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Bokstart
Boktips til deg og barnet ditt (0-5 år).

Boktips 0–2 år

Potta
Leslie Patricelli
Patricellis bøker om baby har morsomme
tegninger. Baby må veldig, veldig bæsje,
men hvor? Hva gjør pus, og hvor bæsjer
hunden? Heldigvis har baby en potte – hva
skjer hvis baby setter seg på den?

Banke på
Anna-Clara Tidholm
Bli med på besøk i det vesle røde huset.
Her kan barnet ditt banke på boksidene
– på den blå, røde, grønne og gule døren.
Bak hver dør åpner det seg en liten fortelling. Dette er en leken bok til å bli glad
av.

Babysang.
Rim, regler og sanger for de minste
Illustrasjoner av Li Xin
Syng for barnet ditt! Her finner du flere
kjente rim, regler og sanger som du kan
synge og fortelle i løpet av dagen: ved
bleieskift, på trilletur, i sandkassa eller på
sengekanten.

Barna i barnehagen.
En pekebok for de yngste
Klausine Røtnes
Se på bildene og snakk om
barnehagedagen! Dette er en bok uten
tekst, men med mange fine bilder fra en
vanlig dag på en småbarnsavdeling, og
som barnet vil kjenne seg igjen i. Boka kan
leses av alle, uansett språk.
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Mopp og Mikko
Kari Stai
Mopp og Mikko er to morsomme figurer
som elsker mat, dyr, ting og kjøretøy. Når
de er på dyrejakt fyller de traktoren med
søte, gule og stripete dyr. Finnes det også
lange dyr? Bøkene om Mopp og Mikko
inviterer de minste til å være med å lete.

Lille hånd
Emma Ådbåge
I boken «Lille hånd» spør en mamma
barnet sitt hva hånden har gjort i løpet av
dagen. Den lille hånden har rørt, vinket,
gravd, tegnet, klappet og holdt i hånden.
Andre bøker i denne serien er Lille fot,
Lille mage og Lille nese. Les og snakk om
de ulike kroppsdelene.

Katt kan om morgenen
Sanna Töringe, illustrert av Kristina
Digman.
Bøkene om lille Katt handler om å ville
gjøre ting selv. For eksempel helle i melk,
pusse tennene og kle på seg. For Katt kan!
Både barn og voksne kan kjenne seg igjen
i historiene om lille Katt, og bokens korte
setninger har en god rytme som gjør den
morsom å lese høyt.

Vesle vil også bake!
Nora Dåsnes og Hannah Mileman
Vesle vil være med og bake, men får
beskjed av Store om å ikke røre deigen, for
den skal hvile. Vesle synes det er vanskelig
å vente på en hvilende deig – hvor lang tid
skal det egentlig ta? Han klatrer forsiktig
opp til bakebollen for å ta en titt.
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Kom og lek!
Hervé Tullet.
Det er fint å sitte tett sammen og lese og
leke denne magiske boka. Følg den glade,
gule prikken med fingeren din, og se alt
som skjer med den. Den gule prikken
vil leke og kjøre karusell, men plutselig
kommer den inn i en mørk hule. Det er litt
skummelt, og vi må hviske!

Storemonster og
Veslemonster
Kalle Güettler, Áslaug Jónsdóttir og Rakel
Helmsdal. Illustrert av Áslaug Jónsdóttir
Bøkene om Veslemonster og Storemonster
handler om å klare å være modigere enn
man tror man er, om å ha god eller dårlig
selvfølelse, om å få lov til å være med og
bestemme, om å krangle
– og bli venner igjen.

Julia drar til byen
Lisa Moroni. Illustrert av Eva Eriksson
Hvordan ser en tur til byen ut for den
som er liten? Julia hilser på alle hun ser,
hjelper til i skobutikken - og kommer bort
fra mammaen sin!

God natt, Brillebjørn
Ida Jackson. Illustrert av Jens Larsen Aas
Når Brillebjørn skal legge seg, vil han helst
tulle, rulle, synge og danse. Klarer han å
sovne til slutt? I Brillebjørn-bøkene er ikke
sluttpoenget beskrevet med ord, men kan
leses i bildene. Dette er et grep som på en
fin måte involverer barna som lesere.
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Tut & kjør
Ingebjørg Faugstad Mæland
Enkle bøker om en gravemaskin, en
ambulanse, en traktor og en buss.
Kjøretøy er et spennende tema for små
lesere, og her finner dere korte historier
satt inn i en hverdagslig sammenheng.

Leo er en elefant
Arne Svingen. Illustrert av Jenny Jordahl.
Leo er med mamma i butikken for å kjøpe
en blomstervase, og får beskjed om å
være forsiktig. Men Leo forestiller seg
at han er en stor elefant som vil hoppe
og danse. Hvordan skal han da la være
å knuse ting? I bøkene om Leo er barns
rollelek utgangspunkt for både komiske
situasjoner og lekne illustrasjoner.

Rot og Bjørne
Hege Østmo-Sæter Olsnes
Når Rot og Bjørne skal plukke bær vil de
gjøre det på litt forskjellig vis: Bjørne vil
plukke, men Rot vil spise. Og når Rot og
Bjørne skal leke gjemsel vil Bjørne telle
langt, mens Rot vil bli funnet fort! Bøkene
om Rot og Bjørne handler om to som
elsker å leke sammen, selv om de ofte er
uenige.

Lille Ting spiser ABC
Nhu Diep
Lille Ting er sulten. Hun spiser og spiser,
en ting for hver bokstav i alfabetet. Enten
den er kokt, dampet, stekt eller rå. Men er
alt like spiselig? Teksten er skrevet på rim
og er morsom å lese sammen. Samtidig
kan dere snakke om hva dere liker å spise.
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ABC
Mari Kanstad Johnsen
En ring på avveie sender Anna og Mormor ut på
leting i et hus med mange leiligheter. Kanskje
eieren av ringen er bakeren i B-leiligheten eller
hundepasseren i H-leiligheten? Hvis barnet ditt
har begynt å interessere seg for bokstavene er
dette en fin bok å lete i sammen!

Alle har en bakside
Anna Fiske
Dette er ikke en bok om rumper, men en bok
om hele kroppen! Hva er bra for kroppen? Hva
skjer hvis du ikke vasker deg? Hvordan føler
du deg når du er syk? Boka viser et mangfold
av mennesker og har fokus på at kropper er
forskjellige – og at det er greit.

Jakob og Neikob og Alle Andre
Kari Stai
Neikob pleier å si nei til alt, og Jakob pleier å si
ja til alt. Da en venn sier til Neikob at han burde
bli som «alle andre» og ikke være så rar, blir
han lei seg. Det er ikke gøy å være annerledes,
synes han. Men hva er best, å være seg selv
eller å prøve å likne noen man ikke er?

Ulf er uvel
Rebecca Wexelsen. Illustrert av Camilla Kuhn
Det er dumt når man ikke føler seg bra, men Ulf
tror faktisk han er død! Han inviterer venner
og kjente til sin egen begravelse. Der får han
heldigvis gode nyheter. En morsom historie for
dager da man ikke er helt på topp, og trenger
en påminnelse om at det kan bli bra igjen!
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Dinosaurgjengen
Lars Mæhle. Illustrert av Lars Rudebjer
Rasmus Rex og Trym Troodon er to sprell
levende dinosaurer som bor på hver sin
side av den skumle Sumpskogen. Sammen
med de andre dinosaurene havner de
stadig i litt skumle situasjoner, men
heldigvis går det alltid bra til slutt.

Julian er en havfrue
Jessica Love
Julian er en havfrue handler om å kle seg
ut og om et barns fantasi og drømmer.
Julian elsker havfruer og vil kle seg ut som
dem, og bestemor gir ham plass til å spille
ut drømmen om å bli en vakker havfrue.
En nydelig bildebok om å bli akseptert for
den man er.

Det runde problemet
Vegard Markhus
Robert føler at noe mangler og at alt bare
blir rot. Han klarer ikke å smile og snubler
i alt. Men hva er det som mangler? Og
hva er den runde, rare greia som ligger
på gulvet? En underlig liten historie som
engasjerer barna og får alle til å le.

Midt på treet
Jill Moursund
Murfy er en forsiktig skogmus som får
livet snudd på hodet når et bråkete ekorn
flytter inn i treet. Ekornet vil danse og
synge, hoppe og sprette! Hva skal Murfy
gjøre nå? Han blir både redd og sint, men
samtidig fyller musikken fra naboen den
lille musekroppen og får dansefoten til å
rykke. Tør Murfy å bli med på fest?
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Les sammen med
barnet ditt!
Her er fine tips til bøker du kan lese sammen med barnet ditt.
Bøkene passer for barn fra 0-5 år, og du kan du låne dem på
biblioteket. På biblioteket får du også tips om flere bøker du kan
låne med hjem.
Bokstart i Oslo er et samarbeid mellom helsestasjoner,
Deichman og Foreningen !les. Les mer på bokstart.no.

