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Träna tillsammans med Tia
Idag blir barn allt mer stillasittande. Deras föräldrar likaså. I 
Terese Alvéns nya bok för barn, Träna tillsammans med Tia, 
ligger fokus på roliga rörelser att göra tillsammans. Barnen får 
utforska vad kroppen klarar av att göra ihop med den vuxne som 
läser boken. 

Träna tillsammans med Tia är en bok som sprider rörelseglädje 
till barn från 3-6 år och riktar sig till de som älskar att sporta 
och de som behöver röra på sig mer för att må bra. I boken 
får vi följa Tia och hennes djurvänner som bjuder på enkla 
övningar, samtidigt som barnen får lära sig om träning, varför 
det är bra för oss och hur man kan göra träningen rolig. 

”Boken har fokus på rörelse, glädje och gemenskap. Glädjefylld 
träning är grunden för ett hälsosamt liv”, säger författaren Terese 
Alvén. ”Som mamma vet jag hur lätt barn blir stillasittande med 
en skärm, men med denna bok får vi upptäcka hur roligt det är 
att röra på sig samtidigt som vi läser och lär oss om träning.”

Terese Alvén har jobbat med träning i över 15 år, är utbildad 
personlig tränare och kostrådgivare. Sedan 2007 skriver Terese 
den populära träningsbloggen Spark i baken. År 2013 debuterade 
Terese med självbiografin Viktig – från matmissbrukare till 
träningsförebild, året efter kom den inspirerande boken Träna 
tillsammans med familjen. Förutom att skriva böcker och blogg 
frilansar Terese som skribent och träningsinspiratör, hon håller 
föreläsningar och instruerar gruppträningsklasser. Hennes 
barn, Charles och Tilde, är med i boken. 
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