres forældre, der er jo tit større søskende.

Der er en guide til billedbøger om følelser – og et væld af andre emner på bibliotekets hjem-
meside:

På den side er der følelser af enhver art i billedbøgerne: bl.a. Vrede, jalousi, bange, drilleri, ked 
af det... Og også de gode som kærlighed, hjælpsomhed, venner, glæde, dele, mindfulness, 
selvtillid, selvværd…

https://silkeborgbib.dk/billedboeger-3-5-aar/billedbogsguide
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DIALOGISK LÆSNING

Andre skønne snakke-sammen bøger til de store fra 2 år og op:”Monsterbesøg” og ”Monsterpest” og ”Store mon-
stre græder ikke” af Kalle Güettler.

I kan finde inspiration til andre bøger, I vil bruge den 
dialogiske metode med på de andre sider her, og I kan 
gå en tur på biblioteket!

er en måde at læse bøger på med børn. 
Dialogisk læsning er en metode og alle bøger kan bruges!
Det går ud på at du kan snakke med børnene om indholdet i bo-
gen.
Det er meget egnet til at snakke om følelser og legerelationer.

Der er 4 spørgsmål, som er gode at have i baghovedet, 
når du vil snakke med børnene om indholdet:
• Var der noget, du godt kunne lide i historien?
• Var der noget, du ikke kunne lide i historien?
• Var der noget du undrede dig over?
• Var der noget, der fik dig til at tænke på andre historier eller 

oplevelser?

På Silkeborg Biblioteks hjemmeside kan du læse mere og klikke videre til gode links om emnet:Klik på ”børn & forældre” -> Billedbøger 3-6 år -> Dialogisk læsninghttps://silkeborgbib.dk/node/254

”Poul og far i svømmehallen” af Andreas Brædstrup Kirstein. 
Indhold: De skal i svømmehallen. Poul tager sit badetøj på 
hjemme og vil ikke have mere på. Det er frostvejr, så Poul 
og dukken Pia Linda fryser MEGET bagpå fars cykel. De går i 
saunaen, hvor Poul tør op igen. Bogen har skønne illustratio-
ner af Rasmus Bregnhøi. Fra halvandet år.
Dagplejere går jo ikke i svømmehallen med børnene, men 
situationen kan let overføres til en tur på legepladsen uden 
hue og vanter. 
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DIALOGISK LÆSNING 
OG MATERIALE

Inspiration: 

Du kan få inspiration i de Skattekister biblioteket har. 

Der er 4 forskellige til 3 årige (og også til 4-5 årige)

Du kan se indholdet på vores hjemmeside:

Og der er også bøger til voksne om at lave dialogisk 

materiale.
Skattekisterne kan lånes af børnehaver.

Du kan sagtens selv lave en lille samling af bøger, hvor du selv har 
skabt / fundet ting, som du kan snakke med børnene om. Børnene 
elsker at have noget i hænderne. 
Til de mindste kan du samle en lækker pose med en bold, en bil, en 
dukke og aldre ting, der passer til en bestemt bog. Så er det let og 
attraktivt at finde frem i en hyggestund.
Vælg bøger du selv godt kan lide – fantasien sætter grænserne, 
der er masser af små træting som dyr & madvarer ;-)

https://silkeborgbib.dk/node/184/skattekister
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Bøger om legerelationer & følelser 1-3 år på @reolen:
”Kalle & Giraf”-bøgerne af Jørgen Stamp”Kjeld og Fie leger” af Thorstein Thomsen”Fido føler sig glad eller hvad” af Annika HenningBøger om følelser og konflikter 3-6 år: ”Viola og veninderne” og ”Alexander bliver vred” af

Kyed Knudsen

Hent app’en eReolen. Der er over 400 bøger til børn på 0 – 3 år som 
E-bøger, dvs. bøger I kan hente til jeres iPad og læse dér!

Fordele ved ebøger:
• I kan læse en bog lige når I har lyst. 
• Hvis I bor langt fra biblioteket er det et super supple-

ment.
• Ebøgerne bliver ikke slidt eller ødelagt!

Adgang: gå på eReolen. Du vælger på den kommune du bor i og så 
dit cpr- eller lånerkort-nr. samt pinkode til biblioteket. 
Ved bogen kan du vælge både PRØV og LÅN. Brug altid først PRØV, 
for at se om du synes om bogen. En lånt bog kan ikke afleveres af 
dig, men den slettes automatisk efter 1 md. 

Ulemper ved ebøger:
• Børnene kan ikke så godt selv sidde og kigge bøger 

sammen, selv.
• Man kan kun låne 5 bøger pr. md.


