
  

Småbarnsbøker  

Fine bøker å lese       
sammen med de  

aller minste 

Brillebjørn på butikken 

Ida Jackson 

Ill. Jens A. Larsen Aas  
 

Kjenner du Brillebjørn fra 
NRKSuper? I denne boka kan 
du lese om hva som skjedde 

da Brillebjørn selv var en liten bjørn.  

Brillebjørn skal være med mamma på butikken. 
Det er kjempegøy. Og så er det så veldig mye 
godt der. Men mamma sier bare nei, nei, nei! 

Hverdagshistorier det er lett å kjenne seg igjen i, 
for både store og små. 

Lille mage 

Emma Adbåge 

 

En liten mage kan gjøre mye: 
rumle sultent, knipe vondt 
og bli mett.  

I pekebokserien Lille kropp 
tar den prisbelønte svenske illustratøren Emma 
Adbåge utgangspunkt i de forskjellige 
kroppsdelene og hva de gjør i løpet av dagen. 
Dette er bøker som huker seg ned på det lille 
barnets nivå, og som har en herlig, moderne og 
frisk strek.  

Pom og Pim                               
Lena og Olof Landström                       
Gjendikter Ragnar Hovland 

Skaparane av bøkene om  
Benny og Bø og Bæ er tilbake 
med to nye barnebokfigurar: 
Pom og Pim. To gode venner 
som av og til har veldig uflaks. 

Men så blir det noko fint av det likevel! Så flaks! 
 

Ei enkel og klassisk historie om hell i uhell, med 
to figurer som foreiner det beste frå 
Landströmsproduksjon. Ein ny klassikar som 
kom på svensk hausten 2012 og alt er omsett til 
fleire språk. 

Jeg vil bake! Sier Nora 
Irene Marienborg 

Nora-bøkene er fargerike, 
lekne og gjenkjennelige 
fortellinger for de aller 
minste.  

Nora elsker å bake. Aller best 
liker hun å smake på deigen. Og av og til spiser 
Nora så mye deig at hun er stappmett når kaken 
endelig er ferdig.  

Så langt har det kommet syv bøker i serien om 
Nora. 
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Beibi bygger 

Ann Forslind 

 

Beibi vil bygge, men klossene 
er dumme. Hva gjør beibi da? 
Nye bøker i populær 
småbarnsserie. De klare og 

uttrykksfulle bildene og den enkle og lekne  
teksten forteller søte historier som treffer de 
aller minste.  

I tillegg til Beibi bygger er det fem andre 
fortellinger: Beibi lei seg, Beibi jobber, Beibi 
tittei, Beibi sint og Beibi danser. 

Tramp og Line                
Alex Scheffler 

Line skal overnatte hos 
Tramp. Hun gleder seg veldig 
og de har en fin kveld. Men 
da de skal legge seg 
oppdager Line at hun har 

glemt kosefrosken sin. Uten den får hun ikke 
sove. Tramp forsøker å gi henne forskjellige  
kosedyr, men enten er de for store, for harde 
eller helt feil. Det er ingen som kan erstatte 
Frosken. Bortsett fra Tramps egen sovekamerat, 
grisen. Snille Tramp ofrer seg og da kan de 
begge sovne.  

Fortellingen om kaninen Tramp og musa Line er 
en hverdagslig historie det er lett å identifisere 
seg med. Så langt har det kommet ni bøker i 
serien. 

Thomas går ut                   
Gunilla Wolde 

 

Thomas- og Emma-bøkene av 
Gunilla Wolde hører virkelig til 
klassikerne blant 
billedbøkene for de minste. 
Disse bøkene er solgt i nesten 

én million eksemplarer i Norge. Thomas- og 
Emma-bøkene henter sine historier fra 
smårollingenes egen verden og virkelighet. De 
beskriver dagligdagse situasjoner og hendelser 
barna lett kan kjenne seg igjen i.   

Julia spiser alt                
Eva Eriksson                             
Ill. Lisa Moroni 

Mormor og Julia lager 
sølekaker. Mormor later som 
hun spiser dem, men Julia   
spiser alt. De går hjem for å 
spise ordentlig mat isteden. 
Mens mormor forbereder mid-

dagen, prøvesmaker Julia både plastelina og 
hundemat og godteripapir. Da mormor endelig 
serverer pølser, orker Julia nesten ingen ting. 
Men dessert er det alltid plass til.  
 

Dette er en humoristisk 
hverdagssituasjonsfortelling. Så langt har det 
kommet fire bøker om Julia. 

Lillesøster i butikken 

Kari Grossmann 

 

Lillesøster er akkurat slik 
enhver liten to-treåring er, 
og nettopp derfor blir 
bøkene så populære hos de 
små tilhørerne.  

Å være med å handle kan være en hyggelig 
opplevelse, men det kan også være en 
opplevelse som utarter til et lite mareritt for 
både voksne og barn. Slik også for Lillesøster og 
pappa. Lenge går det bra, helt til lillesøster 
finner ut at hun trenger å handle litt godterier 
på egenhånd. For de står jo så fint plassert i 
barnehøyde, det er bare å forsyne seg. Pappa er 
ikke like begeistret.  

Ingrid og pappa 

Katerina Janouch               
Ill. Mervi Lindman 

 

Pappa og Ingrid er hjemme  
sammen. Pappa rydder, 
Ingrid kler seg ut. Som 
pappa. Pappas mage gynger. 

Ingrid hopper på den. Han er elefant også. De 
går i butikken og kjøper fisk og bananer før 
mamma kommer hjem.  

Verdens beste pappa. Verdens beste Ingrid! 
Dette er en av tretten bøker om Ingrid. 


