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Vad gör du när ditt barn ligger på hallgolvet och skri ker och bara
vägrar klä på sig? Vad finns att ta till för utom hot eller mutor?

Svaret är: Lek!

Barns lust till lek är nyckeln till att förvandla alla de krav och måsten
som en vardag med barn är fylld av till rena nöjet!

I Lek istället för bråk har Lisa Mannberg samlat 64 lektips, fördelade
på åtta situationer, som hjälper dig att ska pa ett roligare och mindre

konfliktfyllt samspel med barn.

Lekarna tar upp allt ifrån att kom ma i väg till förskolan och ha
trevliga måltider till att klara av disken och lyckas med den svåra

konsten att gå och lägga sig.

Kliv in i lekens magiska värld och förvandla din vardag till ett
spännande äventyr!

En redan suverän handbok i att omvandla konfliktfyllda
vardagssituationer till lustfylld lek har här omarbetats till

fulländning. Samma finurliga lekar, under samma rubriker. Boken är
nu inbunden, lite mindre, layout och disposition har lyfts, den har
mer färg och mer lättläst typsnitt, språket är vassare och papper och



kolorering har högre kvalitet. Illustratör och illustrationerna är
gudskelov desamma och här framträder de mer. De är ljuvligt

lekfulla och kreativt konstnärliga med finurliga frilagda kolorerade
figurer med tunn tuschlinje. Författaren och pedagogen Lisa
Mannberg föreläser också om lekens betydelse och ger många

referenser i den korta teori- och metodikdelen. De 64 lektipsen är
jämt fördelade på påklädning, gå till och från förskolan, äta, tvätta
sig, borsta tänder och hår, läggdags samt vardagssysslor. Språket är
föredömligt enkelt, effektivt och levande. Tilltalet genomsyras av en

kärleksfull vilja att ha roligt tillsammans när man gör det som
behöver göras. Eva Lexell Törnblom i BTJ

Lisa Mannberg är författare, p edagog och föreläsare om lekens
betydelse. Hon har tidigare skrivit dramatik. Lek istället för bråk är
hennes debutbok. www.lekistalletforbrak.se Anna Forsmark är

illustratör och har tidigare illustrerat barnböckerna Funkis famil jen
Operation slutstirrat (Libris 2018) och Lilla nej-boken (Libris 2018).
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