
   

Viktig information till föräldern om Vips Läsebok i åk 1 
Vad händer i skolan innan barnen får hem Vips Läsebok? 

Läraren läser högt ur Vips Högläsningsbok 
Först läser läraren ett kapitel högt. Barnen lyssnar och lever sig in i 
handlingen som fortsätter genom hela boken. Varje kapitel handlar om en 
speciell figur som kommer till Vov Hotell och vad som händer just då. När 
läraren läser beskrivningar av miljön och av de olika hotellgästerna får 
barnen höra många nya ord och uttryck. Läraren läser högt och med 
inlevelse. Därför är texterna medvetet skrivna så att de är spännande, 
rörande, humoristiska, dramatiska, galna, verkliga, tokiga, sagolika, sorgliga 
eller kärleksfulla. Kapitlen i högläsningsboken slutar ofta med en ”cliff 
hanger” för att det ska bli extra spännande att få höra nästa kapitel. 

Läraren leder samtal och arbetet i Vips Arbetsbok  
Efter högläsningen samtalar läraren med gruppen om vad de fick veta i 
kapitlet. Nya ord och uttryck tas upp och förklaras. I Vips Arbetsbok finns 
det en samtalsbild med flera detaljer som hör ihop med den aktuella 
hotellgästen. Gästens namn börjar på ett visst ljud, och den bokstaven och 
namnet övas på flera olika sätt. Läraren leder också en genomgång av olika 
ord som står i barnens läsebok. I arbetsboken finns en särskild sida som 
förbereder texten i läseboken. 

Läraren introducerar det nya kapitlet i Vips Läsebok åk 1 
Tillsammans studerar gruppen bilderna i läsebokens kapitel för att få 
ledtrådar om vad som kommer att hända. I barnens läseböcker i åk 1 får 
barnen veta något mer om varje ny hotellgäst. Barnen övar sig att läsa varje 
sidas text på olika sätt. Ibland övar de två och två eller i en liten grupp. 
Därefter leder läraren en genomgång av ännu en sida i Vips Arbetsbok som 
prövar läsförståelsen. Vad hände först, sedan och till slut i läsebokens 
kapitel? 

Hur många gånger ska läxan läsas?  
Fråga först vad som har hänt sedan sist. Då tränar sig barnet på att återberätta 
det som läraren har läst högt för hela klassen. Målet med läxan är att barnet 
ska förstå vad det läser, att öva sig på att läsa flytande och så småningom 
med inlevelse. Vissa barn behöver höra någon läsa läxan högt innan de läser 
själva. En del barn måste läsa en sida flera gånger för att få ”läsflyt”. Att 
upprepa samma moment kan jämföras med att lära sig att trixa med en boll 
eller att stå på händer. ”Övning ger färdighet.”  
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Hur ska vi hinna läsa läxan?  
På samma sätt som vi planerar och skapar bra rutiner för t.ex. nattning är det 
bra om läxan görs en bestämd tid och på ett visst sätt. Naturligtvis fungerar 
det inte alltid. Vänta inte tills barnet är trött och ska lägga sig. Kräv inte 
heller att läxan ska göras snabbt precis innan ni ska iväg på en aktivitet. 
Försök att hitta en stund när barnet kan göra läxan i lugn och ro tillsammans 
med dig. Då blir läxstunden viktig. Det kommer att löna sig i framtiden.  

Jag hoppas att berättelsen om Vips väcker många tankar och funderingar 
som du och ditt barn kan prata om tillsammans.  

Lena Hultgren  

lågstadielärare och författare  
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