


Stimuler dit 
barns sprog!
Billedbøger for de 
3-6-årige

Stimulering af dit 
barns sprog
Den grundlæggende 
sprogstimulering finder 
sted i dit barns hverdag. 
Sammen med familien, 
vennerne og i institutio-
nen bliver vores børn 
øvet i brug af sprog som 
kommunikationsmid-
del. Men derudover, kan 
barnets sprog stimule-
res yderligere ved at få 
læst højt eller ved selv 
at ’læse’ med. Sanglege, 
rim og remser lægger 
også op til leg med 
sproget og er med til at 
vores børn bliver sprog-
ligt opmærksomme.
Denne folder er derfor 
tænkt som inspiration 
til dig, der har lyst at 
hjælpe dit barn lidt på 
vej og stimulere dets 
sproglige udvikling. 

Følelser
Barnet i alderen 3-6 
år udvikler mere og 
mere bevidstheden 
om sig selv og derved 
også om de forskel-
lige følelser. Følelser 
kan være svære at 
sætte ord på. Her kan 
bøgerne være gode 
værktøjer, der måske 
kan hjælpe lidt på vej.

Store monstre 
græder ikke 
af Kalle Güettler, Rakel 
Helmsdal og Áslaug 
Jónsdóttir. Illustreret af 
Áslaug Jónsdóttir  

En billedbog om at 
være god til noget og 
ikke så god til noget 
andet, og om misun-
delse. Det lille monster 
er god til det meste, det 
er det store monster 
ikke, og derfor græder 
Store Monster. Men 
store monstre græder 
jo ikke. Sammen finder 
de noget, som Store 
Monster er bedst til.   

Den mørke, mørke nat 
af M. Christina Butler. Illu-
streret af Jane Chapman 

En billedbog om det at 
være bange, især ved 

aftenstide. Frø bliver 
forskrækket da han 
en sen aften kommer 
hjem og ser hvad han 
tror er et monster. 
Han henter alle ven-
nerne, og alle på nær 
grævling bliver også 
meget bange.  Gennem 
bogen gentages en 
lille remse, som børn 
vil hygge sig med at 
gentage. 

Moar? 
af Manuela Olten 

Alle med børn kender 
den frustration det 
kan medføre, hos både 
barn og voksen, når 
barnet ikke helt kan 
formulere eller udtale 
præcist det de ønsker. 
I denne billedbog kan 
mor ikke helt forstå 
hvad Mads forsøger at 
fortælle. 

Benny spiller ikke 
med 
af Thierry Robberecht. 
Illustreret af Philippe 
Goossens 

Benny vil ikke spille 
kamp med sit fod-
boldhold, fordi han er 
sikker på at de taber 
og Benny har det 
svært med at tabe. En 

billedbog som giver 
en god mulighed for at 
tale om de følelser der 
er forbundet med at 
tabe og vinde. 

Ballade om natten 
af Nick Ward 

Billedbog som vender 
det med uhyrer om 
natten dejligt på hove-
det. Sebastian vågner 
midt i en grim drøm og 
uhyret fra drømmen 
når ikke at komme 
væk. Men uhyret viser 
sig at være en sjov 
legekammerat. 

Pepitas tudetur 
af Ulrikka S. Gernes. 
Illustreret af Runa 
Steppinge 

Vi kender alle til at 
have en dårlig dag. Det 
har Pepita. Hun falder 
af gyngen, slår sig 
og nu begynder den 
helt store tudetur, der 
udvikler sig dramatisk. 
Dejlig billedbog med 
en forløsende slutning. 

Godt brølt, Lilli! 
af Claudia de Weck

Lilli er en lille forpju-
sket hund der er lidt 
bange af sig. Men en 

Æblerne angiver barnets 
alder. Eks: Egnet til 
børn fra 3 år =
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dag kommer hun til at 
løbe ind i Zoo og nu er 
det hende der skræm-
mer alle dyrene. 
Denne oplevelse giver 
Lilli selvtillid. En sød 
bog til en snak om at 
være bange og have 
selvtillid. 

Se lige mig! 
af Holde Kreul. Illustreret 
af Dagmar Geisler

En billedbog som ikke 
indeholder én lang for-
tælling, men som viser 
forskellige hverdags-
situationer, der hver 
især beskriver nogle 
af de udfordringer 
vores børn støder på i 
deres hverdag. En god 
samtalebog. 

Lille-Laudrup og den 
bedste onkel 
af Pija Lindenbaum  

Jalousi er en svær 
følelse at tale om, 
men det giver denne 
skønne billedbog en 
god mulighed for. Vi 
følger den lille niece 
der har et fantastisk 
forhold til yndlings-
onklen. Men pludselig 
kommer der en ny 
mand ind i billedet, 
onklens nye kæreste, 

som niecen nu skal 
dele sin onkel med, og 
det er ikke sjovt. 

Onkel Pedro 
kommer hjem 
af Morten Ramsland

Sune bliver drillet af 
de andre børn. Han 
bor alene med sin mor 
og er lidt kejtet. Da 
Sune får at vide at han 
har en Onkel Pedro, 
får fantasien et ekstra 
skub, og Sune bruger 
sin fantasionkel som 
middel mod mobbe-
riet. Så da Onkel Pedro 
skal komme på besøg, 
er Sune og de andre 
børn meget spændte.  
En rørende historie 
med mange følelser i 
spil.

Robertas bamse 
- og tre andre histo-
rier om mobberi 
af Bubber, Ellen Hillingsø, 
Ole Kibsgaard og Kaya 
Brüel  

Her får I 4 historier 
om mobning, der hver 
især lægger op til en 
god snak. Børnene i hi-
storierne får alle hjælp 
af deres bamsevenner, 
og efter hver historie 
er der spørgsmål der 

fint ligger op til sam-
tale med børnene. 

Det lille svin og den 
store kærlighed 
af Martina Badstuber

Kærlighed er jo en af 
de store følelser og 
her er en bog til de 
lidt større børn der 
kan danne et godt 
udgangspunkt for en 
snak om emnet. I bo-
gen beskrives fint, ved 
hjælp af lille svin der 
er forelsket i generte 
hund, hvor svært det 
kan være at få kontakt 
og få formidlet sine 
følelser.  

Humor
Humor kan være et 
dejligt forløsende 
redskab til at tale om 
ellers svært tilgæn-
gelige emner. Humor 
i bøger er ingen 
undtagelse. Så her 
er ideer til gode grin 
med dit barn.

Hvorfor skal jeg det 
af Birgitte Raab. 
Illustrationer af Manuela 
Olten

Billedbog der diskute-
rer, stiller spørgsmål 

og forklarer hvorfor 
børn skal gøre som 
forældrene siger. Bo-
gen er dejligt befriet 
for moralske pege-
fingre.

Carsten & Gittes 
bedste historier
Copenhagen Bombay 

Seks skøre histo-
rier der bliver bundet 
sammen af to ligeså 
skøre figurer, Carsten 
og Gitte. Nogle børn 
vil kunne genkende 
nogle af figurerne fra 
morgentv. 

Verdens frækkeste fe 
af Nick Ward

Sød og sjov historie 
om den lille frække fe 
som gerne vil have ro 
og fred fra den store 
kæmpe, der gerne vil 
danse til høj musik. 

Koen der lagde et æg 
af Andy Cutbill. 
Illustreret af Russell Ayto 

En skøn, sød og fjol-
let historie om koen 
Mathilde der ikke kan 
ligeså meget som de 
andre køer. Men ved 
hønsevenners fælles 
hjælp lykkes det at 
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gøre Mathilde meget 
speciel.  

Derfor prutter man 
af Kim Fupz Aakeson. 
Illustreret af Rasmus 
Bregnhøi 

Skør og sjov historie 
der prøver at give en 
forklaring på hvorfor 
vi prutter. Det gør vi, 
ifølge bogen, fordi 
det var den eneste 
måde at kommunikere 
på dengang vi svin-
gede os fra træ til træ. 
Mange børn vil hygge 
sig med denne bog om 
et lidt ’frækt’ emne. 

Hvor gror peberet? 
af Brigitte Raab. Illustre-
ret af Manuela Olten.

Spørgsmål fra natu-
rens verden bliver 
stillet i denne bog, og 
svarerne får vi også. 
Først et fjollet svar og 
dernæst det rigtige. 
Dermed er der lagt op 
til en god og sjov snak 
med dit barn. 

Venner
Alle børn kender til 
at have venner, at 
blive uvenner og at 
blive gode venner 
igen. Her er samlet 
et par gode titler 
på bøger som kan 
bruges til at tale om 
vigtigheden af ven-
skabet og hvorfor det 
kan være så svært at 
forblive venner.

Mammuttærte 
af Jeanne Willis. 
Illustreret af Tony Ross 

En skøn billedbog hvor 
det at have gode venner 
og familie, bogstaveligt 
talt redder den ene 
af hovedpersonerne, 
nemlig mammutten. 
Hulemanden Ork er 
træt af havregrød og 
vil meget hellere have 
mammuttærte. Ved 
vennernes hjælp er han 
godt på vej mod det nye 
måltid. Men mammut-
ter har også venner. 

Orm får en ven 
af Ida Jessen. Illustreret af 
Hanne Bartholin

En smuk og enkel bil-
ledbog der tager fat på 
det at være ensom. Den 

ensomme Orm keder 
sig, for han har nemlig 
ingen venner. En dag 
bliver Orm kørt over 
af en græsslåmaskine 
og bliver til to. Og nu 
får Orm sig pludselig 
en ven, der sjovt nok 
ligner ham meget. 

Fordi du er min ven 
af Guido van Genechten

Sød billedbog om den 
lille isbjørn der leder 
efter den helt rigtige 
ven, som han selvføl-
gelig finder til sidst. 
Her er også noget for 
følesansen, da tegnin-
gerne af lille isbjørn er 
plysbelagte. 

Rigtige venner 
af Manuela Olten 

En fin historie om 
at være rigtig gode 
venner og så alligevel 
blive uvenner. Men 
venskabet vinder hel-
digvis til sidst. 

Snabels herbarium 
af Christina Weise. 
Illustreret af Rasmus 
Bregnhøi 

En rigtig god billedbog 
der handler om ven-
skab og uvenskab. Sna-

bel har et herbarium 
han er meget glad for. 
Hans bedste ven Lille 
kommer en dag til at 
vælte et glas saft over 
det og så er venskabet 
med ét sat på prøve. 

Rim og remser
I 3 års alderen be-
gynder børnene selv 
at lege med sproget, 
lave bogstavrim og 
snakke ’bagvendt’. 
Det er derfor en op-
lagt ide at læse rim og 
remser højt og fjolle 
med sproget sammen 
med dit barn. Det er 
med til at øve udtale 
og gøre barnet sprog-
ligt opmærksomt. 

Kanel og Kanin 
af Ulf Stark. Illustreret af 
Charlotte Ramel

Sød og poetisk billed-
bog på rim om kroppen. 
De to figurer Kanel og 
Kanin guider os fint fra 
tå til fingerspids.  

A er en abe 
af Sebastian Klein. 
Illustreret af Peter 
Alexandersen

En rigtig fjollet 
alfabetbog fyldt med 
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skøre bogstavrim, som 
børnene vil elske at 
få læst højt og ef-
terhånden selv lære 
udenad. Tegningerne 
er samtidig også fyldt 
med så mange detaljer, 
at det er oplagt at gå 
på opdagelse i dem og 
derved få en udvidet 
snak om de enkelte 
bogstaver. Som ekstra 
bonus følger der en cd 
med bogen, hvor alle 
versene bliver sunget 
højt. 

Fino badino badulle 
af Marianne Iben Hansen. 
Illustreret af Niels Bo 
Bojesen. 

En meget meget sød 
og dejlig remsebog 
med rigtige fine rim, 
som der sprogligt er 
kælet for. Tegningerne 
spiller også fint sam-
men med teksten, som 
det vil være en fornø-
jelse at læse højt. 

Peter puslespil 
af Lotte Salling 

Her en fotobog på rim 
om kroppen. Barnet 
skal ved hjælp af rim 
gætte hvilken krops-
del der et tale om. 
Bogen lægger på en 

lidt anderledes måde 
op til en god snak om 
kroppen. 

Dyrenes ABC 
af Peter Gotthardt. 
Illustreret af Beatrice 
Brandt

Et godt sted at starte 
når bogstaverne skal 
læres. Til hvert bog-
stav i alfabetet er der 
et rim der er formule-
ret som en lille gåde, 
hvor barnet skal gætte 
hvilket dyr der er tale 
om. 

En hest i Rom - og 
andre dyrerim 
af Lotte Salling. Illustreret 
af Bo Odgaard Iversen.

En dejlig billedbog 
med 11 skønne digte, 
der både har enderim 
og bogstavrim. Vi 
møder alt fra en hest 
i Rom til loppen på 
toppen. 

Den kvikke kanin 
af Peter Mouritzen. 
Illustreret af Claus Riis 

Børnene har fået en 
kanin. Den er kedelig 
synes de, for den sover 
hele dagen. Men hvad 
børnene ikke ved, er 

hvad kaninen laver 
om natten. En skøn 
historie på rim. 

Min mormors gebis 
af Jakob Martin Strid 

Skøn billedbog fyldt 
med vrøvlevers, nogle 
skøre og andre mere 
alvorlige. En god op-
levelse for både store 
og små. 

Duerne og fluerne 
og fruerne og an-
dre remsedigte: for 
unger med ører og 
tunger 
af Thorstein Thomsen. 
Illustreret af Bo Odgård 
Iversen. 

Finurlig rim- og 
remsebog med sjove 
vrøvlerim der sætter 
tungen på arbejde. 
Illustrationerne sup-
plerer fint med sjove 
og skøre påfund. 

Musik skal  
der til
Udover at sang og 
musik er en naturlig 
nydelse for alle børn, 
er det yderligere et 
rigtig godt supple-
ment og værktøj til 
sprogstimuleringen. 
Sangene kan under-
støtte barnets natur-
lige leg med sproget 
og hjælpe med til at 
gøre sprogstimule-
ringen til en sjov og 
dejlig oplevelse for 
både dig og dit barn. 

Halfdans abc 
med musik cd af Halfdan 
Rasmussen. Illustreret 
af Ib Spang Olsen. Cd: 
Halfdans abc / arran-
geret af Jan Reinemo og 
Svend Rossen ; sunget af 
Elisabeth og Otto Bran-
denburg.

Den klassiske ABC 
rim- og remsebog, som 
aldrig bliver forældet. 
Dette er en person-
lig favorit, og er nu 
beriget med en dejlig 
CD som understøtter 
rimene flot. 
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Syng med Peddersen 
og Findus 
af Sven Hedman. Illustre-
ret af Sven Nordqvist

En dejlig sang- og bil-
ledbog med sange fra 
Peddersen og Findus 
universet. Med bogen 
følger en CD, så alle 
sange både kan læses 
og synges. 

Sådan ka’ man ha’ 
det: 10 sange 
af Janne Aagaard og 
Bente Frithioff. 
Illustreret af Birde 
Poulsen.

Dejlige børnesange 
om mange forskel-
lige slags humør, som 
de fleste børn kan 
nikke genkendende 
til. Sangene lægger op 
til gode samtaler om 
de forskellige følelser. 
Der er både CD og 
sangbog. 

Zebra-ze-ze: 12 sange 
og lege om en nat i 
Zoologisk Have 
af Janne Aagaard.

En dejlig sang- og 
billedbog om dyrene i 
Zoo efter lukketid. En 
CD med alle sangene 
følger bogen, så der er 

ingen undskyldning 
for ikke at kaste sig ud 
i sang og leg. 

Andre sprog-
lige godbidder
Den bredmundede 
frø 
af Else Steffin. 
Illustreret af Karla 
Nielsen

Vi følger den lille bred-
mundede frø på sin 
tur ud i verden, indtil 
dens skæbnesvangre 
møde med storken 
der spiser bredmun-
dede frøer. Undervejs 
i historien er der små 
mundmotoriske øvel-
ser, som alle børn vil 
synes er sjove, og som 
vil hjælpe de børn der 
har udtaleproblemer 
godt på vej. Der findes 
flere titler i samme 
serie. 

Bogstavleg; Talleg 
af Mette Jørgensen. 
Illustreret af Inger 
Tobiasen

En rigtig dejlig brugs-
bog der lægger op til 
sproglig leg med ord 
og tal. Her er bogstav-
lege, rim og remser, 

talrim og meget meget 
mere. 

Anton elsker ymer 
af Lilian Brøgger.

En fantastisk dejlig 
billedbog som tager fat 
på begrebsindlæring 
og modsætninger, eller 
antonymer, heraf tit-
len. Med humor, enkle 
tegninger og enkle 
ord er der lagt op til 
mange gode og sjove 
snakke med dit barn. 

Spørg mig!: 108 
spørgsmål som 
børn og voksne kan 
snakke om 
af Antje Damm 

En rigtig god bog med 
mange gode spørgs-
mål. Her er til mange 
timers snak med dit 
barn, men ikke nød-
vendigvis på en gang. 
Mange emner bliver 
vendt; familie, venner, 
følelser og mange flere. 

Den dag Gustavs 
tæer voksede ind i 
himlen 
af Glenn Ringtved. 
Illustreret af Gitte Skov

Mange børn har 
forskellige udtalepro-

blemer. I bogen kan 
Gustav ikke udtale 
bogstavet r i ord. Men 
ved oldefars og en 
anden mægtig mands 
hjælp finder han en 
løsning.  

Leg sproget frem: 
med rim, remser og 
bevægelse 
af Lotte Salling
Her er en bog til de 
voksne. Den er fyldt 
med sprog- og be-
vægelseslege, opdelt 
i hovedgrupper og 
efter alder. Legene er 
målrettede til børn i 
børnehaven, men kan 
også leges hjemme. 
Dette gør denne bog 
til en rigtig god hjælp 
til sprogstimuleringen 
derhjemme.
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