
 
 

 
 
Föräldrahyllan 
Uppfostran utan gråt : om samspelet mellan barn och föräldrar 
Elizabeth Pantley 
 
Behöver du en bok som på ett handfast och lättillgängligt sätt ger vägledning i vardagen med barn? 
Boken Uppfostran utan gråt : om samspelet mellan barn och föräldrar tar upp ämnen som: ilska och 
utbrott, tårar och gnäll, rädsla, trötthet och överstimulans, uppfostran och samarbete. Man får tips om hur 
man kan hantera vardagskonflikter, och hur man kan undvika att sådana uppstår. Elizabeth Pantley, som 
är föräldrautbildare, tror inte på myten om den perfekta föräldern – alla föräldrar tappar tålamodet ibland. 
Hon har ett mycket fint barnperspektiv och jag vill även rekommendera hennes böcker Somna utan gråt : 
hjälp din bebis till trygg och god nattsömn och Potträning utan gråt : det lyhörda sättet att sluta med 
blöjor. 
 
/Marie 
 
 
 

 
 
Faktabok (barn & ungdom) 
Djuren på Kolmården 
Åsa Karsin 
 
Kanske har sommarlovet innehållit något djurparksbesök? Då kan det vara intressant att läsa en bok om 
djur på djurpark. Denna bok handlar om djuren på Kolmården. Tjugotvå djurarter beskrivs i lättbegriplig 
text med roliga fakta och fina bilder till. Några av djuren är varg, lejon, delfin, snöleopard, kamel och 
schimpans. Man får till exempel lära sig att schimpanser hälsar på varandra genom att stoppa in sina 
knogar i varandras munnar och att delfiner rör på sig även när de vilar eller sover. 
 
/Marie 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pekbok 
Bä, bä vita lamm 
Alice Tegnér 
Illustrationer: Catarina Kruusval 
 
En vispekbok i tålig hård kartong. Boken innehåller texten till Bä, bä vita lamm och antingen kan man 
bläddra i boken samtidigt som man sjunger, eller så använder man den som en vanlig pekbok. Boken 
ingår i serien Ellen och Olle sjunger; pekböcker med klassiska barnvisor som illustrerats av Catarina 
Kruusval. Här får man bilder till visorna man så väl känner igen. Hos oss kan du även låna Ekorr´n satt i 
granen, Björnen sover, I ett hus-, och Var bor du lilla råtta? 
 
/Marie 
 
 
 

 

Bilderbok 
En liten skär och alla ruskigt rysliga brokiga 
Carin Wirsén 
Illustrationer: Stina Wirsén 
 
Ryslig på ett mysigt sätt. Skräck fast på ett roligt vis. Denna bilderbok leker med språket genom härliga 
rim. Liten skär hör mystiska ljud utanför fönstret när hon ska sova och ger sig ut i mörkret. På 
monstersafari! Hon träffar gastar, vampyrer, häxor och andra läskiga typer. Liten skär är förstås lite rädd, 
men mest nyfiken. Och det hela slutar med ett trevligt kalas.  
 
Det finns fler böcker om Liten skär. De tidigare heter: En liten skär och många små brokiga, Var är liten 
skär och alla små brokiga?, En liten skär och alla bråkiga brokstäver. Alla är lika färgsprakande med 
uttrycksfulla illustrationer. Pedagogiska, roliga och finurliga bilderböcker om alfabetet, färger och siffror. 
 
/Marie 
 
 
 
 
 



 
 
Barnbok (Hcf) 
Hanna och fripassageraren 
Ragnhild Rören 
Illustrationer: Anette Gröstad 
 
 
Hanna har höstlov och får följa med sin pappa som jobbar på en stor färja. Redan när Hanna strosar 
omkring på kajen ser hon en mystisk pojke som verkar gömma sig. Hans huvud sticker fram bredvid en 
livbåt. Pojken dyker upp flera gånger under båtresan och beter sig konstigt. Hanna försöker ta reda på 
vem han är och vad han gör ombord.  
 
Författaren har skrivit fler böcker om Hanna. Böckerna ingår i en serie som heter Läsegrodans röda 
böcker. Det är lättlästa böcker i romanform som de lite äldre barnen kan känna igen sig i.  
 
/Petra 
 

 

Barnbok (Hcg) 

Lena Ollmark och Mats Wänblad 
Kapten Svarteks grav 
 
 Sara ska vara med i den pjäs som handlar om staden Krabbsjögrunds historia som ska framföras när 
staden firar 500 års jubileum. Allt eftersom repetitionerna av pjäsen fortgår förändras Sara, hon beter sig 
konstigt och annorlunda, Karl hennes kompis känner inte igen henne längre. Vad är det som håller på att 
hända med Sara egentligen? 
 Det sägs att det vilar en förbannelse över pjäsen. Att någon vid varje framförande av pjäsen har mist sitt 
liv. Kommer någon även denna gång att dö? 
Samtidigt händer det flera mystiska saker i staden som Sara och Karl försöker lösa. 
 
Kapten Svarteks grav är den andra boken med spökhistorier från Krabbsjögrund, det går bra att läsa 
böckerna helt fristående. Riktigt spännande för dig som gillar ryslig läsning.  
 
/Petr 



 
 

 
 
Ungdomsbok (uHc) 
Min typ brorsa 
Johanna Lindbäck 
 
Nina går i nian och bor tillsammans med sin mamma Monica i Umeå. Monica träffar en man från Luleå 
som har två söner i Ninas ålder. Innan Nina vet ordet av har Tomas och hans två söner Daniel och Wille 
flyttat in till Nina och Monica. Det känns till en början väldigt jobbigt men snart visar det sig att Tomas 
söner är helt okej, särskilt Daniel. 
 
Berättelsen varvar perspektiv då vartannat kapitel berättas av Nina och vartannat av Daniel. Dialogerna är 
träffsäkra och berättelsen känns äkta.  
Läs även En liten chock av samma författare och senare i augusti 2009 kommer Tänk om det där är jag. 
 
/Petra 
 
 
 


