Dialogisk
oplæsning
- styrk dit barns sprog

Serier fra 2-3 år

Serien om Rose

Serien om Mimbo Jimbo
af Jakob Martin Strid
Elefanten Mimbo Jimbo kan
både bygge biler, helikoptere
og male kunst, så han keder sig
aldrig. Farverig bog med emner
og tegninger, som selv de yngste
kan snakke med på. Ligesom man
kan prøve at tegne elefanten og
de andre dyr i klare farver, mens
man snakker om historien.

Serien om Lille Lotte

af Mette Egelund Olsen
Når man er lige er kommet i bad,
har man da ikke tid til at få vasket
hår. Når man handler ind sammen med mor, skal man da også
bestemme hvad, der skal puttes i
indkøbsvognen. Det mener Rose
i hvert fald – og hendes omgivelser får ofte nok og må sige stop.
Charmerende serie med masser
af hverdagstematikker, som dit
barn vil kunne genkende fra sin
egen hverdag.

af Åsa Karsin
Lotte elsker at lege sammen med
sine venner og sin lillebror, og
de må ofte lægge krop til Lottes
mange fantasifulde lege som
frisør, læge og politibetjent. En
enkel serie om de små rollelege,
som børn i 2-4 års alderen leger
– og som kan inspirere dig og dit
barn til en snak om lege og fx
hvad voksne arbejder med.

Serien om Carl

Serier fra 3 år

Sid helt tæt på dit barn,
med mulighed for både
øjen- og kropskontakt,
så læsningen føles tryg
og rar. Så hører dit barn
tydeligere sproget og
kan aflæse mimik og
kropssprog.

af Ida Jessen
Carl er en skøn lille elefant, der
elsker at trampe i vandpytter,
trille ned ad bakker, sprutte med
vand og drille sin lillebror. En
masse ting som alle børn vil elske
at gøre, så her er der mulighed
for først at læse bogen, snakke
om, hvad Carl laver og endelig
selv gå ud og lege elefanter eller
hoppe i vandpytter.

Serien om Mor Muh

Serien om Lasse-Leif
af Mette Finderup
Lasse-Leif har svært ved at sidde
stille, selv om hans forældre gør
alt for at få ham til det. Ligesom
tegneseriefiguren Steen har tigerdyret Stoffer, har Lasse-Leif sin
dukkeven, Luske-Lise, som er god
til at finde på narrestreger. Der er
ingen grænser for, hvad de to kan
finde på - ting som alle børn kan
genkende og snakke med om.

af Jujja Wieslander
En helt ualmindelig ko, der ikke
kan holde ud at gøre helt almindelige ko-ting, det er hvad Mor
Muh er. Hun vil meget hellere
gynge, lege, flyve og fjolle. Det
giver buler og skrammer, men der
bliver til gengæld en masse dejlige ting at snakke om - og måske
endda prøve af.

Tal om bogens historie
efter oplæsningen, så
nye ord og ny viden repeteres. D
Dermed husker
u
dit barn det bedre.

Det er en god ide at forklare eventuelle svære
ord og begreber inden
oplæsningen, for at
skabe en forforståelse,
så dit barn ikke føler sig
hægtet af undervejs i
historien.

nye ord og begreber, der er sjove
for dit barn at sige og gode at få
en snak om.

Flodpest
af Jeanne Willis
En dag opdager flodhesten til
sin forfærdelse en rød plet på
numsen. Er det mon mæslinger
eller har den slået sig? Flodhesten går bekymret rundt til sine
venner, der alle prøver at finde ud
af, hvad det er for en mystisk plet.
En morsom bog, hvor dit barn vil
more sig over at gætte med på
plettens årsag.

Serien om Lotte
af Alexander Steffensmeier
Koen Lotte er endnu en sjov ko,
der finder på fjollede ting, som
går galt. Men ikke mere galt end
at det hele ender godt. Så der er
mange ting at tale om, og man
kan selvfølgelig prøve nogle af
de ting Lotte laver, som at klatre
i træer, lege med sne, gå på skattejagt eller lege gemmeleg.

Sjove billedbøger
fra 3-6 år

Serien om Betty

Den store bæfest

af Alberte Winding
Betty er fantasifuld og meget
snakkesalig. Hun vil gerne
bestemme og er god til at huske,
hvad hun har lavet. Bogens billeder er fyldt med sjove detaljer, så
der er nok at pege på og snakke
om, og så kan I jo bl.a. tænke
tilbage og prøve at huske, de ting
I lavede i sommer, ved den sidste
fødselsdag, på den sidste ferie,
eller sidste år til jul.

af Alex Schulman
Nikki sparer bæ op i sin mave,
så hun kan holde en stor bæfest.
Der går mange dage, hvor far
bliver mere og mere bekymret og
gerne vil have Nikki til at slippe
bæen ud. Da hun endelig gør det,
er hun ikke til at stoppe igen! En
skør og anderledes bog om et
emne, der ikke skrives om så tit.

Finn Hermann
af Mats Leten
Damen, som krokodillen Finn
Hermann bor hos, elsker ham
over alt i verden og har tillid til,
at han opfører sig ordentligt.

Men krokodiller har som bekendt
en stor mund, så der er meget
at more sig over og snakke om,
efterhånden som Finn Hermann
æder sig tyk på byturen. En
klassiker - oplagt til dialogisk
oplæsning.

Fortsæt med at læse
højt, også når dit barn
selv er begyndt at læse,
da oplæsning med nærvær og samtale fortsat har en uvurderlig
betydning for dit barns
sprogtilegnelse.

Lille Frø
af Jakob Martin Strid
En lille frø kommer flyvende ude
fra rummet og dumper ned i en
frøfamilie. Familien tager den til
sig, men den lille frø er svær at
styre, så den må til skolepsykolog.
Bogen lægger op til gode snakke
om, hvornår man er god, og hvornår man er slem og om at blive
elsket uanset hvad man kommer
til at lave af ulykker.

Serien om Vitello
af Kim Fupz Aakeson
I et rækkehus alene med sin mor
bor Vitello, og han er lidt af en
laban, men en sjov en af slagsen.
Vitello ridser i biler, får stuearrest, bygger monsterfælder, leger
med knive, møder gud og får en
papfar. Bøgerne rummer et hav af

Rim og remser er gode til at fange børns sproglige
opmærksomhed. Lydene i rimordene gør børnene
nysgerrige, og rytmen i remserne understøtter sprogets
rytme. Få dit barn til at gentage ord og remser undervejs, og hold fx en lille pause foran et rimord, så dit
barn kan gætte med.

Billedbøger med hverdagstemaer
– fra ca. 3-7 år
egentlig er, der bestemmer hvor
og hvornår.

Ringen
af Ida Jessen
Den fineste lille ring sidder lige
der på Astrids finger, og Inga vil så
gerne prøve den. En dag får hun
lov til at låne den, hvis hun lover
at passe godt på den. Men pludselig er ringen væk! Og hvordan
skal Inga lige få det sagt til Astrid?
En fin lille hverdagshistorie med
en problematik, som mange børn
ville kunne nikke genkendende til.

blevet væk eller selv stukket af?
Tænk, hvis prikken ikke vil bo på
Petra mere? En anderledes bog,
hvor I kan snakke om venskab,
frihed og om at gøre det, man har
lyst til.

Diktatoren
af Ulf Stark
Diktatoren bestemmer over hele
verden. Han bestiller stjerner på
himlen, når han skal sove, giver
ordrer til privatchaufføren og
befaler, hvad naturen skal gøre.
Men kan man også bestemme,
hvem der skal være ens ven? Her
kan I snakke om sociale spilleregler, venskab og om hvem det

Min råbedag

Petras prik
Lydia får en lillesøster

Jo tidligere dit barn
introduceres for skriftsproget, jo tidligere vil
det begynde at læse og
skrive. Vis ind imellem
læseretningen med
fingrene, så barnet
bliver opmærksomt på
skriftsproget sammen
med historien. Peg på
ord, der lyder sjove.

af Katrine Marie Guldager
Lydia skal have en lillesøster og
glæder sig, men da lillesøster
kommer, vil Lydia hellere aflevere
hende tilbage, for hun skriger og
tager al mors tid. Derfor planlægger Lydia at trylle lillesøster væk.
En bog med masser at snakke
om, især hvis dit barn har fået
eller skal have en lillesøster eller
en lillebror.

af Maria Nilsson Thore
Alt er som det plejer at være, da
Petra vågner en morgen – bortset
fra én ting: der mangler en prik
på Petras pels. Mon prikken er

af Rebecca Patterson
Bella har en rigtig dårlig dag. Alt
går hende imod. Morgenmaden
kan hun ikke lide, vandet er for
koldt og tandpastaen smager
grimt. Hun råber højt ...hele
dagen. Men da nattøjet er på, og
mor har læst en historie, siger
Bella undskyld. Brug bogen til at
snakke med dit barn om følelser
og om at være sur og gnaven.

Børn mister interessen for samtale, hvis vi korrigerer
for meget. Træk ikke ordene ud af dit barn men gentag
dem bare igen og igen, så dit barn efterhånden begynder at udtale dem korrekt. Både hjerne og taleorganer
skal være klar, før dobbeltkonsonanterne udtales
rigtigt, lige som verbers bøjninger skal høres mange
gange, før de sidder fast.

Hvad er dialogisk
oplæsning
Dialogisk læsning fremmer dit barns ordforråd
og evne til at formulere sig. Dialogen kommer
af sig selv, når du giver dit barn feedback og
peger på tegningerne og stiller spørgsmål.
Men du kan udvide dialogen endnu mere.
Allerede ved forsiden kan du spørge dit barn,
hvad bogen handler om. Derved udfordrer
du barnet til at bruge sproget og fantasien.
Når bogen læses 2. eller 3. gang, kan du lade
barnet fortælle, hvad det husker om bogen, og
hvis bogen har været læst nogle gange, kan dit
barn selv prøve at ”legelæse” bogen for dig.
Hold pauser ved de ord, emner eller billeder,
der virker interessante. Følg dit barns nysgerrighed og stil spørgsmål, der opmuntrer dit
barn til at fortælle. Tag udgangspunkt i dit
barns alder og sproglige kunnen. Drejer det
sig om en 3-årig, så ret spørgsmålene mod
bogens tegninger ved at pege og stille spørgsmål som: Hvem leger drengen med? Hvad
farve har bolden? Med større børn kan du
stille hv-spørgsmål, der lægger op til længere
sætninger: Hvordan har pigen det? Hvorfor
tror du, at manden tager cyklen? Gå ind i en
samtale, stil åbnende spørgsmål og suppler
gerne med ny viden.

Hold også pauser ved nye ord og tag en snak
om, hvad de betyder. Nogle ord skal måske
forklares, mens andre kan vises med fagter
og kropssprog. En bog bliver mere levende og
spændende, hvis du leger med lydene, sætter
forskellige stemmer på og lokker dit barn til at
snakke med på ord og sætninger eller sætter
fagter og grimasser på undervejs for at understøtte historien eller stemningen.
Alle bøger kan bruges til dialogisk læsning, så
titlerne i denne folder er kun forslag.

Lotte Salling
Forfatter, projekt- og
foredragsholder

Lotte Salling er uddannet
bevægelses- og afspændings
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Lad gerne dit barn bruge sine sanser undervejs, da historien huskes bedre. Enten ved at dit barn selv sidder
med bogen i hånden og bladrer og peger eller sidder
med en genstand med relation til bogens handling, fx
en legetøjshest, hvis historien handler om heste osv.

Filosofiske samtalebøger

det godt kan lide at lave på de
forskellige tidspunkter af året.

Kan en hund grine
af Ulla Rose Andersen
Hvad er sjovt? Kan man se, at
det blæser? Med spørgsmål som
disse lægger denne fotobilledbog
med tekst på fire forskellige sprog
op til dialog igennem om alt fra
dyr, leg og natur til kultur og
identitet.

Spørg mig
af Antje Damm
Hvad gør du, når der ikke er
nogen, der har tid til at lege med
dig? Det er bare et af de 118
spørgsmål, som denne billedbog
stiller dig og dit barn. Brug bogen
til at få en dialog med dit barn om
emner som venskab, følelser og
drømme.

Rim og remser

Hr. Skægs ABC
Snakkepakker
af Lotte Salling m.fl.
Remser om 48 forskellige emner,
der lægger op til, at dit barn
rimer og snakker med. Der er
forslag til fagter og grimasser, der
kan laves sammen med ordene,
så de bliver sjovere og nemmere
at huske. På tilhørende hjemmeside kan du downloade spørgsmål
og opgaver, der inviterer til endnu
mere dialog og aktiv deltagelse.

På tippen af næsen
der sidder majonæsen

Året rundt

af Rune T. Kidde
Farverig billedbog fyldt med
fjollerim om sørøvere, skeletter,
trolde, spøgelser og forskellige
dyr. Der er masser af detaljer i
illustrationerne og derfor meget
at tale om med dit barn, ligesom
I kan snakke og gætte med på
remser og rimord undervejs.

af Lilja Scherfig
I denne bog, med en remse til
hver måned på året, er der mulighed for at repetere månedernes
navne og snakke om årstidernes
skiften. Hvad er det nu, der er
særligt ved hver årstid, og hvordan ses det på billederne. Lad
dit barn fortælle lidt om, hvad

af Mikkel Lomborg (cd + bog)
Rim, remser og nye ord er lettere at huske, når vi hører dem
sammen med rytmisk musik.
Her er der mulighed for at læse
alfabetet, gå på bogstavjagt,
finde ord og navne ud fra de
udvalgte bogstaver og endelig
høre alle historierne med musik
til, så alfabetet bliver levende og
legende let.

Aktive fortællinger
af Lotte Salling
En bog fuld af eventyr, fortællinger, rim og remser for de 4-8
årige. Ved hver historie er der
forslag til samtaleemner og
tilhørende aktiviteter, ligesom der
er forslag til hvilke ord og remser
dit barn kan snakke med på
undervejs. Nem at gå til, når du
vil i gang med at bruge dialogisk
læsning.

Læs mere på følgende link, hvor der er gode råd til både
forældre og pædagoger om den dialogiske læsning:
http://www.sprogpakken.dk
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