
 

 TEMAHYLLA 
 

Dette er barnebøker som tar for seg 

de vanskelige spørsmålene i livet og 

som kan være til bistand for barn, 

unge og voksne i møte med 

utfordrende livssituasjoner, eller 

bare som ekstra verktøy i 

pedagogisk arbeid – eksempelvis 

samlingsstund i skoler og 

barnehager.  

 

For oversiktens skyld har vi valgt å 

dele hylla inn i seks ulike 

undertemaer, hvor hvert tema har 

hver sin farge. Merk at dette ikke er 

fagbøker for voksne, men bøker med 

barn og unge i hovedrollen, som er 

fine for dem å lese selv eller sammen 

med voksne.  

 



 

SVART: Død/sorg 

 

Bøker som omhandler tap og sorg etter 

dødsfall i nære relasjoner – det være seg 

venner, familiemedlemmer eller kjæledyr. 

Flere av bøkene omhandler de ulike måtene 

barn (og voksne) kan bearbeide 

sorgprosessen, samt atferd som sorgen kan 

gi utslag i – som eksempelvis mørkeredsel, 

angst og sinne. 

 

 

 

 

Bøker som omhandler både psykisk og fysisk 

sykdom, samt ulike utviklingshemminger og 

funksjonsnedsettelser. Bøkene handler både 

det å være syk selv eller å ha sykdom i 

nærmeste omgangskrets, i tillegg til at noen 

handler om sykehus/tannlege generelt. Det er 

også bøker om grenser angående 

kroppen/fysiske overgrep. 

 

 



 

GRØNN: Familie/meg 

 

Bøker om familierelasjoner, identitet og 

tilhørighet/vennskap – og en del bøker om det 

å flytte/starte på nytt, og alt det kan medføre 

av tanker og følelser. Her finnes også bøker 

om skilsmisse/samlivsbrudd og 

familiekrangler, samt det å få et nytt 

familiemedlem og følelser omkring det. Det er 

i tillegg spesifikke bøker om svangerskap, 

adopsjon og fosterhjem, samt det å ha enten 

kun en forelder eller foreldre med samme 

kjønn. Det er også spesifikke bøker om 

seksualundervisning/seksualitet, homofili og 

det å føle seg annerledes og være på leting 

etter egen identitet. 

 

 

BLÅ: Mobbing/diskriminering 

 

Bøker om det å bli plaget og ertet, og om de 

tanker og følelser som kan oppstå rundt det. 

Spesifikke bøker som forklarer rasisme for 

barn, samt refleksjoner rundt fordommer og 

stigmatiseringer generelt.  



GUL: Flerkultur/fremmedspråk 

 

Bøker om det å forholde seg til mer enn en 

kultur. Også spesifikke bøker om krig, terror, 

flyktninger, asylsøkere og innvandring – i 

tillegg til noen bøker om fremmedkultur 

generelt. Det er ordbøker og (eventyr)bøker 

på rene fremmedspråk, blant annet engelsk, 

persisk, tyrkisk, urdu, somalisk og russisk. 

Flere av disse bøkene har samme tekst på 

norsk ved siden av/under hovedteksten. 

 

ROSA: Følelser/filosofi 

 

Bøker som omhandler følelser og 

barnefilosofi generelt. Flere av dem handler 

spesifikt om eksempelvis sjenanse og ulike 

redsler og fobier, mens andre berører flere av 

de forskjellige temaene i en bok. De mer 

generelle bøkene er perfekte for samlinger og 

refleksjonsstunder, hvor mer enn ett tema 

tenkes å dekkes. Noen av bøkene berører de 

abstrakte konsepter og begreper som kan 

være vanskelig å definere eller forklare, som 

eksempelvis tid, rom og (tanke)livet selv.  



ELLERS: Vi har i tillegg en veldig stor samling 

med bøker som er spesielt beregnet for 

blinde/synshemmede, døve/hørselshemmede 

og for autistiske barn, eller barn som av ulike 

årsaker har utfordringer med å lese/forstå 

kroppsspråk og andres emosjoner.  


