
Bokcirklar för 
föräldrar!  
En möjlighet för dig! 

Har du tips på 
bra föräldra-
böcker? Hör 

av dig till oss! 

Öppna och läs 
om vårt 

kostnadsfria
erbjudande! 

Med känsla för barns självkänsla
Petra Krantz Lindgren
Den här boken handlar om självkänsla. Om 
hur den naturligt fi nns i våra barn, och hur 
vi kan handla för att uppmuntra den. Barn 
med sund självkänsla accepterar och gillar 
sig själva, de lyssnar på sina egna och andras 
känslor och behov, de höjer sin röst mot 
orättvisor, vågar gå sina egna vägar i livet, 
tar ansvar för sina misstag, tar kritik på ett 
konstruktivt sätt. Och de vet att de duger för 
den de är och inte för sina prestationer.

Matlust – för barn 0 – 6 år
Mia Coull
Hur väcker man matglädjen hos sitt barn? 
Hur vet man att barnet får i sig tillräckligt? 
Och hur gör man för att få barnet att prova 
riktig mat? Detta och mycket mer får du 
svar på. Boken handlar om amning, hur 
smaken utvecklas, att laga egen barnmat, 
att fostra en allätare, runda barn, allergier 
och mycket mer. Dessutom fi nns en recept-
del med goda lättlagade recept.

En annan du
Kompendie med texter från blogg av 
Petra Krantz Lindgren: ”Jag är en annan 
du. Jag har en otroligt stark längtan efter 
att vi skall möta våra barn utifrån det 
perspektivet! Barn tillhör ingen annan 
art. De är människor, precis som du och 
jag. De har samma känslor och samma 
grundläggande behov. Det kan låta själv-
klart, men jag tycker mig se många vuxna 
som glömmer bort det i jakten på ”verk-
tyg och metoder som fungerar på barnen”. 
Artiklar med diskussionsfrågor. 

Fler intressanta böcker....
• Leka för livet, Lars H. Gustafsson
• Föräldrars frågor om barn 0-5 år, Malin Alfvén och Louise 

Hallin
• Livet i familjen – om det viktiga samspelet, Jesper Juul 
• Ge plats för familjen – utveckla dina viktigaste relationer, 

Jesper Juul och Monica Øien
• Mindfulness för föräldrar, Heidi Andersen och Anna- Maria 

Stawreberg
• Ge ditt barn 100 möjligheter – istället för 2, Kristina Henkel 

och Marie Omicic
• Jag törs inte men gör det ändå: om barns välmående och 

självkänsla, Martin Forster
• Den onda badankan : Ditt barn och de osynliga gifterna Ka-

tarina Johansson
• Föräldracoachning med Jesper Juul, Anna-Maria Stawre-

berg och Jesper Juul
• Lyhört föräldraskap, Malin Bergström



VÄLKOMMEN TILL OSS! 

I våra bokcirklar får du som förälder möjlighet att träffa 
andra, läsa intressanta böcker och diskutera föräldraskap. 

Det fi nns tre enkla villkor
För att ha en studiecirkel hos SV i Kalmar län, ska ni: 
• vara minst tre personer varje gång ni träffas 
• träffas minst tre gånger
• få ihop nio studietimmar (1 studietimme=45 minuter)
Alla som är med i studiecirkeln och uppfyller villkoren får 
varsin bok. Att vara med är kostnadsfritt. 

Att träffas 
Ni kan träffas vart ni vill. Ni får gärna vara i SV:s lokaler. 
Men det går även bra hemma hos varandra eller på ett 
café, på Öppna förskolan eller varför inte träffas och ha 
picknick tillsammans. Det viktigaste är inte var eller hur 
ni träffas, det viktigaste är att ni träffas och diskuterar det 
som ni har läst. Vi rekommenderar att ni träffas fl er än 
tre gånger för att ni ska få ut så mycket som möjligt av er 
studiecirkel. 

Ni bestämmer inriktning 
Ni kan läsa i stort sett vilken bok ni vill. Denna boklista 
uppdateras hela tiden. Du hittar den också på vår hemsida 
www.sv.se/kalmarlan under Vår verksamhet -Föräldrar-
cirklar. När ni bestämt vilken bok ni vill läsa kontaktar 
ni oss på Studieförbundet Vuxenskolan så beställer vi 
böckerna. När böckerna har kommit kontaktar vi er så att 
ni kan starta upp er studiecirkel så snart som möjligt. Ni 
kommer att få fylla i en närvarolista som efter avslutad 
studiecirkel lämnas in till Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi hjälper dig gärna! 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: 

kalmarlan@sv.se 
0771-20 20 70 
www.sv.se/kalmarlan 

LITTERATURLISTA

Trotsboken
Kristina Hofsten, Malin Alfvén
 ”Han har kommit i trotsåldern”, 
suckar vi föräldrar när barnet plöts-
ligt blir avigt, trotsigt eller ilsket, ja, 
allmänt omöjligt. Som om det fanns 
en enda trotsålder! I själva verket 
består livet av många olika perioder 
av trots. Och väl är det. Trots leder 
till mognad och utveckling. Man kan 
faktiskt säga att trots och utveckling 
går hand i hand, att båda 
behövs. En favorit i bokhyllan!

Fem gånger mer kärlek 
Martin Forster
Ge ditt barn fem gånger så mycket 
kärlek som kritik, tjat, tillsägelser 
och gränser - då slipper du tjatfällan! 
Bokens kapitel handlar bl. a om um-
gänge och lek, uppmuntran och tjat, 
lyssna och fråga, rutiner och ansvar, 
konfl ikthantering samt vanliga pro-
blem och vad man kan göra. 

Små barns utveckling
Anna Kreutz Wirfelt
En bok för dig som är nyfi ken på vad 
som händer med ditt barn och hur 
man kan lära sig att se, upptäcka 
och bekräfta just det speciella barn 
man fått. Varför agerar och reagerar 
barnet på ett visst sätt? Hur kan du 
bäst förstå och samspela med ditt 
lilla barn?

Josses barnmat
Josefi ne Haamer von Hofsten
Att laga barnmat är ingen vetenskap 
utan handlar om bra råvaror, lite 
köksredskap och några minuter 
ledig tid. Lägg till lite kunskap om 
konsistens, smakpreferenser och 
hur du hjälper ditt barns mage att 
komma igång, så kommer du snart 
att bli en fullfjädrad barnmatskock. 
Boken är en handbok i att laga barn-
mat från allra första start. 

Växa – inte lyda
Lars H Gustafsson
”Fostran är, när den fungerar, en öm-
sesidig process”, skriver barnläkaren 
Lars H Gustafsson. Därför diskuterar 
och ifrågasätter han de nyauktori-
tära uppfostringsprogrammen som 
använts under senare år (belönings-
system, ignorering och time-out) och 
förespråkar en kombination av kun-
skaper om barns utveckling och att 
våga lita på sin föräldraintuition.

Läs mer på

sv.se/

kalmarlan

Googla och 
läs mer om 
böckerna på 

nätet! 


