
Barbro Palm reser sig så att stolen  
välter och lämnar Café Panini  
& Bernard. Muhammed  
tittar ut genom fönstret  
och suckar tungt. Så reser 
han sig, tar på sig sin 
ytterrock och vinkar 
dystert adjö till Sara.

Barbro vänder sig om och tittar med 
uppspärrade ögon på sin man.
– Konkurs! tjuter hon. Hur sköter du 

dina affärer egentligen?
Muhammed stirrar på sin fru under 

sina buskiga ögonbryn.
– Barbro, morrar han. Du borde försöka 

få ut din ilska någon annanstans.

LÄSTRAPPAN

   

Korta meningar i versaler och många bilder 
som berättar om handlingen i boken. Perfekt 

första bok att stava sig igenom själv eller 
tillsammans med en vuxen. 

Hur stöttar man bäst ett barn som lär sig läsa? Ta ett 
steg i taget i lästrappan! När läsningen flyter på är det 
bara att ta nästa steg, och nästa ... Med böcker på rätt 
nivå och tipsen från våra författare är det roligt att gå 
från högläsning till bokslukande.

... och fler serier som följer läsförmågan.

mystiska 
skolan
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LÄTTatt LÄSA SPORT

Lite längre stycken med både versaler
 och gemener, och många bilder. Det finns 
måga böcker på det här stadiet, för att det 

ska vara lätt och roligt att mängdträna. 
Spöken, kompisar, djur eller äventyr 

– läsaren väljer själv.

På nivån LÄTT ATT LÄSA hittar du också ...

Längre texter med 
långa meningar, mer 

ovanliga ord och färre 
bilder, för att komma 
vidare i utvecklingen. 

Ibland tränar de tillsammans  

med de andra barnen som rider  

på deras mammas ridskola.  

Men helst av allt galopperar de  

ut i skogen och leker att de är  

riddarbröder.
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Eric och Simon har varsin ponny  

i stallet. de är också bröder.  

När Erics och Simons mamma ska  

skoja så kallar hon pojkarnas hästar  

för bröderna Bus. Men egentligen  

heter de Sam och Sigge. de är nio  

och sju år. Precis som Eric och Simon.
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MER ATT LÄSA 
innehåller roliga, 

spännande och läskiga 
berättelser för läsare 
som fått upp läsflytet. 
Här är några av våra 

favoriter.

Hjälp !

LÄSA 
TILLSAMMANS 
Smaka på bokstäverna

i sällskap med en vuxen.  
Den vuxna läser det mesta 

av texten och barnet får 
egna lätta meningar att  

stava sig igenom.

LÄTTattEXTRA   LÄSA

LÄTTatt LÄSA

LÄSAattliteMER

Skapa trevliga  
högläsningsstunder 
redan när barnen är 

små. Då lär sig barnen 
att det finns så mycket 
roligt och spännande  

i böckernas värld. Och 
sluta inte att läsa högt  

när barnet börjat  
läsa själv! Gå till biblioteket  

tillsammans!  
Be bibliotekarierna  
om boktips, de vet 

mycket!
Läsning kräver 

koncentration och en 
rofylld plats. Barnen 

behöver öva mycket på 
läsningen, sitt med och 
hjälp till om det hakar 

upp sig.

Glöm inte att  
man kan läsa med  
öronen, ljudböcker 

är underbara att  
lyssna till!

Om det  är trögt att läsa 
en  hel bok själv kan ni  
prova att läsa växelvis, 
t ex en sida var. Då går 
det fortare att komma 

igenom en bok.
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