
12 bøger der kan få dit lille barn til at sove

SØVN



SØVN
At lægge sit barn til at sove kan være 
noget af det hyggeligste, men det er ikke 
altid at det er sådan.  
 
I denne folder kan du få gode råd til 
hvordan du får dit barn til at sove, og  
sammen med barnet kan du læse bøger 
som alle sammen kredser om samme 
emne  - søvn
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Hvad enhver far bør vide
Af Thomas Skov

Humoristisk guide med råd og vejledning til nybagte fædre, hvor der  
behandles emner som fødslen, diverse kropsvæsker, bleskift, søvn, 
gråd, barsel, institutionsliv og rejser med børn

 
Find bogen i faglitteraturen gruppe 30.175
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Helens bog om børn & søvn :  sådan får du dit barn til at sove
Af Helen Lyng Hansen 

Søvnguide til trætte forældre, der har brug for lidt tips 
og nyttig viden om babyer og småbørns søvnbehov og 
søvnvaner

 
Find bogen i faglitteraturen gruppe 61.39



• AKUPRESSUR 
• SØVN
• ZONETERAPI

Tryk & glad babysøvn
Af Katrine Birk

Vejledning til forældre om hvordan de ved 
hjælp af zoneterapi og akupressur selv kan 
lindre og forebygge søvnproblemer hos 
babyer og mindre børn

 
Find bogen i faglitteraturen gruppe 61.542



Sov igennem uden gråd: for 0-2 årige 
Af Elizabeth Pantley 

Enkle råd og principper til på en nænsom måde at lære sit barn at sove 
igennem

 
Find bogen i faglitteraturen gruppe 61.39

• SØVN
• SPÆDBØRN



Ti små mus skal sove
Af Pauline Oud

Billedbog. Ti små mus skal sove, men meget skal ordnes inden de alle kan sige 
godnat. Tæl musene fra 1 til 10 og hjælp dem med at gøre klar inden sovetid

 
Find bogen i Blandede Pegebøger

Elefanten der så gerne  ville sove   
Af Carl-Johan Forssén Ehrlin 

Ellen Elefant er træt og vil gerne sove, 
hun tager dig med en tur gennem den 
magiske skov. Undervejs bliver I mere 
og mere trætte. Sovehjælpsbog til børn

 
Find bogen i Læs højt

• SØVN
• SOVETID
• BEGREBER



• SOVETID
• BEGREBER

Godnat, Giraf!
Af Nick Ackland, Sam Walshaw 

Billedbog. Så er det sovetid, og Giraf børst-
er tænder, vasker hænder, og putter sig under 
dynen

 
Find bogen i pegebøgerne: Børns hverdag

Plet siger godnat
Af  Eric Hill 

Billedbog med flapper. Plet skal i 
seng, men inden han skal sove, er 
der flere ting, der skal gøres. Han 
rydder op, går i bad og siger godnat 
til vennerne, familien og månen

Find bogen i Pegebøgerne  
under serien: Plet

• HUNDE
• SØVN



Stjernestunder:   godnatrim med beroligende massage
Af Lotte Salling, Lea Letén 

Billedbog. 34 godnat-rim kombineret med massageøvelser til børn,  
der kan få dem til at falde til ro ved dagens slutning

Find bogen i billedbøgerne: Godnat
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Mimbo Jimbo siger godnat
Af Jakob Martin Strid  
 
Billedbog. Mimbo Jimbo skal snart sove. Han siger godnat til aberne, til 
elefanterne og til Mumbo Jumbo. Bagefter læser han en godnathistorie og 
børster sine tænder

 
Find bogen i Blandede pegebøger

• VENNER
• SOVETID



Godnat, lille Billy-Bob
Af Pauline Oud

Billedbog med rimet tekst. Billy-Bob skal i seng og siger godnat til alt lige fra sit 
legetøj til stjernerne på nattehimlen

 
Find bogen i pegebøgerne: Børns hverdag

Mille og Mulles dag  
Af  Pauline Oud 

Billedbog. Om Mille og Mulle der har 
en travl dag med mange gøremål. De 
skal have tøj på, spise og lege i badet, 
inden det er tid til kramme sovedyrene 
og sige godnat

 
Find bogen i Pegebøgerne  
under serien: Mille og Mulle

• BAD
• SOVETID
• BEGREBER
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