
Lästräningsbok:  
Solhjärtats hemlighet 

Läseboken som vi jobbar med nu under höstterminen 
heter Solhjärtats hemlighet, skriven av Pär Sahlin. 
Under hösten som går kommer eleverna varje vecka få 
läsa två kapitel framåt i boken. På fredagen måste 
boken alltid finnas med i väskan, för att vi ska kunna 
använda den under lästräning och boksamtal i klassen. 
Efteråt får de sätta ner den direkt igen i väskan för 
ytterligare en ny vecka med nya kapitel. 

Jag märkte förra året att det tillhörande läxhäftet till 
”Nyckeln till skatten” tog bort en del av läsglädjen för 
många elever. Därför vill jag i år att eleverna enbart 
fokuserar på läsningen hemma, och att eventuella 
frågor kopplade till läsförståelsen istället tas upp under 
boksamtalet. Boken är inte heller nivåindelad längre, som ABC-Klubbens böcker.  

Eleverna får välja att läsa tysta för sig själva, men jag uppmuntrar att även ni 
vårdnadshavare tar del av läsningen och ber eleverna läsa lite högt för er också. 
Intressera er för boken och be eleven berätta om vad kapitlen handlat om. Jag vill dock 
INTE att NI läser högt för eleven - tanken med lästräningen är att eleven ska läsa själv. En 
elev frågade mig ifall det är okej att först läsa själv, men sen lyssna på samma kapitel via 
t.ex. en ljudboksapp för att få en ytterligare förståelse, och det är ok. 

Det är mycket viktigt att ni hjälper era barn att hänga med i kapitel läsningen, då hela 
boksamtalet baseras på att de faktiskt läst de kapitel som de ska läsa. Jag har sagt åt 
eleverna att en bra strategi kan vara att läsa några sidor per dag - ifall man inte är en 
snabb läsare kan det vara jättejobbigt att skjuta på läsningen ända fram till sista kvällen 
innan boksamtal. En annan strategi är att bestämma sig för att läsa 10 minuter ur boken 
varje kväll. Så stöd barnen och påminn dem om att börja läsa i tid - redan under helgen 
om så behövs! 

Sen vill jag även påminna er, vars barn är starka läsare: Barnen får INTE läsa längre än 
vad som sägs i veckobrevet. En del av boksamtalet bygger på att samtala kring vad man 
tror att kommer att hända under kommande kapitel, och grundtanken med boksamtal 
förstörs lite ifall vissa elever ligger före andra i läsningen. Ifall ert barn vill läsa mer än vad 

de får finns det en hel värld med andra fantastiska böcker att ta del av! 😉


