
Bliv BOG-glad med bøger fra ABC FORLAG
- et inspirationskatalog til dagtilbud 0-3 år og 3-6 år

Der er afsat 25 millioner kroner på finansloven for 2021 til et initiativ, som skal være 
med til at forny bogsamlinger i dagtilbud, SFO’er og ungdomsklubber. 
Initiativet BOGglad er målrettet børn i alderen 0-12 år. 

Følg linket til Slots- og Kulturstyrelsen her og læs mere om, hvordan I får del i puljen.

Fristen for ansøgninger er 10. november 2021 kl. 23:59, og det bevilgede beløb 
bliver udbetalt i januar 2022 og skal være anvendt til indkøb i første halvdel af 2022.

Puljen giver støtte til indkøb af bogsamlinger til både offentlige og private daginstitu-
tioner, dagplejer, skolefritidsordninger og/eller fritidsklubber for børn op til 12 år.

Klik på forsiderne inde i  kataloget 
og få mere at vide om bøgerne

https://abc-forlag.dk
https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/bogglad-puljen-fornyelse-af-bogsamlinger-i-dagtilbud-sfoer-fritids-og-klubtilbud/


0-3 år

Her er 1 elefant
Pegebog med flapper om 
tallene fra 1 til 9. 
Hjælp den lille elefant 
med at finde dyrene bag 
flapperne, så han kan tælle 
dem. 
Løft og kig!

Dialogisk
 læsning Klassikere

Pegebog
uden ord

Pegebog
uden ord

Vuggestue  og dagpleje

Birde Poulsen 

Se mig!
Pegebog med flapper. 

Den lille, legesyge 
elefantunge viser sine 

dyrevenner alle de ting, 
han er så dygtig ti. Løft og 

kig – god til højtlæsning

Sov nu!
Pegebog med flapper. 
Den lille elefant er træt, 
synes mor, men det synes 
den lille frække elefant 
bestemt ikke. Til sidst 
bliver mor meget træt – 
god til højtlæsning.

Skal skal ikke 
Pegebog med flapper. 
Alle dyr tisser og 
skider. Både hunden, 
katten, kaninen, hes-
ten og koen. Den lille 
dreng gør det også, 
men hvor er det bedst 
at gøre det? 

Lille Krokodille-serien

Mor, hvor er du?
Det gælder om at 
finde den rigtige hale, 
når man er en lille 
elefant, der vil finde 
sin mor

Min!
Det er svært at dele 
med andre, når man er 
en lille elefant. Men så 
kan det godt være, at 
man bliver meget alene 

Frø og Skygge er bedste venner.
De er altid sammen.
Men hvorfor er det altid Frø som 
bestemmer?
En dag bliver Skygge sur og går sin 
vej.
Nu er Frø helt alene …

https://abc-forlag.dk/produkt/pegebogen-her-er-1-elefant/
https://abc-forlag.dk/produkt/pegebogen-se-mig/
https://abc-forlag.dk/produkt/pegebogen-sov-nu/
https://abc-forlag.dk/produkt/at-smide-bleen/
https://abc-forlag.dk/produkt/pegebogen-mor-hvor-er-du/
https://abc-forlag.dk/produkt/min/
https://abc-forlag.dk/produkt/fr-og-skygge/
https://abc-forlag.dk/produkt/boeger-til-smaa-boern-lille-krokodille-p-k-lketur/
https://abc-forlag.dk/produkt/lille-krokodille-er-syg/
https://abc-forlag.dk/produkt/lille-krokodille-bloeder/
https://abc-forlag.dk/produkt/boeger-til-smaa-boern-lille-krokodille-vil-ikke/
https://abc-forlag.dk/produkt/boeger-til-smaa-boern-lille-krokodille-er-sulten/
https://abc-forlag.dk/produkt/lille-krokodille-gemmer-sig/
https://abc-forlag.dk/produkt/boeger-til-smaa-boern-lille-krokodille-bliver-vaek/
https://abc-forlag.dk/produkt/lille-krokodille-kan-ikke-sove/
https://abc-forlag.dk/produkt/lille-krokodille-kan-ikke-sove/
https://abc-forlag.dk/produkt/boeger-til-smaa-lille-krokodille-i-det-store-hav/
https://abc-forlag.dk/produkt/boeger-til-smaa-boern-lille-krokodille-og-det-store-hul/
https://abc-forlag.dk/produkt/boeger-til-smaa-boern-lille-krokodille-og-det-flyvende-t-ppe/
https://abc-forlag.dk/produkt/boeger-til-smaa-boern-f-r-lille-krokodille-en-ven/


0-3 år

Grøflen - hiv og sving
Hvad gør en lille mus, 
når den møder den store, 
sultne grøffel i skoven?
Papbog med sjove effekter 
for de 1-2 årige.
  

Dialogisk
 læsning

Dialogisk
 læsning

Knorten elsker at dreje og trykke på alle de knapper, han kommer 
i nærheden af.
Knorten kaster også med alt, og så kravler han op på alting.
Far kan godt blive lidt træt!

En bog
Bogen instruerer sine læsere i, hvordan 
de kan lege og interagere med bogen og 
lave billeder, der udvikler og ændrer sig, 
når de bladrer.  
”En god læse- og bevægelsesoplevelse, 
og i en pædagogisk sammenhæng giver 
den også muligheder for begrebsindlæ-
ring.” (DBC)

Min lille krokodilletaske
Tag aldrig hjemmefra uden  
krokodilletaske!
Indeholder: Lille krokodille 
bløder – Lille krokodille  er sulten 
-  Lille krokodile kan ikke sove

Den STORE bog om lille Krokodille 
8 historier med Lille Krokodille og Lille Isbjørn samlet. 
(220 sider)

https://abc-forlag.dk/produkt/en-bog/
https://abc-forlag.dk/produkt/knorten-kaster/
https://abc-forlag.dk/produkt/knorten-knapper/
https://abc-forlag.dk/produkt/knorten-klatrer/
https://abc-forlag.dk/produkt/groeflen-hiv-og-sving/
https://abc-forlag.dk/produkt/min-lille-krokodille-taske-med-3-boeger/
https://abc-forlag.dk/produkt/den-store-bog-om-lille-krokodille/ 


3-6 år0-3 år

Rufus nægter at tage sin nye røde jakke på, inden han 
skal ud at lege med vennen Ruth, og det kommer han 
til at fortryde, da han er blevet våd og kold. 
”En skøn billedbog om et problem, som de fleste børn 
og forældre vil kunne genkende, og som er efter-
spurgt.” (DBC)

Dialogisk
 læsning

Vina Vina har fundet 
en pind. Han leger med 
den. Den kan både 
være en motorsav, en 
plæneklipper eller en 
fiskestang. 
Og måske kan den også 
skaffe ham en ven?

Vina Vina længes efter 
en ven, for det er så 
kedeligt at lege alene. 
Pludselig ser Vina Vina 
nogle spor i sneen, de 
fører hen til et lille gran-
træ. Hvem mon gemmer 
sig i grenene? Kan det 
mon være en ven?

Lille mus siger nej
En af de dage, hvor Lille Mus siger nej til 
det hele. Eller næsten!

 

Lille mus  holder jul
 Lille Mus kan slet ikke vente, til det bliver 

jul, og der er længe til. Heldigvis er der 
nok at se til.

Lille mus får besøg
Lille Mus får besøg af sin gode 

ven, Louis, men de bliver ret 
hurtigt uvenner, så mor må ind og 

redde situationen.

Hulter-Bulter-Folket
”Tilfører billedbogskrybben noget 

nyt, forfriskende og frækt, som vil have 
læsere i mange år. Tankerne ledes i flere 

af rimene hen på Halfdan Rasmussen, 
og bogen kan ydermere anvendes til 

sprogstimulering” –DBC

Monsterskolen
”Sjov rimet billedbog, der vil vække 
glæde i landets småbørnsfamilier, 
børnehaver og indskolingsklasser. Til 
hyggestunder og sprogstimulering med 
de 3-8-årige” - DBC

Kendt fra 
TV

Grøflen
En mus i skoven bliver inviteret 
til middag hos en ræv, en ugle 
og en slange. Han takker nej, 
for han skal spise hos det farlige 
fantasidyr Grøflen. Men hov! 
Pludselig møder han Grøflen 
inde i skoven!

Grøflingen
Den lille Grøfling advares af sin far, Grøflen, 

mod at gå ud i skoven, hvor den stygge mus 
bor. Men Grøflingen er nysgerrig, så hun 

vover sig alligevel derud en aften. Mon hun 
møder den farlige mus?

samle rimede bøger

Rim og remser

Julia Donaldson & Axel Scheffler

Den lille elbil
En fantasifuld billedbog, skrevet på rim, som kan 

læses højt for børn fra 4 år.
”Den lille elbil er én af den slags bøger, man kan få 
noget nyt ud af ved hver gennemlæsning. De første 
gange, man læser den, fanger man måske ikke hele 

historien, men så må man bare læse den igen!” – 
DBC

https://abc-forlag.dk/produkt/vina-vinas-ven/
https://abc-forlag.dk/produkt/vinas-vinas-ulvepind/
https://abc-forlag.dk/produkt/lille-mus-siger-nej/
https://abc-forlag.dk/produkt/lille-mus-faar-besoeg/
https://abc-forlag.dk/produkt/lille-mus-holder-jul/
https://abc-forlag.dk/produkt/rufus-og-den-roede-jakke/
https://abc-forlag.dk/produkt/rim-og-remser-hulter-bulter-folket/
https://abc-forlag.dk/produkt/monsterskolen/
https://abc-forlag.dk/produkt/groeflen/
https://abc-forlag.dk/produkt/groeflingen/
https://abc-forlag.dk/produkt/rim-og-remser-den-lille-el-bil/


3-6 år

VINDER  

Nordisk Råds Børne- og 

ungdomslitteraturpris 

2019!

Alle tæller med
En bog, hvor du kan tælle 
en masse mennesker og se 
hvordan deres historier fletter 
sig sammen. Måske også deres 
hemmeligheder 

Nu går jeg, sagde Tiden
”Filosofisk og tænksom billed-
bog om menneskers forhold til 
tid. En sød historie om en lille 
piges forsøg på at passe på tiden 
og bruge den rigtigt. Bogens 
illustrationer er holdt i lyse 
pastelfarver, og de giver histo-
rien en poetisk og drømmende 
stemning” – DBC

Ruth flytter ud
”En let grotesk overdrevet historie om det med at gå hjemme-
fra, hvis man ikke bliver hørt eller ikke får sin vilje. Bogen læg-
ger op til et satirisk lille smil og god dialog om emnet.” - DBC

En egen flok
En gravhund føler sig ensom og anderledes. Mon den kan 
finde en ven, der kan lide de samme ting? Eller er det bedste i 
virkeligheden at finde en ven, der ikke er præcis som én selv?
”Tilsammmen oser tekst og billeder af humor og varme” – 
DBC

Ulf er sløj
Ulf vågner en morgen og føler sig sløj og 
træt. Han går til sin læge og får en højst 
overraskende diagnose, nemlig at han 
er død! Han går derfor i gang med at 
snedkerere sin egen kiste. En mega- 
grotesk historie, som man ikke kan 
undgå at grine ad.De grimmeste fem

Tag til Afrika og mød de fem 
grimmeste, klammeste dyr, 
nemlig gnuen, gribben, hyæ-
nen, vortesvinet og marabu-
storken. Men er de nu også 
så grimme igen?

Pindemand
En både sød og sjov og lidt 

nervepirrende historie, 
som er dejlig at læse højt på 
grund af de fine rim og som 

heldigvis ender godt.

Rim og remser
Kendt fra 

TV

Landevejsrotten
Billedbog med rimet tekst. Lande-
vejsrotten er en landevejsrøver der 
røver fra alle de andre dyr på vejen. 

Landevejsrotten ønsker at røve fløde-
skumskager og søde kager, men det 
er der ikke mange muligheder for...

https://abc-forlag.dk/produkt/alle-taeller-med/
https://abc-forlag.dk/produkt/ruth-flytter-ud/
https://abc-forlag.dk/produkt/ulf-er-sloej/
https://abc-forlag.dk/produkt/en-egen-flok/
https://abc-forlag.dk/produkt/nu-gaar-jeg-sagde-tiden/
https://abc-forlag.dk/produkt/de-grimmeste-fem/
https://abc-forlag.dk/produkt/pindemand/
https://abc-forlag.dk/produkt/landevejsrotten/


3-6 år Andreas Bræstrup Kirstein & Rasmus Bregnhøi

VINDER  
Nordisk Råds Børne- og 

ungdomslitteraturpris  
2020!

Vi er løver
”En hjerteskærende fortælling med en fin, 

velformuleret tekst og udtryksfulde, detalje- 
rige tegninger, hvor broderkærligheden vir-
kelig kommer til udtryk. - Temamæssigt le-

des tankerne hen på Astrid Lindgrens Brød-
rene Løvehjerte” –DBC

Poul og far -serien

Den kæmpestore Poul og far – alle 7 historier om 
Poul og far. (200 sider)
Sjove bøger til en hyggestund, men også til god og 
relevant dialog med plads til et lille smil.

Pia Linda og mor-serienHvad gemmer sig bag døren?
En interaktiv billedbog om en kro-

kodille der ikke kan finde hjem. 

Brug din fantasi 
Sjov billedbog, der hylder fantasi-
ens herlighed og viser hvor vigtig, 

den er, når en historie skal have en 
god slutning. 

Sidste bog før sengetid
En rap historie som vender 
og blander eventyr- 
elementer sammen på en 
ny måde. Barnet, der lytter, 
udfordres til at kommen-
tere på slutningen. God til 
højtlæsning.

Kaninen, mørket og 
kagedåsen
Billedbog om Kanin der 
ikke vil sove og fanger mør-
ket i sin kagedåse.  

Haps!
Historien om den grimme 
ælling bliver invaderet af 
en krokodille, som begyn-
der at æde bogstaverne i 
historierne  – interaktiv 
billedbog.

Nicola O’Byrne

https://abc-forlag.dk/produkt/vi-er-loever/
https://abc-forlag.dk/produkt/poul-og-far-paa-fisketur/
https://abc-forlag.dk/produkt/tandlaegeskraek-poul-og-far-til-tandl-gen/
https://abc-forlag.dk/produkt/poul-er-ikke-tr-t/
https://abc-forlag.dk/produkt/den-grimme-aelling-haps-en-bog-med-bid-i/
https://abc-forlag.dk/produkt/hvad-er-der-bag-doeren/
https://abc-forlag.dk/produkt/kaninen-moerket-og-kagedaasen/
https://abc-forlag.dk/produkt/brug-din-fantasi/
https://abc-forlag.dk/produkt/sidste-bog-foer-sengetid/
https://abc-forlag.dk/produkt/pia-linda-og-mor-dukken/
https://abc-forlag.dk/produkt/pia-linda-og-mor-leger/
https://abc-forlag.dk/produkt/pia-linda-mor-zoo/
https://abc-forlag.dk/produkt/pia-linda-ikke-hjem/
https://abc-forlag.dk/produkt/den-kaempe-store-poul-og-far/


3-6 år

Småbørnssuppe
Underholdende og sjov bog om 

hekse, troldmænd og forsvundne 
børn, som trues med at komme i 

den sorte gryde af en sær samling af 
hekse og troldmænd. Et gedigent 

bud på en underholdende billedbog 
om sorte gryder, forsvundne børn 
samt hekse og troldmænd – DBC

Drømmetræet
Tegneserie. Pi skal altid slæbe lille-

bror, Peder, med på tur i byen. Pi og 
Peder forvilder sig ind i en mystisk 

butik, hvor en gammel dame med kun 
et øje regerer. Pi bytter Peder bort for 

frø til et drømmetræ

Knokkeldans
 En dreng er bange for 
mange ting, men et 
tilfældigt møde med 
skeletterne på kirke-
gården gør ham modig 
…En historie om at 
overvinde sin angst og 
blive modig.

Glemmestedet
Gregers gider ikke gå med oldemor 
på biblioteket, og da de skal hjem, 
er Kæleklovnen blevet væk. Gre-
gers må tilbage og lede efter ham, 
men det er farligt at lede i Glemme-
stedet - En billedbog der handler 
om de ting og begivenheder, vi 
holder meget af, og om vigtigheden 
af ikke at glemme det.

Penge!
Frederik finder en sæk penge, og 
han kan købe alt, hvad han har lyst 
til. Han køber masser af legetøj, nyt 
stort hus - og endda en ny familie. 
Men hvor kom alle pengene egent-
lig fra? En humoristisk historie med 
to parallelle handlingsforløb, som 
flettes ind i hinanden.

Troldeprinsen
En eventyrlig billedbog med humor, drama og dynamik. 
Velegnet til oplæsning for børn fra 4-6 år og selvlæsning i 
indskolingen. - DBC

Bjørn Ousland

Søtrolden
Skøn og eventyrlig historie med 
fuld fart på. Den er lidt uhyggelig, 
men hovedpersonerne er ufor-
færdede, og historien ender godt. 
De gode tegninger er både sjove, 
udtryksfulde og uhyggelige – DBC

Ud på eventyr
Billedbog med et moderne eventyr 
om tre brødre der drager ud i ver-

den på jagt efter hæder og ære. 
En hjælpsom lillebror får prinses-
sen, men hvad mon der sker de to 

andre brødre og trolden ? En åben 
slutning inviterer til dialog mellem 

oplæser og børn – DBC

https://abc-forlag.dk/produkt/smaaboernssuppe/
https://abc-forlag.dk/produkt/trolde-prinsen/
https://abc-forlag.dk/produkt/droemmetraeet/
https://abc-forlag.dk/produkt/soetrolden/
https://abc-forlag.dk/produkt/knokkeldans/
https://abc-forlag.dk/produkt/ud-paa-eventyr/
https://abc-forlag.dk/produkt/glemmestedet/
https://abc-forlag.dk/produkt/penge/


Rejsen – Missionen – Hjemkomsten
Ordløs billedbogsserie – en pige tegner en dør 
på væggen, træder gennem den ind i en magisk 
fantasiverden. 

Eminente til historiefortælling og dialogisk læs-
ning, ikke mindst i blandede etniske grupper 
som led i sprogtilegnelse.

3-6 år Aaron Becker

Dialogisk
 læsning Oskar og den skrupsultne drage

Munter billedbog, der ikke skræmmer, 
men underholder med pjat og ballade. Og 
så er bogen, i modsætning til mange af 
tidens billedbøger, behageligt fri for skjult 
indlæring og lærerige moraler – DBC

Det er mig, der er trolden
Fin historie om at være udenfor pga. noget, man ikke 
selv er herre over. Bogen kan tolkes på mange måder, 
men giver især mening, når man læser den som en for-
tælling om ADHD. Pigens hyperaktivitet kommer plud-
seligt og uventet, og hun føler sig ensom og udstødt af 
både familie og børnehavevenner/-voksne.  - DBC

https://abc-forlag.dk/produkt/din-rejse-rejsen/
https://abc-forlag.dk/produkt/missionen/
https://abc-forlag.dk/produkt/hjemkomsten/
https://abc-forlag.dk/produkt/oskar-og-den-skrupsultne-drage/
https://abc-forlag.dk/produkt/det-er-mig-der-er-trolden/


Stig
Smuk billedbog til de 4-7 årige 
om sorg og om at miste den der 
står en nærmest. Velegnet til 
højtlæsning og samtale

Stakkels Allan
Billedbog for børn i alderen 
5-8 år, der måske har oplevet 
hvordan det er at blive væk 
i et supermarked. Velegnet 
som højtlæsning med Sven 
Nordqvists karakteristiske 
illustrationer.

Åse, Åge og ånden
Åse og Åge har drømme og ønsker til livet, og de 
er gode venner og glade for at lege på Skrotten ved 
baneskråningen. Der finder de en dag en lille rusten 
oliekande med tud. Der kommer lyde og en arrig 
stemme fra dens indre. 
Det er en fin og poetisk perle til oplæsning i hjemme-
ne, børnehaver og indskoling – DBC

3-6 år

Væbner Jørgen og dragen
En vellykket humoristisk ridderfor-
tælling som denne vil gøre sig godt i 
børneudlånet. Vil være oplagt til en sjov, 
hyggelig og eventyrlig oplæsningsstund 
på biblioteket og andre gode steder – 
DBC

Heldigt, at vi findes!
Tim og Tom er tvillinger. Far kalder dem Totterne. 
De kommer ud for mange eventyr.
Mærkelige eventyr. Sjove! Spændende! Og indimel-
lem farlige.
”En rigtig fin oplæsningsbog, der vil gøre lykke hos 
både børn og forældre.” - DBC

 Alvilda Arvidsen og minisørøverne
En kedelig ferie for to søskende forvandler sig til 

et skørt eventyr, med tyve, kidnappere og mini-
sørøvere. Sjov og vild historie til højtlæsning fra 

ca. 6 år og selvlæsning for 9-11 år

https://abc-forlag.dk/produkt/stakkels-allan/
https://abc-forlag.dk/produkt/vaebner-joergen-dragen/
https://abc-forlag.dk/produkt/aase-aage-aanden/
https://abc-forlag.dk/produkt/stig/
https://abc-forlag.dk/produkt/heldigt-vi-findes/
https://abc-forlag.dk/produkt/alvilda-arvidsen-og-minisoeroeverne/


Fantastiske flagermus
Mange synes, at flagermus er nogle 
sære, lidt frygtindgydende væsner. 
Men i virkeligheden er de fantastiske 
dyr med mange gode egenskaber, som 
bogen her fortæller om. Med humori-
stiske illustrationer af Sven Nordqvist

Fagbøger3-6 år

Den store numsebog
En velskrevet, humoristisk og sjov billedbog 
om bagdelen. Mange børn i billedbogs- 
alderen vil elske at få læst en hel bog om 
et emne, som ofte er omgærdet med en let 
fnisende interesse og fascination - DBC

Hvor kommer jeg fra?
Evolutionsteorien præsenteret så børn fra 4 
år også kan være med. Med en nysgerrig og 
undrende hovedperson, som det er nemt for 
børnene at identificere sig med  - DBC

Tør du holde kæledrager
(Ild)sprudlende flot og sjov bog om at holde 
drager som kæledyr - hvis du tør! For alle 
drageelskere fra ca. 4 år - DBC

https://abc-forlag.dk/produkt/fantastiske-flagermus/
https://abc-forlag.dk/produkt/den-store-numsebog/
https://abc-forlag.dk/produkt/evolutionsteori-hvor-kommer-jeg-fra/
https://abc-forlag.dk/produkt/toer-du-holde-kaeledrager/

