
  

Foreldre-
litteratur  

Bøker for deg 
med småbarn 

Mammasjokket  
Trøst og oppmuntring for 
småbarnsmødre 
Helena Brodtkorb 
 

Hvis man skal tro på rosabloggerne, 
er barseltiden en dans på roser. Men 

hvordan er virkeligheten? Helena Brodtkorb 
forteller her, usensurert og med humoristisk 
snert, om det å få sitt første barn. Hun avliver 
myten om alle tingene du skal rekke i             
barseltiden, og tipser om alt utstyret du faktisk 
IKKE trenger å kjøpe.  
 
Budskapet hennes er: Du må senke både skuld-
rene og ambisjonsnivået for å takle det sjokket 
det er å bli mamma. 

Tiden med barn 
Fra spedbarn til tenåring 
Inger-Lise Køltzow 
 
 

«Tiden med barn» handler om barne-
oppdragelse og hvordan man bruker 
tiden sammen med barna sine fra de 
er spedbarn til tenåringer. Den er 

inndelt i kapitlene Sosial stund, Arbeid, Selv-
stendighet og Unngå masefella.  

Hvert kapittel er delt inn etter barnets alder: 0-1 
år, 1-10 år og 11-18 år. Forfatterens budskap er 
at det er mulig å finne roen og nyte tiden sam-
men med barn, selv om det å være foreldre byr 
på mange utfordringer.  

Inger-Lise Køltzow er firebarnsmor, pedagog og 
litteraturviter. 

La mamma bæsje i fred!     
En ærlig bok om familielivet 
Malin Meekat Birgersson 

 

Malin Meekatt Birgersson følte at 
alle mammaene rundt henne var 
lykkelige og perfekte. De bakte cup-

cakes, trente med babyen og dokumenterte 
selvsagt det hele behørig på sosiale medier. 
Men en dag innså Birgersson at de bare løy! At 
det ikke bare var hun som drakk kartongvin, 
bannet, banket hodet i veggen og spiste ferdige 
kjøttboller.  

I denne boka forteller hun sannheten om 
mammalivet gjennom varme og humoristiske 
historier som vil være gjenkjennelige for mange 
småbarnsforeldre.  

 

 

Barnet mitt                           
Hilde Hagerup & Kristin Roskifte 

 

En mamma reflekterer over       
hverdagene og foreldrerollen. Er 
hun bra nok? Er det noe mer hun 
kan gjøre for datteren? Er det ikke u-

fattelig at hun får lov til å være mamma til den 
vakreste jenta i hele verden?  

Vi følger samværet deres gjennom bl.a. stresse-
de morgener, henting i barnehagen, samsoving 
om nettene, utelek og hjemmekos – gjennom 
bekymring og glede. Men det aller fineste mel-
lom dem er den uendelige kjærligheten og den 
gjensidige gleden de har av hverandre. Dette er 
en bildebok og gavebok som passer like godt til 
både mammaer og pappaer.  

Utarbeidet av Sølvberget  
for bibliotekene i Rogaland.  
Få flere lesetips på ditt bibliotek eller  
sølvberget.no/lesetips. 



 

Heia mamma! 
Anne Lindmo & Helle Vaagland 
 
En bok om graviditet, fødsel og livet 
i småbarnsfamilien. Det handler om 
den store brutale lykken og om de 
knøttsmå praktiske detaljene. Om å 
være kvalm i sjela, om å ha en alien i 

magen, om å vrenge seg selv og føde et barn, 
om å vente på lykken og føle angst, om å huske 
ekstra votter og kjempe for mer søvn, om å         
jobbe som et dyr, og om å føle seg mislykket. 
Dette er en bok som vil gi gjenkjennelse, trøst 
og pågangsmot for ferske mødre.  

Forstå barnet ditt 0-8 år 
Stein Erik Ulvund 
 
I denne boka får du vite alt om ditt 
barns utvikling fra det er nyfødt til 
åtteårsalderen, basert på den nyeste 
forskningen. Forstå barnet ditt 0-8 år 

gir et fascinerende innblikk i barnets verden 
som hjelper deg til å forstå dets følelser og    
tanker, handlinger og reaksjoner.  

0-2 år: Den unike kontakten mellom foreldre og 
barn helt fra starten av. Hvordan barnets tem-
perament og personlighet påvirker måten du 
oppdrar  barnet på. Tilvenning og opphold i bar-
nehagen. Hvordan stimulere barnet. 2-5 år: 
Hvilken betydning har familie, omgivelser og arv 
for  barnets personlighet? Trass og selvstendig-
het. Barns vennskap. Hvordan løse de vanligste 
problemene med barn i barnehagealder.             

5-8 år: Skolestart og livet på skolen. Emosjonell 
intelligens. Hvordan forhandle med barnet? 
Hvordan løse de vanligste problemene med 
barn i skolealder? 

Jeg satte mitt håp til verden 
Cathrine Grøndahl 
 
Jeg satte mitt håp til verden er dikt om 
å bli mor; om å forlate sivilisasjonen 
for en stund i fødestua, trille ut med 
et mirakel, leve i tidssoner av melk 
og søvn, plante barn i barnehagen, 

følge Pippi til danseskolen og komme hjem med 
Annika og tumle rundt i en tilværelse inni en 
vaskemaskin.  
 
"Jeg satte mitt håp til verden er en diktsamling 
som også kan nå ut til mennesker som vanligvis 
ikke leser dikt. Og kanskje er Grøndahls dikt like 
matnyttige som mange av de kommersielle 
håndbøkene som finnes for nybakte foreldre? 
Grøndahl viser uansett at hun er en viktig norsk 
samtidspoet." Brynjulf Jung Tjønn, NRK  

Vil ikke! Gjøre selv! Gode råd 
om barn i «trassalderen» 

Elizabeth Gerhardsen 
 
Trassalderen er en krevende tid med 
mange små og store konfron-
tasjoner. Her får du gode råd om 
hvordan du kan ta kontrollen tilbake 

og samtidig ivareta barnets følelser og styrke 
barnets selvbilde. Du får tips om hvordan du 
kan unngå at konflikter oppstår, hvordan du 
kan dempe sinne og løse fastlåste situasjoner. 
Tankevekkende eksempler viser deg hva barnet 
tenker og hvorfor han reagerer som han gjør. 
Hovedmålet er at du skal finne måter å takle 
ungen din på som gjør at hun fortsetter å like 
seg selv, og samtidig blir likt av andre.             
 
Barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen skriver 
klokt og reflekterende om en vanskelig tid for 
mange foreldre og gir deg nyttige råd som gjør 
hverdagen bedre for hele familien.  

Hvordan barna tar makten 
David Eberhard 
 
Ordet oppdragelse har nærmest blitt 
et skjellsord i dagens samfunn. Barn 
skal møtes på sine egne premisser 
og ikke indoktrineres. Eksperter   
forteller foreldre at barna er skjøre 

og at feil oppdragelse kan gjøre stor skade. I 
denne boken tar psykiater og seksbarnsfar Da-
vid Eberhard et oppgjør med ekspertveldet og 
det overbeskyttende foreldreidealet. Gjennom å 
følge noen enkle råd bygget på hva man faktisk 
vet, vil barneoppdragelse bli langt mindre pre-
get av angst og bekymring.  
 
Eberhard bygger sine teorier på forskning, og 
skriver lettlest og med humor. 

Den lille foreldre-
trøsteboka 
Heine Vihovde Vestvik 

     
Vi foreldre pleier å være gode til 

å trøste våre barn når de trenger det. Men for at 
vi skal være gode trøstere for våre barn, trenger 
vi også selv litt trøst av og til! Denne boken tilbyr 
på en uhøytidelig måte trøst i mange av de mer 
krevende situasjonene som oppstår med våre 
barn, slik at vi får ny energi til å takle disse.  
 

Heine Vihovde Vestvik er utdannet barneverns-
pedagog, og har en mastergrad i europeisk sosi-
alt arbeid. Han har jobbet med familieveiled-
ning i over 10 år. I de siste 5 årene har han stu-
dert temaet tilknytning, og jobbet med tilknyt-
ningsterapi for grupper og familier. Han har selv 
3 barn og ett bonusbarn, og er bosatt i Hauge-
sund.  


