
Nu är det sommarlov.  
 
Med dessa boktips önskar vi er en härlig sommar med mycket läsning! 
 
/Martina & Marie 

  

Föräldrahyllan 
Tala ut och prata på 
Författare: Lotta Juhlin 

 

Tala ut och prata på är en bok om hur barns språk utvecklas under förskoleåren och de första 
skolåren. Många barn kan behöva stöd i sin språkutveckling. Detta är en handbok med såväl 
teoretiska avsnitt som en mängd övningar och lekar som stimulerar språkutvecklingen. Några av 
de områden boken tar upp är språklekar och sociala lekar, mungymnastik och språklig 
medvetenhet. Det finns även en webbplats för boken, där man bl.a. kan lyssna på inspelat tal. 
Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i förskola och skola, logopeder m.fl., men 
även föräldrar kan förstås ha nytta av den.  

På Laholms bibliotek har vi språkväskor till utlåning. De innehåller böcker, spel och annat material 
föräldrar och barn kan öva språk med. Kanske något att göra en regnig semesterdag? 

Läs mer om Språkväskorna på bibliotekets webbplats.  

/Marie 

  

Fackbok (barn & ungdom) 
Tänk själv! : en inspirationsbok för unga filosofer 
Författare: Peter Ekberg 
Illustratör: Sven Nordqvist 

 
 
Vad är filosofi? Det får man veta när man läser denna inspirerande handbok i filosofi! Den 
innehåller många spännande tankeäventyr och roliga frågor. Texten är skriven för att inspirera 
läsaren till att tänka själv, precis som de stora filosoferna. I boken möter man flera av de mest 
kända filosoferna.  

Boken är skriven främst för barn i åldern 10-14 år. Läs den i sommar, så kanske du kommer 
tillbaka till skolan i höst som en riktig filosof! 

/Marie 



  

Pekbok/småbarnsbilderbok 
Emilia på bondgården 
Författare: Anna Dunér 
Illustratör: Kirsten Raagaard 

 
 

På sommaren besöker många barnfamiljer hembygdsparker och bondgårdar. Då kan det vara kul 
att läsa boken om Emilia som tillsammans med sin dagmamma och de andra barnen åker på 
utflykt till en bondgård. Emilia får klappa grisar, lamm, kalvar, kaniner och andra djur. Till och med 
rida på en häst. Men bäst av allt är nog... ja, det får du veta när du läser boken för ditt barn.  

Boken passar upp till 3-årsåldern. Det finns många andra böcker om Emilia att låna på biblioteket. 

/Marie 

  

Bilderbok 
Blåbärspatrullen och sjörövarna 
Författare: Stefan Casta 
Illustratör: Mimmi Tollerup-Grkovic 

 

Ivans mamma tar med barnen ute på en segeltur med flotten. För de har hittat en skattkarta. Men 
just som de äter sin matsäck dyker två sjörövare upp och tillfångatar dem! Men när sjörövarna 
somnat lyckas de ta sig loss. De hittar sin skatt och sjörövarna går med på att dela den. De visar 
sig nämligen vara två egentligen snälla gubbar som gett sig ut på sjön bara för att de tröttnat på 
sin trista vardag. Faktum är att de är så snälla att de får lov att följa med hem och äta Ivans 
pappas pannkakor. 
 
En bilderbok för 3-6 år. Det är den fjärde boken som handlar om Blåbärspatrullen som löser olika 
mysterier. 
 
/Marie 

  

Barnbok (Hcf - Börja läsa/Lätt att läsa) 
Simskolan 
Författare: Helena Bross 
Illustratör: Kadri Ilves 

 



 

 
 

Simskolan är den femte fristående delen om de två kompisarna Axel och Omar som bor i samma 
hus. Den här gången är hela klassen på simskola och både Axel och Omar övar på att simma. Axel 
tycker att det är kul och lär sig snabbt att simma. Omar tycker inte alls det är roligt; han fryser 
hela tiden och inte går det något vidare att simma heller - Omars ben och huvud bara sjunker!  

Simskolan är en del i en serie mycket lättlästa böcker - meningarna är korta och texten i versaler 
tillsammans med stora, beskrivande bilder - helt perfekt för den som precis har börjat läsa själv.  

/Martina 

  

Barnbok (Hcg) 
Min första världssensation 
Författare: Annalena Hedman 

 

Boken handlar om Abbe, en 10-årig tjej med skinn på näsan som tillsammans med sina kompisar 
Antón och Nadja spenderar sommaren i det lilla samhället Istermyrträsk där det aldrig händer 
något kul. De bestämmer sig så för att få till en riktig världssensation och hamna i Guiness 
rekordbok. Det blir världsrekordförsök i mums-mumsätning, tändstickor instoppade i näsan, sugrör 
i munnen och mycket mer.  
 
En väldigt mysig bok som bjuder på många godbitar. Skickligt skriven med ett högt tempo, en stor 
portion humor samtidigt som det finns inslag av vardagsrealism. Rekommenderas varmt! 

/Martina 

  

 

 

 

 



Ungdomsbok (Hc,u) 
Det dina ögon ser 
Författare: Christina Wahldén 

 
 
Tess går lastbilsgymnasiet i en killtät klass men är bättre på att köra lastbil och gräva maskin än 
de av flesta killarna på skolan. En dag blir Tess svårt misshandlad i skolan av en annan tjej och 
förs medvetslös till sjukhus. Flera klasskamrater bevittnar händelsen, bland dem Tess kompis, 
Molly. Händelsen polisanmäls, men Molly vet inte om hon vågar vittna. De andra i klassen som såg 
händelsen vågar inte ens ge sig tillkänna. Molly är rädd. Ska hon våga vittna? Och om hon gör det, 
vilka blir konsekvenserna? 
 
Spännande bok om ett aktuellt ämne.  

/Martina 

 

 


