Bok gjør klok
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

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.

0-1 år

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:

Den lille larven aldrimett
Ta og føle-bok av Eric Carle.
Oversatt av Olaf Coucheron.
Kokos verdens minste
elefant Klaffe-/trillebok av Anne
Holt og Tor Åge Bringsværd.

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

Bø og Bæ av Olof og Lena
Landström

Beibi tittei av Ann Forslind.
Oversatt av Margrete Rasmussen.

Tassen har bursdag av Eric Hill.
Oversatt av Maja Heger.

Kokos av Anne Holt og Tor Åge Bringsværd, Cappelen Damm

Se og si! av Kari Grossman
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Prikk og flekk på prikknikk
av Lotta Geffenblad. Oversatt av
Jo Eggen.
På besøk hos Gubben og
katten En let- og finn-bok av Sven
Nordqvist. Overs. Heidi Sævareid.

Nilsen og vottene av Bodil
Vines Kopperud og Anette V.
Heiberg.
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Lillesøster av Kari Grossmann, Gyldendal Norsk Forlag

«Bøker trenger
barnas fanta
det er sant si,
.
Men det er
enda
mer sant
at
barnas fanta
si
har behov
for
bøker for
kunne leve å
uten
bøker.»
As trid Lin dg

Engasjerende
bildefortellinger

ren

2-3 år

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:

Den store lillesøster boka
av Kari Grossmann

Thomas-toget av W. Awdry

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 gamlehjemmet skremmer trollet alle de
eldre helt til Bukkene Bruse stanger
trollet tilbake til fossen.
Passer veldig godt fra 4 år og
oppover.

I Huset mitt av Marianne Dubuc.
Oversatt av Elisabeth Solberg Holm.

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.

Mamma Mø og kråka av
Jujja Wieslander. Oversatt av
Kjetil Indregard.

herr kilefant. Gjenfortalt av
Inger Hagerup.

mimbo jimbo og de store
elefantene av Jacob Martin Strid.
Oversatt av Linn Skåber.
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«En god bok er som en
trampoline for fantasien. Den gir tanken noe
å hoppe og sprette på.»
Tor Åge Bringsværd

Tips!
Oppsøk barnebokhandlere/barnebokavdelingene
(fysisk eller på nett), bibliotekene og sjekk ut forlagenes 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, Mangschou

Bokstaver, promp
og prinsesser!

4-5 år

Fire–femåringer er nysgjerrige, filosoferende og
interessert i nye ord og spennende fortellinger.
Gjerne ispedd litt bæsj og promp! Prøv ut disse:

Jorda rundt på 29 bokstaver av Kristin Roskifte

Hallo jorda! av Anna Fiske

Hvor er søsteren min?
av Sven Nordqvist. Oversatt
av Tor Edvin Dahl.
Tambar er et troll
av Tor Åge Bringsværd og
Lisa Aisato

Den kjempestore pæra
av Jacob Martin Strid. Oversatt
av Erlend Loe.

pulverheksa av Ingunn Aamodt
Malvin i den ville naturen
av Kari Grossmann

Karsten + petra på tur
av Tor Åge Bringsværd og
Anne Holt
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Når prinsesser våkner om natten
av Per Gustavsson. Oversatt av Margrethe
Rasmussen. og Ane Sjøbu.

