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Dialogisk læsning



Åse og frøen
af Ingrid Olsson & Charlotte Ramel
Åse har fundet en frø, der er blevet kørt 
over. Hun glæder sig til at vise den til sin ven 
Malte. Desværre siger mor hele tiden, at det 
må vente, og Åse bliver rigtig vred, for hun vil 
ikke bare vente hele tiden.

Forvandlingsmusen
af Karin Feit Almberg & Birde Poulsen
Den lille mus Gregers bor i Zoologisk Have, 
og han kan ikke forstå, hvorfor der aldrig er 
nogen, der tager billeder af ham. Ved hjælp 
af en masse farver forvandler han sig til 
lige præcis det dyr, han har lyst til, men lige 
meget hjælper det.

Blå pingvin
af Petr Horácek
Blå Pingvin ser ikke ud som de andre sorte 
pingviner. Han gør de samme ting, og al-
ligevel vil de andre ikke kendes ved ham. 
I sin ensomhed begynder han at synge en 
sang om en hvid hval, og til sidst bliver de 
andre pingviner nysgerrige. De vil også lære 
at synge den smukke sang.

Den store snikke snakke bog
af Ina Haller & Lea Letén
Vær med når Pelle og Ronja står op om mor-
genen og spiser morgenmad med mor og fra, 
og når de bliver fulgt i institution af deres far. 
Senere besøger de mormor og morfar, hvor 
de skal overnatte og være med til at lave 
aftensmad. Der er inspiration til den voksne 
med forslag om emner til samtaler og leg.

Krible krable rim for de små
af Lotte Salling & Lea Léten
Sjove rim om insekter med gode ideer til 
aktiviteter samt rim- og ordlege. Læs rimene 
højt, og brug spørgsmålene til at starte en 
god dialog med dit barn. Brug bogen til at 
finde god inspiration til at kigge efter krible 
krable dyr i naturen.

Doris stikker af
af Pija Lindenbaum
Doris er blevet træt af sin familie, og hun 
beslutter sig for at stikke af. Hun synes, der 
er alt for mange dumme regler og ting, man 
skal gøre mod sin vilje. Hun vil gerne rejse 
til andre lande, men når slet ikke så langt, 
inden hun bliver nødt til at vende hjem igen. 
Da hun kommer hjem, har familien slet ikke 
opdaget, at hun var væk. Så bliver hun gal.

Lili går i Zoologisk Have
af Kim Fupz Aakeson & Siri Melchior
Lili skal i Zoologisk have med mormor, og de 
skal se en masse spændende dyr. De ser 
stærke, farlige, tykke og sjove dyr. Til sidst er 
der kun et dyr tilbage, som Lili gerne vil se, 
og det er Vovov, som slet ikke måtte komme 
med i Zoo.
Der er flere bøger i samme serie

Willy og skyen
af Anthony Browne
Det er en dejlig solskinsdag, og Willy vil gå 
en tur i parken. En lille sky følger efter ham 
hele tiden, og han kan ikke rigtig få den til 
at gå væk. Derfor går han hjem igen, men 
skyen følger stadig efter ham. Først da han 
bliver rigtig gal, sker der noget.
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Villads fra Valby er indbrudstyv
af Anne Sofie Hammer & Dina Gellert
Villads er med sine forældre til grillaften hos 
Frida, men de har glemt at få ketchup med. 
Villads får lov til at låne sin fars nøgle, så de 
kan løbe hjem efter ketchup. Selv om han 
passer rigtig godt på, kommer Villads til at 
smække nøglerne inde. Nu må han bryde ind 
i sit eget hus. 
Der er flere bøger i samme serie

Mere fart på, Mor Muh
af Jujja Wieslander & Sven Nordqvist
Det er sommer, og Mor Muh hygger sig ved 
søen med at kigge under vandet og sejle 
med små sejlbåde. Hendes ven Krage sy-
nes, det er alt for stille, og han vil opfinde en 
måde at få fuld fart på bondens langsomme 
sejlbåd, men det går ikke helt efter planen.
Der er flere bøger i samme serie

Hittegods
af Oliver Jeffers
En pingvin banker på døren hos en lille 
dreng. Drengen tror, at den lille pingvin er 
blevet væk, og han vil hjælpe ham med at 
finde hjem. På deres lange rejse til Sydpolen 
bliver de venner, og da de når frem, er det 
ikke helt så nemt at skulle undvære hinanden 
igen.
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Lasse-Leif og de hemmelige kæledyr
af Mette Finderup & Annette Carlsen
Det er slet ikke sjovt, når der er kæledyrsdag 
i børnehaven, og Lasse-Leif ikke har et dyr 
at tage med. Mor vil slet ikke høre tale om, at 
de skal have et dyr, men hun synes, han skal 
tage dukken Luske Lise med. Da de kommer 
hjem, har Luske-Lise fået små kæledyr med 
hjem i håret. Det synes Lasse-Leif er sjovt, 
men mor går helt amok.
Der er flere bøger i samme serie

Svend skal til fest
af Annika Lundholm Moberg
Svend skal til fødselsdag, men han gider ikke 
rigtig, for han kender ikke fødselsdagsbarnet 
særlig godt. Til festen møder han pigen Ella, 
og så begynder det hele pludselig at blive 
sjovt alligevel.

Ind i varmen
af Ariane Hofmann-Maniyar
Isbjørneungen Snebold skal flytte og må 
sige farvel til alle sine venner. De flytter til 
et mærkeligt sted, hvor der er varmt, og hun 
kan slet ikke forstå, hvad de andre siger. Ma-
den er også helt anderledes. Snebold synes 
bestemt ikke, at det er sjovt det nye sted. 

Godnat, sagde katten
af Glenn Ringtved & Rasmus Bregnhøi
Når Lucas skal sove om aftenen, har han tit 
svært ved at falde i søvn.  Han ender altid 
med at sove mellem mor og far. En aften får 
han far til at digte et rim og lover at sove i sin 
egen seng. Rimet ender med at blive til en 
historie, som er alt for uhyggelig til, at Lucas 
kan sove i sin egen seng.

Historien om Carl Mops der blev væk  
og fandt hjem igen
af Fabiola Nonn, Lukas Weidenbach  
& Joëlle Tourlonias
Den lille hund Carl bliver glemt af sin ejer 
udenfor en butik. Han forsøger at løbe efter 
hende, men farer vild i den store by. Snart 
er det mørkt og meget uhyggeligt for en lille 
hund. Han møder heldigvis hunden Paula, 
som hjælper ham hjem. Carl har bare ikke 
lyst til at sige farvel til Paula. Hun skal blive.

Min ven på den anden side af bjerget
af Lena Arro & Sara Gimbergsson
To frøer bor på hver sin side af et stor bjerg. 
De er begge ensomme og savner at have 
en ven, men bjerget er ikke nemt at komme 
forbi. De to frøer får på samme tid den 
gode ide, at de kan gå rundt om bjerget for 
at besøge hinanden. Men de møder aldrig 
hinanden, for der er jo ingen hjemme, når de 
kommer.



Min ø
af Jacob Riewe
En historie om en dreng, der godt kan lide 
at være alene. Han tegner alene og kan 
bedst lide at stå ved siden af, når de andre 
drenge spiller bold. Han har en hemmelig ø, 
som ingen andre kender. En dag ser han en 
anden dreng, som følger efter ham – helt hen 
til øen. Heldigvis kan drengen også lide at 
tegne og bygge huler.

Timo og Pico skal flytte
af Anke Wagner & Eva Eriksson
Timo skal flytte, og hans krammedyr Pico 
skal selvfølgelig med. Pico er slet ikke glad 
for det, og vil meget hellere blive, hvor de er. 
Han er bange for, at Timo skal få nye venner, 
som han bedre kan lide. Heldigvis går det 
ikke så galt, da de først lærer det nye sted 
at kende.

Rita & krokodille i Zoologisk Have
af Siri Melchior
Rita glæder sig til at se alle dyrene i Zoolo-
gisk Have sammen med sin ven Krokodille, 
men Krokodille vil gerne hen og møde de 
andre krokodiller. Rita kan slet ikke kende 
ham, når han er sammen med de andre, 
men heldigvis ved hun lige, hvordan hun kan 
lokke ham tilbage.
Der er flere bøger i samme serie

Bertrams rumeventyr
af Petrus Dahlin & Gunnar Pettersson
Når man som Bertram hellere vil lege med 
spil og rumlegetøj, kan det godt være kede-
ligt at holde ferie hos sin mormor, som elsker 
naturen og at fiske. På telttur med mormor, 
finder Bertram dog ud af, at naturen faktisk 
er ret sej alligevel.

Hallo, jeg er her også
af Brigitte Endres & Joëlle Tourlonias
Den lille kameleon føler sig helt overset i 
dyrebutikken og flygter derfor ud i den store 
verden. Her møder han en lille pige, som 
også hele tiden bliver overset, og sammen 
bliver de stærkere og modigere.

Ymerdrengen
af Oliver Zahle & Siri Melchior
Den kræsne Ymerdreng elsker ymer. Da han 
møder en pige, som synger så smukt, prøver 
han at lave om på sig selv. Han begynder at 
spise andet end ymer, selv om han slet ikke 
kan lide det. 

Alexander bliver vred
af Line Kyed Knudsen & Peter bay Alexan-
dersen
Det er godt at kunne lide sin børnehave og 
har nogle rigtig gode venner, men en dag 
bliver Alexander så gal, at han har svært ved 
at styre sine arme og ben. Han kommer til at 
slå Omar og skubbe til Ella. Det bliver ikke 
bedre den næste dag, men heldigvis forstår 
en af de voksne det og hjælper ham.

Lillebror skal byttes
af Jan Ormerod & Andrew Joyner
Krokodillen Karoline har fået en lillebror, men 
hun er temmelig jaloux, for mor er bare så 
vild med ham. Så mens mor handler, prøver 
Karoline at bytte lillebror i en babybutik. Hun 
prøver en kræsen pandaunge og et par vilde 
tigertvillinger i stedet for, men ender med 
at synes, at en krokodille-lillebror er den 
allerbedste.
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Dialogisk læsning er en metode, som forældre kan bruge til 
at støtte deres børns sproglige udvikling. Metoden styrker ordforrådet og 
stimulerer de talesproglige kompetencer.
 
Dialogisk læsning går ud på at have en dialog med dit barn sideløbende 
med, at du læser højt. Læser I en bog om nogle børn, der bliver uven-
ner, kan du spørge dit barn, hvorfor børnene blev uvenner. I skal stoppe 
op i bogens forløb og snakke om det, som I har læst. Giv barnet tid til at 
svare og grib gerne snakken og stil uddybende spørgsmål. 

ALLE bøger kan bruges til dialogisk læsning. Vælg gerne dem, som fan-
ger dit barns interesse. Det allervigtigste er dialogen, hvor barnet lærer 
at bruge sproget og jonglere med ordforrådet. Når kendte ord og nye ord 
bruges i en dialogisk samtale mellem en voksen og et barn, får barnet 
udvidet sit aktive sprog. Barnet får samtidig rettet sin opmærksomhed på 
skriftsproget og nogle af de ord, som I læser. 

Gennem dialogisk læsning øger du dit barns ordforråd og styrker dets 
evne til at formulere sig. Du vækker fantasien og nysgerrigheden, og det 
vil være en gave til dit barn for resten af livet.
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FØR læsningen 

   Læs bogen og udvælg ord eller en  
 handling, du ønsker at have en  
 dialog om

   Introducer bogen og fortæl barnet  
 lidt om hvad handlingen ud fra  
 bogens forside. Fortæl gerne hvem  
 forfatteren er

UnDeR læsningen

   Læs bogen sammen med dit barn  
 og husk at holde pauser til dialog

   Stil åbne spørgsmål og undgå ja/nej  
 svar (Brug hvorfor, hvad, hvordan)

   Følg barnets nysgerrighed og spørg  
 ind til den og husk at vente på sva- 
 ret

   Vis hvordan du læser fx ved at lade  
 din finger følge teksten, mens du  
 læser.
 

eFTeR læsningen

   Snak med barnet om indholdet  
 også efter at bogen er lukket. Brug  
 de nye ord, som bogen indeholder  
 - jo flere gange børnene hører or- 
 dene, jo større sandsynlighed er  
 der for, at de husker dem og selv vil  
 bruge dem



Sallys far er sygt pinlig
af Thomas Brunstrøm & Thorbjørn Christof-
fersen
Sally kan rigtig god lide sin far, men ind i mel-
lem er han bare enormt pinlig. Nogle gange 
siger han mærkelige ting foran Sallys venner. 
Andre gange følger han hende helt ind i klas-
sen og siger noget pinligt. Sally får nok, og 
hun beslutter, at han skal have en lærestreg.
Der er flere bøger i samme serie

Heks
af Kim Fupz Aakeson & Rasmus Breghøi
Hvad gør man, når ens far har mødt en ny 
dame, og det så ovenikøbet viser sig, at hun 
er en vaskeægte heks? Drengen Pusling får 
gode råd af sin veninde, som kender flere 
metoder til at afhekse en heks. Langsomt 
bliver heksen mere og mere til en helt almin-
delig dame.

Tonni 2 ton
af Adam O.
Foran Ingeborgs hus er to arbejdere i gang 
med at grave et hul. De bilder hende ind, at 
de leder efter gamle skatte. Ingeborg vil også 
lede efter en skat, så da hun kommer hjem 
fra skole, graver hun videre i hullet. Pludselig 
kravler en kæmpe op ad hullet. De bliver 
venner, men det er ret svært at få andre til at 
tro på, at kæmpen findes.

Dumme Lili
af Mette Vedsø & Stine Illum
Lilli kommer hele tiden til at gøre dumme ting 
og være uartig, og derfor får hun hele tiden 
skældud. Til sidst er hun helt overbevist om, 
at hun bare er en dum pige. Heldigvis har Lili 
en sød nabo, og de finder sammen ud af, at 
Lilli også er hjælpsom, sød og sjov.

Opfindelser, strikkede huer og en dum kat
af Rasmus Bregnhøj
En ensom lille mus bliver drillet af de andre, 
fordi han bedst kan lide at strikke huer. En 
dag møder han en sulten kat, og det er lige 
ved at ende galt. Heldigvis bliver han reddet 
af Mis, som ikke spiser mus, men som elsker 
at at opfinde sjove ting.

6 ÅR

Hele vejen hen til børnehaven
af Katrine Marie Guldager & Otto Dickmeiss
Sammen med mor skal Rikke cykle hen til 
børnehaven, og hun må bestemme, hvilken 
vej, de skal cykle derhen. Alle de farlige biler 
på vejene bekymrer mor hele tiden, så det 
ender med, at mor bestemmer. Hun siger 
hele tiden, at Rikke skal passe på. Til sidst 
bliver Rikke ked af det og rigtig bange for 
trafikken.

Farfar
af Lilja Scherfig & Otto Dickmeiss
Selv om Storms far og farfar ikke kan lide 
hinanden og er uvenner, så flytter farfar 
alligevel ind i deres hønsehus, da der ikke 
er plads på plejehjemmet. Farfar slog far, 
da han var lille, og Storm vil gerne forstå, 
hvorfor farfar gjorde sådan noget. Med tiden 
finder Storm ud af, at farfar er god til bygge, 
og at han har brug for hjælp.


