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Det är inte bara 
i skolan som 
barnen lär sig 
saker! Redan 
på skötbordet 

börjar din bebis att utveckla 
sitt språk. Och det är ni föräldrar som är bar-
nets första lärare, menar författarna Maria 
Björsell och Anna-Lena Cockin. Tillsam-
mans driver de verksamheten LärandeLek, 
där de bidrar med kunskap och tips på hur 
man redan i hemmet kan skapa en positiv 
läromiljö för sitt barn. 

Med boken En sagolik 
gåva vill de hjälpa föräldrar 
och barn att känna läsglädje. 
I boken beskriver förfat-
tarna bland annat hur barn 
lär sig att läsa, utvecklar sitt 

språk och vilken viktig roll föräldrar har i det-
ta. Här får du som förälder konkreta råd och 
tips på hur du kan hjälpa ditt barn på traven i 
sitt lärande.  

– Det är i samspelet med föräldrarna som 
barnens språkutveckling startar. Samtal, 
lek och sagoläsning är de roliga och viktiga 

Varför är det så viktigt att känna läslust och  
läsglädje som barn? Och hur kan du som förälder 

vara ett stöd när ditt barn ska lära sig läsa?  
Boken En sagolik gåva – från sagostund till  
läsglädje berättar på ett pedagogiskt sätt  

varför läsning och läsglädje är så viktigt. 
AV SARA ÅHLSTRÖM  FOTO PRIVAT

KÄNNA 
LÄSGLÄDJE!

Så hjälper du ditt barn att

X
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aktiviteterna som bidrar till utvecklingen. 
Det börjar redan i spädbarnsålder när det 
lilla barnet lyssnar och sedan börjar härma 
ljuden som de hör när deras föräldrar pratar, 
ramsar och sjunger för dem. Därefter kom-
mer sagoläsningen då föräldrarna genom att 
samtala med barnen om bokens handling 
ger barnen mer av språket och strategier för 
att förstå vad de lyssnar på eller läser själv, 
berättar Anna-Lena. 

Och att känna just läsglädje är viktigt! Den 
innebär att barnen känner en positiv känsla 
och upplevelse när de läser eller lyssnar på 
sagor. 

– Barn som känner läsglädje har upptäckt 
att böcker och texter berättar något roligt, 
spännande eller intressant för dem. Läsgläd-
jen lockar då fram läslusten, viljan att läsa 
mer för sin egen skull.

Boken passar främst er föräldrar som har 
barn från 6 månader och upp till lågstadiet 
berättar Anna-Lena och En sagolik gåva är 
både lättläst och inspirerande. 

– Tanken med bokens upplägg är att den 
ska uppfattas som lätt och snabb att läsa och 

förstå, så att föräldrarna känner att de får ut 
ett stort värde, säger hon. 

Med följer även Bokkamraterna, sex roliga 
figurer som ska hjälpa ditt barn med läsför-
ståelsen. Längst bak i boken hittar du Bok-
kamraterna i form av kort som ni tar fram 
när det är dags för högläsning tillsammans. 
Syftet med Bokkamraterna är just att locka 
barnet till att bli mer aktiv i att försöka förstå 
handlingen i en bok som hon läser. 

– När barnet härmar de roliga figurerna 
tränar hon på ett lekfullt sätt olika läsförståel-
sestrategier. Dessa strategier utvecklar barnets 
förmåga att koncentrera sig, reflektera och dra 
slutsatser, så att hon på så sätt lättare ska förstå 
det hon lyssnar på eller läser, säger Maria. 

Så när kan man börja använda sig av 
Bokkamraterna? Redan från ettårsåldern 
kan barn börja samtala med föräldrarna om 
handlingen i böcker. Då är föräldern den som 
leder samtalet och visar hur Bokkamraterna 
gör. Efter ett tag när barnet börja förstå hur 
det går till kan hon använda Bokkamraterna 
själv, avslutar Maria.*

Boken går att köpa på larandelek.se 
och hos nätbokhandlarna Adlibris 
och Bokus.

I boken stöter ni på sex roliga figurer, Bokkamraterna! De 

hjälper ditt barn att träna på olika läsförståelsestrategier. 
Med i boken följer Bokkamraterna i form av kort som 
hjälper ditt barn att förstå handlingen i en bok. Här är 
kortet ”Spågumman Sia” och på baksidan finns frågor 
som hjälper er att prata om bokens innehåll. 

I boken En sagolik gåva - från sagostund till läsglädjefår 

ni tips på hur man blir en aktiv läsare! 
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Aktiv läsare med läsförståelse

En förutsättning för att få 

uppleva läsglädje är att bli en 

aktiv läsare med läsförståelse.

Läsförståelse är en komplicerad process för 

hjärnan som måste koncentrera sig på att 

koda av bokstäver till ord, förstå ordens 

betydelse och samtidigt reflektera över 

textens budskap.

Till skillnad från vad många tror, så kommer 

inte läsförståelse av sig själv när barnet har 

knäckt läskoden och kan läsa. Många barn 

läser med bra flyt, men förstår inte vad de 

läser.

När ditt barn blivit en aktiv läsare med 

läsförståelse har hon utvecklat en förmåga 

att ta till sig information i texter. På så sätt 

förstår hon det hon läser. Läsförståelse visar 

sig genom att ditt barn kan svara på frågor 

vad en text handlar om, vad budskapet är 

eller att hon kan dra egna slutsatser utifrån 

texten.

Vägen till aktiv läsare

För att bli en aktiv läsare med god 

läsförståelse krävs motivation, övning och 

strategier. Men grunden till läsförståelse och 

även läsglädje skapas redan i småbarnsåren 

när ditt barns språkutveckling börjar. I nästa 

avsnitt beskriver vi vägen till aktiv läsare med 

följande sju steg:

�	Lyssna och samtala 

�	Höra språkljud

�	Lyssna aktivt 

�	Bygga ordförråd

�	Göra textkopplingar

�	Läsa och läsa med flyt

�	Använda läsförståelsestrategier

Bilden till vänster visar att vägen till aktiv 

läsare är tätt sammanflätad med vägen till 

läsare. Ditt barns resa till att bli en aktiv 

läsare går via alla dessa steg. Hon kan 

stanna olika länge på olika steg och även 

befinna sig på flera steg samtidigt. Under 

hela resan kan du vara ett värdefullt stöd.

Forma  

bokstäver
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Aktiv läsare

Läsa

Bygga  

ordförråd

Öga-hand  

koordination

Läsare

Läsa med flyt

Ljuda

Ordbilder
Leka med  

bokstavsljud

Koppla bokstav  

med ljud

Bokstavs- 

kombinationer

Skrivare

Skriva texter

Skriva  

meningar

Skriva ord

Forma  

bokstäver

Använda 

läsförståelsestrategier

Göra text-

kopplingar

Lyssna aktivt
Höra språkljud

Lyssna och  

samtala
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Bokkamraterna
Bokkamraterna inspirerar till 

rollspel där ditt barn använder 
olika läsförståelsestrategier.

Våra Bokkamrater är sex roliga figurer som 

karaktäriserar olika läsförståelsestrategier. 

Varje strategi tydliggörs genom Bokkamratens 

personlighet, roll, tankesätt och beteende. 

Dessa karaktärsdrag gör det lättare att både 

förstå och använda strategierna.Bokkamraterna är:Spågumman Sia
Glasspojken MemoProfessor Ordis

Detektiven InferensMålar-Lisa
Cowboy-Lasso

Förstå, minnas och ha roligt
Bokkamraterna vill hjälpa ditt barn att förstå 

och komma ihåg läsförståelsestrategierna. 

De vill också göra det lekfullt och roligt att 

använda strategierna.
�	Förstå och komma ihåg Genom att varje Bokkamrat associeras till 

ett visst tänkande och handlande hjälper 

de ditt barn att förstå vilken strategi hon 

ska använda och hur hon ska göra.�	Lekfullt och roligtNär ditt barn lär känna Bokkamraterna 

inspireras hon till att själv träda in i någon 

av rollerna. På så sätt lockas hon till att 

tänka och göra som Bokkamraterna gör 

och det blir lekfullt och roligt att använda 

strategierna.
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Spågumman Sia

v boken/kapitlet heter…
v framsidan och bilderna 

berättar…
v personerna i boken är…
v det här kommer nog att 

hända…
v det tror jag för att...

Spågumman Sia
tittar på och i boken,  
funderar och spår:

DET HÄR ÄR LÄRANDELEK
XVerksamheten LärandeLek drivs av Anna-Lena Cockin 
och Maria Björsell och på sajten lärandelek.se bidrar de 
med kunskap och förslag på hur man som förälder redan i 
hemmet kan skapa en positiv läromiljö för sitt barn.
XLärandeLek erbjuder bland annat tips på roliga och 
lärande lekar, workshops för föräldrar samt pedagoger 
i förskola och grundskola, en barnboksblogg där barn 
berättar om sina favoritböcker och spelrecensioner. Här 
finns även förslag på spel och leksaker som är pedago-
giska och som stimulerar ditt barns språkutveckling och 
matematiska tankar.
XDeras vision med verksamheten är att låta leken stå 
i centrum och ha en positiv inverkan på barns välbefin-
nande och kunskapsutveckling.
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