
Det här läsdiplomet är avlagt av

RÄPÄS OCH SIPSIS 
LÄSDIPLOM

Välkommen att glädjas med läsandet! Räpäs och Sipsis läsdiplom är för
barn under skolåldern och dess mål är att skapa läsglädje och att hjälpa
barn att bekanta sig med böckerna. Det kan användas i småbarns-
pedagogik eller inom familjen.

Så här fungerar läsdiplomet

Läsdiplomet har olika teman, från vilka man kan välja de böcker som passar
till ens grupp eller till sitt eget barn. Från varje tema kan man till exempel
välja två böcker. Att läsa med barnet är en interaktiv situation, och under
den tiden kan man även diskutera om berättelsen och bilderna. Också efter
lässtunden kan man fundera tillsammans: hurdana frågor väcktes det, vad
undrades det över? I slutet av läsdiplomet finns det uppgifter som hör ihop
med böckerna och som både är aktiva och lämpar sig för en pratstund.
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Känslor och känslokunskaper
Evalotta Belin och Ola Belin: Det finns inga monster (Speja Förlag 2021)

Lisa Fransson och Maja Lindberg: Beckmörkret (Kikkuli förlag 2020)

Lena Frölander-Ulf: Fidel och jag i storstan (Förlaget 2021)

Maria-Pia Gottberg och Lisa Lanning: Jag är här (Friendy & co 2021)

Bo R. Holmberg och Katarina Strömgård: Vart ska systrarna? 

Jenny Jansson och Moa Fagerlund: Frank och födelsedagskalaset 

Mervi Lindman: Bebbe pussar (Bonnier Carlsen 2017)

Lotta Olsson och Emma Adbåge: Glad (Rabén & Sjögren 2021)

Sofia Rådström: Dela med dig, Sickan (Bonnier Carlsen 2019)

Sanna Sofia Vuori och Cara Knuutinen: Grävling borta (Förlaget 2020)

(Rabén & Sjögren 2021)

(Idus förlag 2020)

Äventyr och fantasi
Per Gustavsson: Stora boken om prinsessan (Lilla Piratförlaget 2021)

Henrik Hallgren: Hej Bajskorv! (Bonnier Carlsen 2021)

Malin Kivelä, Martin Glaz Serup och Linda Bondestam: Om du möter en björn 

Malin Klingenberg och Sanna Mander: Fisens liv (Schildts & Söderströms 2019)

Lena Landström och Olof Landström: Bu och Bä och stackars Bo

(Förlaget 2021)

 (Rabén & Sjögren 2021)
Cara Knuutinen: Molly och Kelenken

(Schildts & Söderströms 2021)

Emma V. Larson och Maria Trolle: 

Jujja Wieslander och Sven Nordqvist:

Frejas förstä fjällvandring 

(Calazo Förlag 2021)

När Mamma Mu mötte Kråkan första

gången (Rabén & Sjögren 2020)



Jag och de andra
Elisabet Ericson: Blunda! (Natur & Kultur 2021)

Laura di Francesco: Alltid här för dig (Rabén & Sjögren 2021)

Oscar Kroon och Jenny Lucander: Fakta om pappor (Förlaget M 2021)

Lena Landström och Olof Landström: Fyra hönor och en tupp 

Karolina Larsson och Sara Larsson: Tuva mitt emellan (Storge förlag 2021)

Agnès de Lestrade och Valeria Docampo: Den stora ordfabriken 

Astrid Lindgren och Maria Nilsson Thore: Far ända in i baljan 

Anna Nordin och Christine Tomtlund: Hålla hand (Idus Förlag 2021)

Madeleine Qvarfoth och Ida Tjernell: Liam kan visst (Funkibator förlag 2019)

(En bok för alla 2021)

(Atrium Förlag 2020)

(Rabén & Sjögren 2020)

Jag lär mig, jag vet och jag kan
Therese Alshammar och Jonas Burman: Aysa och lillebror simmar 

Carlos da Cruz och Janne Haikari: 

Fia Eliasson: ABC-huset: Vi hälsar på 

Maria Frensborg och Anna Lindsten: 

Anna-Karin Garhamn: Puck lär sig cykla

Inger Sandberg och Lasse Sandberg: Lilla Anna tittar på djur

(Bonnier Carlsen 2020)

Upptäckare och äventyrare 

(Schildts & Söderströms 2020)

hos bokstäverna! (Ordalaget Bokförlag 2020)

Boken om att bli sjuk och fakta om kliande

myggbett, svidande sår och hjälpande sprutor

(Bonnier Carlsen 2021)

(Bonnier Carlsen 2018)

(Rabén och Sjögren 2021)



Läsdiplomets uppgifter:

Hurdan pärm har boken? Hurdana figurer, 

färger, former eller föremål hittar du på pärmbilden?

Hittar du pärmbilden inne i boken också?

Vad gör bokens personer eller figurer glada? Vad gör dem ledsna? 

Vad gör dig glad eller ledsen?

Rita en plats där bokens figurer rör sig eller där de kunde röra sig.

Är figurerna i boken djur, mänskor eller något annat? Vad är de, 

om de varken är djur eller mänskor?

Finns det vänner eller familjer i boken? Hurdana är de?

Fundera tillsammans på vad det händer i boken. Händer det något tråkigt eller något
jättetrevligt?

Rita eller pyssla den roligaste figuren eller saken i boken.



Ni kan också hitta på egna uppgifter till böckerna.
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