
ÄNTLIGEN LÄSDAGS! 
- lättläst för nybörjarläsare

Massor av
läsvänliga 

nyheter



Har det blivit dags att börja lästräna där hemma? 
Vill du stötta ett barn i din närhet som just knäckt 
läskoden? Då har vi några tips.

Att lära sig läsa är fantastiskt: en värld av berättelser, starka 
känslor och spännande fakta öppnas plötsligt. Men att 
träna upp sin läsförmåga – koppla ihop ljud och bokstäver, 
avkoda ord, bilda meningar och dessutom förstå innehållet 
i texten – är inte lätt. Därför är det extra viktigt att försöka 
göra lästräningen lustfylld.

Vårt mål på Bonnier Carlsen är att varje barn ska kunna hitta 
rätt bok. Barn har olika förutsättningar att lära sig läsa och 
få upp läsflytet. Därför hittar du i den här foldern lättlästa 
böcker på flera olika nivåer, om massor av roliga ämnen. 

Vill du veta mer om lättläst eller vill du ha tips på hur ditt 
barn ska komma igång med läsningen? I den här foldern 
berättar vi mer. Dessutom delar två av våra författare, 
Helena Bross och Magnus Ljunggren, om hur man kan 
peppa en nybörjarläsare. 

Mitt bästa tips? Läs ofta och 
tillsammans, prata om det ni  
läst och framför allt – läs något  
som ni tycker är kul.

Hej!
Det ska vara roligt och enkelt att läsa, även om man precis 
håller på att lära sig! Bakom de lättlästa böckerna jobbar 
våra författare och illustratörer hårt för att böckerna ska 
passa nybörjarläsarna perfekt. Här är några exempel på hur:

Vad är lättläst?

Bilderna berättar 
lika mycket som 
texten – eller mer!

Orden är valda med 
omsorg och kommer 
ur barnens ordförråd.

Handlingen måste  
vara lätt att följa med i 
och böckerna har oftast 
rak kronologi.

Meningarna 
är rakt och enkelt 
uppbyggda.

Serier ger mersmak. Tycker 
ett barn om en bok är det lätt 
att ta upp en till och en till. 

Uppslagen är 
luftiga och lätta 
att förstå.
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Det går nerför trapporna.
Det är halt.
Lova tar tag i ledstången. 
Någon bakom henne trillar.
Det är Siv som har halkat.

– Aj! skriker hon. Min fot!

Karolina Nenzen 
Förläggare Bonnier Carlsen



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 ett barn som lär sig läsa? Ta ett steg i taget i 
lästrappan! Gå från högläsning till bokslukande genom att börja 
med Extra lätt att läsa-böckerna. När läsningen flyter på är det 
bara att ta nästa kliv, och nästa ... Med lagom utmanande texter  
på varje nivå lär barnet sig läsa utan att fastna på vägen.

mystiska 
skolan

Lite längre stycken med både versaler 
och gemener, och många bilder. Det 

finns många böcker på det här stadiet, 
för att det ska vara lätt och roligt att 
mängdträna. Spöken, kompisar, djur 

eller äventyr – läsaren väljer själv.

Längre texter med långa meningar,  
mer ovanliga ord och färre bilder, för att 

komma vidare i utvecklingen. 

Men så fort vi kör 
den första galoppen 
i skogen märks det 
hur glada de blir. Molly 
gör till och med ett litet 
bocksprång, men jag lyckas sitta kvar. 

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

favoriter.

Hjälp !

EXTRA LÄTT ATT LÄSA

LÄTT ATT LÄSA

LITE MER ATT LÄSA

MER ATT LÄSA



För de allra första läsarna finns Extra lätt att läsa. Det är kul 
och lätt läsning med lite text i versaler. Perfekta böcker för 
de absoluta nybörjarläsarna!

Axel och Omar av Helena Bross och Kadri Ilves är en serie 
mycket lättlästa och populära böcker om kompisarna Axel 
och Omar som bor i samma hus. Det finns 20 böcker om 
Axel och Omar.

AXEL OCH OMAR LEKER 

UTANFÖR HUSET.

DÅ KOMMER EN BIL OCH 

STANNAR PRECIS VID PORTEN.

I Djurkompisar av Margareta Nordqvist får vi följa några  
barn som bor på landet som tar hand om djur. Här får läsaren 
både äventyr och fakta! Det finns 15 böcker i serien.

Den magiska djuraffären är en 
lättläst serie av av Lin Hallberg, 
författare till de omåttligt populära 
hästböckerna om Sigge, och 
Jonna Björnstjerna. Serien bjuder 
på magi, spänning och gulliga djur! 
Det finns sju böcker i serien.

DET HÄR ÄR NOA.HANS MAMMA LIGGER PÅ SJUKHUS. 

DEN  MAGISKA  DJURAFFÄRENDEN  MAGISKA  DJURAFFÄREN

EXTRA LÄTT ATT LÄSA EXTRA LÄTT ATT LÄSA
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– Ska du ha kalas? undrar Melker.

  – Ja, fast det blir inget vanligt 

kalas, säger Frank. Pappa har hittat 

på något, du får se sen!

– Vad är det? säger Melker. Fick du inga 

presenter?

– Jo, säger Frank. Men pappa har ju 

f lyttat. Det var konstigt att han inte var 

med i morse.

Klass 1b är riktiga klassiker inom börja-läsa-genren. I 
ettagluttarnas egen favoritserie, skriven av Helena Bross 
och illustrerad av Christel Rönns, kan både killar och tjejer 
känna igen sig. Det finns hela 25 böcker i serien. 

Vänner 4-ever är Marie Oskarsson och 
Helena Bergendahls populära serie. 
Böckerna är verklighetsnära med karaktärer 
som alla kan känna igen sig i. Mysigt om 
relationer och vardagsproblem. Det finns 
sex böcker i serien.

Lätt att läsa vänder sig till de som kommit lite längre i sin läs-
utveckling och vill läsa text med små bokstäver. Berättelserna 
är alltid välskrivna, spännande och roliga med många färgbilder.

I Riddarskolan, av Magnus Ljunggren och Mats Vänehem, 
får man läsa om riddare, äventyr och humor. En lekfull 
blandning av riddarliv och skolmiljö för barn som precis 
har börjat läsa själva. Spännande läsning med fartfyllda 
och tuffa illustrationer om de tre kompisarna Egon, Fiona 
och Urban. Det finns 17 böcker i serien.

LÄTT ATT LÄSALÄTT ATT LÄSA

Mer 
läsutmaning?  
När det är dags att gå 
vidare med läsningen 
finns kapitelböckerna 
om kompisarna i 
Vänner 4-ever. 
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När vi ridit en stund

delar vi upp oss.

De som är ovana 

ska tölta.
Och vi som har ridit förut

får galoppera!

Vi rider på en väg.

Mira och Vindros 

galopperar först.

Hoppla tjej
er!

Hästar är en humoristisk serie av Erika Eklund Wilson 
om Märta – hästälskaren som börjat på ridskola men 
samtidigt är rädd för hästar. Underhållande läsning 
som beskriver kärleken till hästar, livet i stallet, känslor 
och vänskap. Det finns 16 böcker i serien.

Träffa kompisgänget 
där alla har varsitt djur! 
Jenny Alm Dahlgrens 
inkännande text och 
Ingrid Flygares färgstarka 
bilder handlar om vardag, 
vänskap och husdjur. Det 
finns tre böcker i serien.

Hjälp !

Hjälp! Följ med på äventyr i Jo Salmsons spännande 
serie. Böckerna är fyllda med vardagsdramatik både 
hemma och i skolmiljö. Det finns nio böcker i serien.

Lätt att läsa sport är fakta-
böckerna om dina favoritsporter. 
Lär dig om hur det funkar att 
spela i ett klubblag, på träning 
och match. Dessutom får du lite 
härlig fakta om världsstjärnor. För 
killar och tjejer som gillar sport! 
Det finns tre böcker i serien.
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Ett lagarbete
För att kunna göra mål måste laget spela  
tillsammans och vara organiserat. På planen  
har varje spelare sin egen position och roll. 

Målvakten står i målområdet 
och försöker stoppa  
motståndarnas skott. 

Backarna i försvaret 
skyddar det egna målet. 
De håller koll på det 
andra lagets anfallare 
och försöker hindra dem 
från att göra mål.

Om en spelare blir trött  
eller skadar sig, finns  
tränaren på plats och kan 
skicka in en avbytare.

Anfallarna håller sig nära 
motståndarlagets mål.  
De tar emot passningar 
som lagkamraterna 
skickar upp. Det är oftast  
anfallarna som gör mål.
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LÄTT ATT LÄSALÄTT ATT LÄSA



I LÄTT ATT LÄSA FAKTA finns 
böcker med lagom mycket 
text och massor av spännande 
fakta om intressanta och roliga 
ämnen.

Följ med till Mystiska skolan där det händer kusliga saker. Porten 
gnisslar, det finns spindelväv i fönstren och man hör väsande ande-
tag i korridoren. Katarina Genar och Alexander Janssons serie för 
nybörjarläsare bjuder på lagom läskiga och lättlästa berättelser. 
Det finns tio böcker i serien.

LÄS PÅ EGEN RISK! är inte för den lättskrämda Glöm 
råttan i pizzan! I Petrus Dahlin och Johanna Kristianssons 
serie finns vandringssägner som bjuder på både 
rysningar och läslust. Det finns sex böcker i serien.

Läskigt och mysrysligt för nybörjarläsarna!

LÄTT ATT LÄSALÄTT ATT LÄSA

Mer läsutmaning?
När det är dags att gå vidare med 
läsningen finns kapitelböcker om 
Mystiska skolan. Där finns fler 
mysrysliga berättelser. 

mystiska 
skolan

Här samlar vi alla böcker inom lätt att läsa, ihop med tips och fakta om hur man
 kan stötta barn som lär sig läsa. www.bonniercarlsen.se/lattattlasa
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Påskön
Stilla havet 

Mitt ute i Stilla havet ligger den mystiska Påskön. 
Ön fick sitt namn då en holländsk sjökapten, Jacob 
Roggeveen, klev i land där på påskdagen år 1722. 
Väl på ön upptäckte Kapten Roggeveen de gigantiska 
statyerna, som av urbefolkningen kallas moai.

Ända sedan dess har forskare tvistat om två 
mysterier. Det första är hur urbefolkningen kom 
till Påskön. Antingen seglande de från Chile, 
tusentals kilometer österut, eller så seglade de 
från någon söderhavsö, flera tusentals kilometer 
över havet västerut. 

I Jordens fakta av 
Jens Hansegård 
och Anders Nyberg 
får läsaren ta del 
av lärorik fakta om 
häpnadsväckande, 
mystiska och 
roliga platser eller 
fenomen på jorden. 
Det finns nio böcker 
i serien. 

I Första naturhjälpen 
av Grethe Rottböll följer 
vi kompisarna Udde 
och Leija som i varje 
bok utforskar naturen. 
Här finns mycket för 
naturintresserade 
nybörjarläsare att lära 
sig och fundera över.



Klass 1b ställer upp 

på led. Peter räknar 

barnen.

Fyll i siffrorna som saknas!

0 3 6 9 11

Vem har vilken plats i 

ledet? Skriv siffran!

LÄTT ATT ÖVA

LITE MER ATT LÄSA vänder sig till dem som kommit ännu  
längre i sin läsutveckling och vill börja läsa längre texter, men  
som fortfarande har mycket bilder i färg.

I MOLLY får du läsa 
om hästliv på riktigt, 
skriven med värme 
av Siri Spont och 
drömmigt och humor-
istiskt illustrerad av 
Andrea Femerstrand. 
Det finns en bok i 
serien. 

I böckerna om 
SAM & SIGGE får 
du följa två ridande 
bröder och deras 
shetlandsponnyer. 
Ett småsyskon 
till Lin Hallbergs 
och Margareta 
Nordqvists succé-
böcker om Sigge! 

Eva Bexells roliga böcker om 
EVERT är kära klassiker som 
illustrerats av Eva Eriksson med 
härligt humoristiska bilder i 
svartvitt. Det finns två böcker i 
serien.

Ännu lättare än Lätt att läsa!
I bokserien: LÄS TILLSAMMANS hittar du det bästa ur två världar. Här turas  
vuxen och barn om att läsa. Den vuxne läser huvuddelen av texten och barnet får 
läsa enstaka och lättlästa meningar i VERSALER! Det finns tre böcker i serien.

LITE MER ATT LÄSA

En ömsint
 och rolig bok 

om dyslexi.

Men så fort vi kör 

den första galoppen 

i skogen märks det 

hur glada de blir. Molly 

gör till och med ett litet 

bocksprång, men jag lyckas sitta kvar. 

NY  S E R I E !

Lätt att öva är böcker med 
karaktärer man känner igen från Lätt 
att läsa, men med läs-, skriv- och 
räkneövningar att göra själv. 



Sveriges 
mest lästa 

deckarserie!

Alla älskar 
Sigge! Hästar 
och vänskap.

Mysläskigt, 
magiska 

andar och 
klimathotet.

Full av 
fantasifulla, 

knasigt tokiga, 
spännande 

och komiska 
rymdäventyr.

Norsk krim 
för alla deckar-

fantaster!

Varm serie 
om vänskap och 

livet. Perfekt 
även som 

högläsning.

Bli smart! 
Läs något 

roligt!

Bästa 
fantasy-

äventyret för 
nybörjarläsaren.

Mer att läsa innehåller härliga, spännande, roliga och läskiga 
berättelser för läsare som fått upp läsflytet. Här är några av 
våra favoriter.

Bibliotekarie- 
rummet

Här samlar vi lästips till dig 
som jobbar på bibliotek. 

Gå in och inspireras 
och anmäl dig till våra 

nyhetsbrev. 
www.bonnierforlagen.se/ 

bibliotekarierummet

Lärarrummet
Här erbjuder vi lärar-

handledningar och annat 
användbart till klassrummet. 

Gå in och inspireras 
och anmäl dig till våra 

nyhetsbrev. 
www.bonnierforlagen.se/ 

lararrummet

Du hittar mer information 
om våra böcker på hemsidan 

www.bonniercarlsen.se,
  @bonniercarlsen och

  Bonnier Carlsen

Vill du veta mer? 
– inspiration, boktips och annat kul



LÄSTIPS
från Helena Bross & Magnus Ljunggren

Skapa trevliga 
högläsningsstunder 
redan när barnen är 

små. Och sluta inte att 
läsa högt när barnet 

börjat läsa själv!

Barn gör 
som vi vuxna gör – 
läs själv för att det 

är så mysigt!

Läs boken, se 
filmen! Och prata 
om skillnader och 

likheter, vad ni 
gillade och inte 

gillade.

Gå till biblioteket 
tillsammans! 

Be bibliotekarierna 
om boktips, de vet 

mycket!

Barn behöver öva 
mycket på läsningen, 

sitt med och 
hjälp till om det 
hakar upp sig.

Läsning kräver 
koncentration och en 

rofylld plats. 

Glöm inte att man  
kan läsa med öronen, 

ljudböcker är 
underbara att  

lyssna till!

Ha en liten bokcirkel 
på två! Läs samma 
bok samtidigt och 

prata om det ni läst. 

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.

Skapa sug efter mer 
genom att läsa början 

på en spännande 
bok. Låt sedan barnet 
fortsätta att läsa själv.
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Resan börjar med 
Läsborgarmärket!

Att läsa är att resa, det är sen gammalt. 
Men att lära sig läsa är inte alltid helt lätt. 

Därför finns Läsborgarmärket, som en 
inspiration på vägen mot ett liv fyllt av 

äventyr i böckernas värld.

Hur fungerar det? 

1. Barnet läser fem böcker.
2. Fyller i ett läskort.

3. Hämtar märket gratis hos oss.
4. Samla alla tre Läsborgarmärken!

Hämta läskort i våra butiker eller på 
akademibokhandeln.se/lasborgarmarket.


