
Välkommen 
till biblioteket



Baka, baka liten kaka.
Rulla, rulla, liten bulla.
Mjöla den och pricka den
och SHUSSSSSS in i ugnen!

Ramsor

Hur rider pappa?
I galopp, i galopp, i galopp.
Hur rider mamma? 
I trav, i trav, i trav.
Hur rider farfar? 
Lufseli, lufseli lufs
Hur rider farmor?
Tre och tretti, tre och tretti.
Hur rider (barnets namn)?
Runt omkring och hur som helst.

Det kommer en mus,
och letar efter ett hus.
Den kryper och krallar,
den hoppar och sprallar.
Och hittar den inget hus
så säger den piiiiip! 

Spring efter vatten,
spring efter vatten
Hopp över stättan,
hopp över stättan.
Spring efter vatten,
spring efter vatten.
Ös i, ös i!
Spring hem,
spring hem.
Hopp över stättan,
hopp över stättan.
Spring hem,
spring hem.
Ös ur, ös ur! 

”Barnets läsutveckling startar redan vid födseln. Den tidiga språkliga stimulansen 

är oerhört viktig för alla barn.”

Tå tisse
Fot bisse
Ben borre
Knä knorre
Lårvecken
Och piip i lilla vällingsäcken! 

Jag vill ha mat, sa Tummetott
Vart ska vi ta’t, sa Slickepott
I mammas skafferi, sa Långeman
Jag törs inte, sa Gullebrann
För Lilla Vickevire går bara och skvallrar!

Klappa, klappa händerna.
Tussa, tussa hundarna.
Räven kommer, räven kommer.
Ta inte bort, ta inte bort
min lilla gullegris.

Stora klockan säger
ding dång, ding dång.
Lilla klockan säger
tick tack, tick tack.  
Väckarklockan säger
rrrrrring!

”Genom att sjunga, rimma, leka 

med ord, prata, förklara, berätta 

och läsa sagor hjälper vi barnet att 

närma sig det skrivna språket med 

nyfikenhet och intresse.”



Bom bom, bom bom
låter stora trumman.
Tick tack, tick tack
klockan går.
Dripp dropp, dripp dropp
regnet faller sakta.
Dunk dunk, dunk, dunk
hjärtat slår.

Klappa lilla magen, lilla magen
klappa lilla magen, kinden med
Hakan klappen får,
näsan likaså
Läppen spela på
”spela på läppen”

Gunga lite grann
Gunga lite grann
Gunga lite bak och lite fram
Noj nånånånoj
noj nånånånoj
Noj nånånånoj nånånånoj. 

Nu ska vi byta blöja på dej.
(barnets namn) vill inte vara blöt nej. 
Nu ska vi byta blöja på dej.
(barnets namn) vill inte vara blöt nej. 
Sen ska vi leka med dina tår.
Räkna dem alla så gott det går.
En två tre fyra fem. 
En två tre fyra fem, kill kill kill kill!

”Musik är viktigt för ett barn därför att det är ett annat sätt att uttrycka sig på. 

Man kan vara delaktig utan att kunna prata eller kunna ett språk. 

Att sjunga tillsammans är dessutom ett sätt att förstärka relationen mellan 

förälder och barn.”

Boktips: ramsor och sånger
Baka, baka liten kaka
Barnens sånger röda samlingen
Barnens önskesånger
Bebisens roliga visor och verser (+cd)
Bebisens roliga rim och ramsor(+ dvd)
Den silvriga barnkammarboken (+cd)
Kjellgren, Stina: Hej och hå kläder på
Krusvaal, Catarina: Lilla Snigel, Krokodilen, Bä bä vita lamm mfl
(Ellen och Olle sjunger)
Min lilla skattkammare: Vaggvisor och ramsor
Rim och ramsor för händer, fötter och kropp: Lilla barnkammarboken (+cd)
Sånger för hela kroppen: Lilla barnkammarboken (+dvd)
Trimmel tramm: visor och ramsor (+cd)

Sånger

Jag är en tandborste, tand-
borste här kommer jag
och jag gör tänderna rena
jag gnolar när jag borstar och 
jag borstar var dag

för jag gör tänderna rena
Ah ah ah, ah ah ah, ah ah ah….



Boktips för de yngsta
Adbåge, Emma: Lilla foten, Lilla handen mfl
Andersson, Kenneth: Lilla pussboken, Lilla vinkboken mfl
Forslind, Ann: Bäbis tittut, Bäbis arg mfl
Fridh, Linda: Blink, blink! Vad är det? mfl
Lindgren, Barbro: Max nalle, Max lampa mfl
Mühle, Jörg: God natt, min lilla kanin
Slegers, Lisbet: Ljud, Bada, Vänner, Leka mfl
Tidholm, Anna-Clara: Apan fin, Lilla grodan mfl

Vilka färger tycker bebisar bäst om?

”De föredrar starka, kontrastrika färger och man kan se att de är lite mer förtjusta 

i varma färger som rött och gult än kalla färger som blått och grönt. Särskilt rött 

älskar många.”

Fler boktips
Albrektson, Hanna: Svansar runt – på bondgården mfl
Bie, Linne: Leo går till doktorn, Ella på pottan
Eriksson, Eva: Julia hämtar strumpor mfl
Haughton, Chris: Mamma borta
Höglund, Anna: Vad säger klockorna?
Olsson, Lotta: Alla kläder på, Bilen säger brum mfl
Sandberg, Inger: Här är lilla Anna
Susso, Eva: Babo pekar, Lalo trummar, Binta dansar mfl
Tidholm, Anna- Clara: Knacka på! mfl
Virke, Emma: Toto tittut
Wirsén, Stina: Vem bestämmer?, Vem är ensam? mfl

”Det lönar sig att läsa 

för barn, även de rik-

tigt små. Det hjälper 

ditt barn att utveckla 

ett sinne för språkets 

melodi och ju mer du 

varierar din röst när 

du läser, till exempel 

genom att läsa med 

olika röster och uttal, 

sjunga och göra ljud, 

desto mer stimuleras 

utvecklingen.” 

”Det är viktigt att 

omge barnet med 

böcker redan när 

det är litet, att 

omge barnet med 

en läsande miljö. 

Forskningen har 

visat att läsande 

föräldrar oftast får 

läsande barn.”



Välkommen till biblioteken i Borås
På föräldrahyllan finns det många intressanta böcker som handlar om
barn. Till exempel om barns utveckling, sjukdomar, sömn, mat och
mycket annat.

Vill du få lästips på romaner och andra böcker så hjälper vi gärna till!
Vi lånar inte bara ut böcker på biblioteket. Här kan du också låna 
hem musik- cd, film eller tidskrifter, som till exempel Vi föräldrar.
Vi har aktiviteter för dig och ditt barn, 
bland annat musikstund och barnteater. 

Läs på vår webbplats 
för aktuell information:
bibliotek.boras.se 
eller ring tfn: 033-35 70 00.
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