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Sproggavens bogkanon 

 

Sproggavens bogkanon består fra projektstart af 13 bøger. De 13 bøger er aldersopdelt med 2-3 bøger pr. alder. 

Med alder menes der ikke biologisk alder, men sprogalder for i arbejdet at imødekomme, at nogle børn i deres 

sproglige udvikling befinder sig et andet sted end dér, hvor deres biologiske alder tilsiger dem at være. På den 

måde sikres det, at der arbejdes med børnene på en måde, der ligger indenfor deres zone for nærmeste udvikling. 

 

Bøgerne udvalgt med udgangspunkt i en række forskellige udvælgelseskriterier, herunder: 

 At de valgte bøger til sammen repræsenterer alle 6 læreplanstemaer og Fri For Mobberi 

 At både danske og udenlandske forfattere er repræsenteret 

 At alle bøger motiverer børnene og stimulerer deres glæde ved at få læst bøger 

 At de udvalgte bøger repræsenterer både faglitterære og skønlitterære genre, og at der er forskellige 

undertyper af disse 

 At bøgerne kan skaffes 

 

Derudover er bøgerne udvalgt ud fra deres anvendelighed ift. 0-6 årige børn med en sproglig (normal-)udvikling 

indenfor følgende overordnede kompetencer: 

 Produktive kompetencer (talesprog) 

 Receptive kompetencer (sprogforståelse) 

 Lydlige kompetencer 

 Kommunikative kompetencer 

 Literacy kompetencer 

 

Nedenfor en oversigt over de udvalgte bøger: 

1-2 år: 

 Letén, Mats: Kaj har fine støvler. Gyldendal. 2000 (ISBN: 9788700209923) 

 Harild, Kirsten Sonne: Willi skal i bad. Gyldendal. 2010 (ISBN: 9788702087697) 

 

2-3 år: 

 Hastrup, Hanne: Godmorgen Cirkeline. Høst & Søn. 2011 (ISBN: 9788763818131) 

 Koppens, Judith: Mila og monstrene. Turbine. 2014 (ISBN: 9788771416145) 

 Holzwarth, Werner: Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved. Høst & Søn. 

2002 (ISBN: 9788714195854) 

 

3-4 år: 

 Mogensen, Jan: Den store eventyrbog, ’Guldlok og de tre bjørne’. Alvilda. 2012 (ISBN: 9788771052688) 

 Raab, Brigitte: Jeg kan altså ikke sove. Lamberth. 2002 (ISBN: 9788778683793) 

 Mathiesen, Egon: Mis med de blå øjne. Gyldendal. 2000 (ISBN: 9788701544313) 
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4-5 år: 

 Møller, Flemming Quist: Cykelmyggen Egon. Gyldendal. 2006 (ISBN: 9788702046984) 

 Rørvik, Bjørn F.: De tre Bukke Bruse i Badeland. Høst & Søn. 2013 (ISBN: 9788763830867) 

 Lindgren, Astrid: Kender du Pippi Langstrømpe? Carlsen. 2002 (ISBN: 9788756283984) 

 

5-6 år: 

 Andersen, H. C.: Børnenes H. C. Andersen, ’Den grimme ælling’. Carlsen. 2015 (ISBN: 9788711442807) 

 Aakeson, Kim Fupz: Vitello er bagvendt. Gyldendal. 2009 (ISBN: 9788702069105) 

 


