
Tema

12 billedbøger
der er gode at læse højt og tale om 

DIALOGISK LÆSNING



w

Når vi læser for vores børn er det ofte os der læser og barnet 
der lytter.
 
Ved dialogisk læsning skaber du et samspil mellem dig og dit 
barn ved at engagere barnet samt stille spørgsmål og lytte til 
barnets spørgsmål under læsningen. 

Når børn bliver engageret og udfordret under højtlæsning 
udvikler de flere sproglige færdigheder. 

Dialogisk læsning kan inddeles i tre dele, som er før læsning, 
under læsning og efter læsning:

Før læsningen

• Læs bogen før du læser med dit barn og dan dig  
 et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i  
 histo rien når I læser den sammen.
• Gør læsningen til noget trygt og særligt.
• Præsentér bogen for dit barn: vis forsiden og bagsiden   
 frem og fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen. 
• Stil spørgsmål til barnet om bogens udseende. 
 Lad evt. dit barn sidde med en lille genstand som har en  
 særlig betydning i historien. 

Under læsningen

• Vær altid åben for spørgsmål undervejs. Når dit barn   
 stiller spørgsmål, så stop op og besvar.
• Følg dit barns nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind  
 til dit barns interesse og lyt til dets svar. Inddrag dit   
 barn som medfortæller.
• Ved genlæsning, vis bogen frem og opfordr dit barn til at  
 fortælle det, det kan huske, fx ud fra billederne. Tilføj   
 gerne ny viden til dit barns viden. 

Efter læsning

• Samtal om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug  
 de nye ord, som bogen indeholder - jo flere gange dit   
 barn hører ordene, jo større sandsynlighed er der for at  
 barnet husker dem og selv vil anvende dem. 



Mimbo Jimbo og de store  
elefanter   
af Jakob Martin Strid 
 
Mimbo Jimbo opsøger de store elefanter. 
Han vil vandre med dem over sletterne, 
rulle sig i mudder og bade i den store flod, 
Men hvad mon de store elefanter siger til at 
Mimbo Jimbo er lille 
og blå? 

Fra 2-5 år. 
Find den i billed- 
bøgerne under S.

Betty møder en superhelt
af Alberte Winding 
  
Betty er på ferie med mor og far. Hun har 
fået en dukke af far, så hun ikke skal kede 
sig. Dukken Violetta er en fin dukke, der 
ikke er glad for vilde ting. Men så møder 
Betty superdrengen Eddie.    

 
 
  Fra 3-5 år. 
  Find den i billed-
  bøgerne under W.
    



Tim og Trine
af Svend Otto S. 

Billedbog om troldedrengen Tim, der  
keder sig og får sin far til at hente  
menneskepigen Trine til legekam-
merat  
for en dag.

Fra 3-6 år. 
Find den i billed- 
bøgerne under 
Hekse og trolde

Axel elsker biler 
af Marianne Iben Hansen 
 
Billedbog med rimet tekst. Axel er en bil-
glad lille auto-and. Hans lille andehjerte 
banker for alt med hjul, og i fantasien 
kører han væk på et gammelt løbehjul. 
Han kommer senere ud og køre med 
elefanten i dens BMW, og eventyret 

fortsætter med biler på 
et værksted og med at 
invitere hele andefami-
lien ud på køretur.

Fra 3-6 år. 
Find den i billed- 
bøgerne under 
Rimede historier eller
Biler og maskiner



Vitello bygger en afskyelig  
snemand
af Kim Fupz Aakeson
 
Det er vinter og endelig masser af sne. Vitello 
og hans venner vil bygge en sne-
mand. Men det skal være en helt 
speciel snemand. Så speciel, at 
de måske kan tjene penge på at 
vise ham frem.

Fra 5-9 år 
Find den og de andre Vitello- 
bøger i billedbøgerne under Å

Hittegods
af Oliver Jeffers  
 
En pingvin banker på drengens dør. Dren-
gen tror, at pingvinen er blevet væk hjem-
mefra og vil hjælpe den med at finde 
hjem. Men måske er den bare rejst ud for 
at finde en ven? 

Fra 5-9 år
Find den i billed-
bøgerne under J 



Finn Herman  
af Mats Letén 

Den fine dame skal i byen med sin  
krokodille Finn Herman. I byen lurer  
mange farer, men damen passer godt på 
der ikke sker noget med Finn Herman. 
Men hvad med dem de møder undervejs?

Fra 5-9 år 
Find den i billedbøgerne  
under L.

 

Godnat, Alfons Åberg  

En lille dreng kan ikke sove, skønt hans 
far efterkommer alle hans ønsker.

Fra 3-5 år.
Find den og alle de andre bøger om  
Alfons i billedbøgerne under B.



Det er godt for børn at få læst højt fordi de får mere  
fantasi, så de kan finde på flere lege og bliver bedre til  
at finde ud af hvordan man skal løse problemer.

Gustav Meiling Madsen 5. klasse”





Muldvarpen, der ville vide, 
hvem der havde lavet lort på 
dens hoved 
af Werner Holzwarth

Billedbog om en lille muldvarp, som får en 
masse forskellige dyr til at demonstrere 
deres afføring for at kunne gøre gengæld 
mod den skiderik, der har lavet lort på 
dens hoved.

Fra 3-5 år
Find den i billedbøgerne under H

Mis med de blå øjne 
af Egon Mathiesen
 
En lille mis med blå øjne beslutter sig for at gå 
ud i verden for at finde landet med de mange 
mus. Den møder andre dyr som ikke er sær-
lig hjælpsomme og til sidst en flok 
katte med gule øjne. 

Fra 3-6 år.
Find den i billedbøgerne under M



Cykelmyggen Egon af
Flemming Quist Møller  
 
Da det var tid for myggelarverne at forlade 
vandet og blive til flyvende myg, skilte 
Egon sig ud og kom op af vandet på en flot 
ny racercykel.

Fra 3-6 år.
Find den i billed-
bøgerne uder Q.

 

Dovendyret af  
Daniel Zimakoff

Billedbog. Da William vil se dovendyret 
i Zoo, kører bussen uden ham. Nu skal 
han selv finde Mågevej, og det er svært. 
Mange flinke folk hjælper ham, og især 
pigen Regitze sørger for han kommer 

hjem igen.

Fra 5-8 år.
Find den i billedbøgerne 
uder Z 



Jeg kan bedst lide at få 
læst højt – så kommer 
personerne ind i hovedet 
med det samme. Når jeg 
selv læser, skal jeg altid 
lige først tænke lidt over 
det bagefter. Det er vig-
tigt at de voksne læser 
noget op de selv synes er 
sjovt, så deres stemme 
fanger én –man kan altid 
mærke hvis de keder sig, 
for så taler de bare ud i 
et. 

Olivia Ruszkai Carstensen 
5. klasse 
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