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När ditt barn fyller två år delar vi ut boken ”Kom!” av Anna-Clara 
Tidholm. Vi får träffa Nalle som inte vill hitta på samma sak som 
oss. Nalle håller på med en hemlig grej och vill inte följa med ut 
och springa med de andra, smälla ballonger eller vara med och 
baka spagetti. Undrar vad det är Nalle vill hitta på?

Gåvoboken i 3- årspresent är en humoristisk och spännande 
bilderbok på rim! ”Var är mamma?” av Julia Donaldson med 
fantastiska bilder av Axel Scheffler. Lilla apan har tappat bort sin 
mamma och fjärilen ska hjälpa till. Men hur bra är fjärilen på att 
hitta mamma och hur ser mamma egentligen ut?

”Kurran och Pigan på djupt vatten” av Lisa Moroni är den bok 
ditt barn får som 4- årsbok. Kurran och Pigan bor i skogen vid en 
bäck som alltid är full i vatten, men nu under den varma 
sommaren har bäcken torkat ut och det har inte regnat på 
evigheter! De måste ha vatten och ger sig ut på en vandring mot 
den stora sjön. Men de som bor vid sjön är inte så förtjust i att 
det kommer så många nya till deras strand. 

När ditt barn fyller fem år delar vi ut boken: ”Mumintrollen och 
den osynliga gästen” som är en novell i bilderboksform av Tove 
Jansson. En regnig kväll knackar det på dörren hemma hos 
mumintrollen och de får besök av en ovanlig gäst, en osynlig 
gäst! Ninni heter den osynliga flickan och med värme och 
vänskap från muminfamiljen kommer Ninni bli synlig igen, men 
det är inte så lätt som de tror!

Som 6- årsbok får ditt barn boken ”Ett litet djur åt Pelle”. Här 
får vi följa med till Astrid Lindgrens älskade Saltkråkan! Pelle 
älskar djur och är avundsjuk på Tjorven som har hunden 
Båtsman att ta hand om. En dag får han reda på att det finns 
kaniner till salu på grannön, han och Tjorven ger sig ut på ett 
storslaget äventyr där de kommer få oväntad hjälp från Båtsman.

När ditt barn går i första klass delar vi ut ”Det sista fallet?” 
skriven av Ulf Nilsson med vackra illustrationer av Gitte Spee. 
Detta är en vänlig och underfundig småbarnsdeckare om den lite 
trötta och frusna paddan, kommissarie Gordon, och hans pigga 
assistent, musen Paddy. Tillsammans ska de ta reda på vem som 
är elak mot de övriga djuren i skogen. Kanske blir det här deras 
sista fall!

”Lyckokakan” av Kerstin Lundberg Hahn är gåvoboken i andra 
klass. Oscar har världens pinsammaste föräldrar, hans pappa 
älskar att sjunga och hans mamma älskar att dansa, helst hela 
tiden och framför allt där det är mycket folk! En dag får Oscar 
en lyckokaka med en lapp som säger: Uttala din högsta dröm så 
blir den sann! Oscar önskar att hans föräldrar ska vara lite mer 
normala, men önskan slår inte riktigt in som Oscar tänkt!

Avslutningsvis vill vi önska er och ert barn många 
härliga högläsningsstunder tillsammans!



Ett litet bibliotek..

Vi i Tanums kommun är väl medvetna om hur roligt och viktigt 
det är med böcker för barn. Som en av de första 
kommunerna i Sverige, väljer vi därför att gå steget längre och 
satsar pengar så att alla barn får totalt åtta stycken böcker
- en grundplåt till ett eget litet bibliotek!

De små barnens bok

Sedan flera år tillbaka får alla nyfödda barn en 
gåvobok. Vid första BVC-besöket får ni föräldrar 
”De små barnens bok”. I boken 
hittar ni också en folder med information om 
bibliotekets utbud och vilken service de kan 
erbjuda både er och ert barn. ”De små 
barnens” bok delas ut till alla 
nyfödda barn i hela Västra Götalandsregionen.

Barn som är hemma

Ni som inte har ert barn i barnomsorgen får ett spännande 
paket skickat hem till er med posten. Detta är ert barns 
födelsedagsbok!

Det fantastiska barnet

Från födseln fram till dess att skolan börjar hinner ett barn lära sig 
otroligt mycket. Förutom att det lär sig att behärska sin kropp övar 
barnet också upp sin språkliga förmåga. Vi kan bara tänka på hur 
ett barn lär sig att uttala orden rätt, från spädbarnets joller fram till 
fyraårsåldern, då språkljuden i det närmaste är färdigutvecklade.
 
Men språket handlar inte bara om att uttala orden. Barnet måste 
samla på sig ett ordförråd för att kunna ”språka” med sin 
omgivning. Ettåringar befinner sig på ordsamlarstadiet. De 
använder ett ord i taget när de pratar. Tvååringar börjar kombinera 
två ord med varandra, och då har den egentliga språkutvecklingen 
börjat.

Redan i fyraårsåldern kan barnet språkets grundregler och skapar 
på egen hand meningar, som de inte har hört tidigare.
 
Och i sexårsåldern har barnet i stort sett lärt sig att använda 
språket grammatiskt rätt. De vet att ord böjs efter antal (t ex en 
bil, flera bilar), och de vet även i vilken ordning ord skall sägas. 
(”Den arga hunden bet den gamle mannen” inte ”Den hunden arga 
bet gamle den mannen”). Sexåringens ordförråd är nu mellan 2000 
och 3000 ord.
 
Det fantastiska är att barnet lär sig allt detta av sig självt och för 
att en sådan gynnsam utveckling skall ske behöver att barnet 
använda och utmanas i sitt språk.
 
Här har du som förälder ett stort ansvar, eftersom du skapar en 
stor del av den språkmiljö barnet växer upp i. Vi vet att föräldrars 
högläsning av böcker bidrar till en sådan språkmiljö och ger barnet 
många fördelar, bland annat:

• Banden och förtroendet mellan barn och förälder stärks genom 
den närhet som uppstår vid högläsning.

• Böckerna skapar tillfällen att resonera, vilket ger ökad kunskap
      och större ordförråd. Barnet får utveckla sitt språk.
• Om barnet i skolan får svårigheter med läsinlärning, blir det 

lättare att motivera till en större arbetsinsats, om det minns de 
mysiga lässtunderna.

• Böcker innebär positiva upplevelser och förmågan att läsa är 
något som barnet verkligen vill erövra.

Får vi lov att gratulera!
Sedan år 2000 har alla barn mellan två och sex år i Tanums 
kommun fått en bok som present på sin födelsedag. Böckerna 
delas ut i samband med födelsedagsfirandet på förskolan eller 
hos dagbarnvårdare.

Grattis!

Från och med 2004 har Barn- & Utbildningsnämnden
beslutat att även dela ut en gåvobok till barnen i första och 
andra klass. Detta sker vid ett tillfälle under vårterminen.


