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Välkommen

Hej!
Välkommen till ABC-klubbens magasin, en tidning
som vänder sig främst till dig som undervisar med just
ABC-klubben, men även till dig som ännu inte kommit
dit. Vill du läsa om aktuella frågor inom läsinlärning,
få inspiration, tips och stöd till din undervisning? Då
har du hamnat rätt. Vårt mål är att både du som använt
ABC-klubben länge och du som är ny ska känna er
inspirerade.
→ I det här numret får du bl a träffa Catharina Nygård,
illustratör till alla böcker i ABC-klubben, ta del av den
senaste forskningen kring läsning och läsa Boya Yans
– Berättartävlingens vinnare – fina berättelse! Och du,
i varje nummer får du med ett kopieringsunderlag eller
lektionstips som du inte hittar någon annanstans – den
här gången får dina elever en fin illustration på Asta,
Bea och Cesar att färglägga.
Vi ser fram emot dina synpunkter på innehållet och om
du har önskemål inför kommande nummer. Mejla oss på
abc-klubben@nok.se.
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God läsning!
Natur & Kultur Läromedel

Du hittar
illustrationen
på s.10

ABC-klubbens magasin ges ut av: Natur & Kultur
Grafisk form: Bäck
På omslaget: Catharina Nygård
Foto: Stefan Jahge
Illustrationer: Catharina Nygård
Vill du ha en kostnadsfri prenumeration till dig eller
din skola? Anmäl dig på nok.se/abcklubben!

Varsågod!
I det här numret får dina elever en illustration,
gjord av Catharina Nygård, att färglägga!

Läs mer på nok.se/abc-klubben
Nyhetsbrev: Anmäl dig på nok.se/nyhetsbrev
Facebook: Sök efter ABC-klubben (sluten grupp)
Instagram: abcklubbennok

Natur & Kultur
Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration,
utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. Förlagsdelen Natur & Kultur Läromedel ger ut läromedel
för alla stadier – tryckt, blended och heldigitalt!
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Varje elev måste få
gå framåt, stärkas
och lyckas på sin nivå

Text: Åsa Böhme

Gab
rie
lla

l

Id
ri

Gabriella Idril
Yrke: Speciallärare.
Skola: Järntorgsskolan, Nora kommun.

Som speciallärare har Gabriella ett nära samarbete
med klasslärarna. Klasslärarna planerar undervisningen,
och Gabriella berättar sedan hur hon tänker kring
upplägget. När det gäller läxor, ansvarar hon för att
dela ut läxor till sina elever och att nivåanpassa dem,
så att de passar varje elev.
»Att få en vanlig läsläxa, kan vara övermäktigt för
språksvaga elever. Jag börjar med att ta reda på vilken
typ av läxa som passar eleven bäst. Vi provar oss fram.
De kan få sekvensbilder, ordlistor och så vidare i läxa.
Det viktigaste är att de läser, inte vad de läser.«
Enligt läroplanen ska alla elever inkluderas i det
gemensamma arbetet i klassen – oavsett språklig nivå.
Tycker du att ABC-klubben är lätt att individanpassa?
»Ja, läseböckerna har tre olika svårighetsnivåer, så alla
elever följer samma berättelse. Det tycker jag är bra.
Men även den lättaste boken är för svår för de mest
språkligt sårbara eleverna. Därför jobbar jag i mindre
grupper med den språkstödjande lärarhandledningen
och då särskilt med sekvensbilderna.«

Att skapa förförståelse inför läsningen av en text är
viktigt för att alla elever ska ha en möjlighet att ta till sig
innehållet i en text.
Hur arbetar du med förförståelse inför högläsningen
av läseböckerna i ABC-klubben?
»Sekvensbilderna är bra att börja med. Vi pratar
om vilken ordning de ska ligga i och om personerna
i bilderna. Sen tar vi fram läseboken och tittar på
bilder och rubriker, och jag frågar vad de tror att det
handlar om. Efter det läser jag ett stycke högt, och
sen pratar vi om stycket jag precis läst, både helheten
och detaljer.«

»Vi har väldigt bra
diskussioner tillsammans,
jag och mina elever.«

4 — ABC-klubbens magasin
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Några av Gabriellas elever kan redan avkoda och läser
snabbt och bra, men de förstår inte vad de läser. Ibland
låter hon någon av dessa elever läsa texten högt, och
sen diskuterar de tillsammans vad texten handlar om.
Gabriella förbereder också genom att titta på övningarna
i arbetsboken, så att de tankar som finns i uppgifterna
finns med redan vid högläsningen.
Hur arbetar du med ordlistorna och textkorten i den
språkstödjande lärarhandledningen?
»Barnen får alltid med ordlistan, när de ska göra läxan
hemma. Det finns bra bilder i ordlistorna. Läxbladen
använder barnen för att träna stavning och att öva på
att läsa orden. Textkorten använder vi mycket. Först
lägger vi sekvensbilderna tillsammans i rätt ordning,
sen läser vi de lättaste textkorten och placerar ut dem
vid bilderna. Vi försöker hitta likheter och skillnader i
de olika textkorten. En del barn får sekvensbilder och
textkort i läxa. De tycker det är väldigt roligt att göra
detta hemma med föräldrarna.«

Provläs de kompletterande,
språkstödjande handledningarna
på nok.se/abcklubben!

Använder du något annat material som ABC-klubbens
läggspel och appar?
»Utöver den språkstödjande lärarhandledningen
brukar jag jobba med bredvidläsningsböckerna och
korsorden som hör till, och är nyfiken på att prova
läggspelen och apparna!«
Vad uppskattar eleverna mest av det stöd de får
av dig?
»När de märker själva att det händer något och att de
kan läsa svårare och svårare böcker. Det är en härlig
känsla för barnen. Det är viktigt att peppa föräldrarna
också och berätta att det viktigast är att deras barn
läser. Inte vad de läser.«
»Jo, förresten. Vi har jobbat en del med källkritik,
och barnen tycker det är väldigt kul att hitta fel. Jag
hade en elev som upptäckte att Sigge och Teddy hade
bytt plats i textkorten. Hon blev jättelycklig när hon
hittade felet. Det var så roligt att det var just en av de
språksvaga eleverna som gjorde upptäckten.«
Vad är nyckeln till att lyckas med läs-/skrivundervisningen och att nå ut till eleverna?
»Att möta det enskilda barnet på barnets egen nivå
och att varje elev får ha sin egen progression. Eleven
måste få gå framåt, stärkas och lyckas på sin nivå.«
Vad är roligast med att arbeta med ABC-klubben?
»Att materialet går att anpassa efter mina elevers
enskilda behov. Vi har väldigt bra diskussioner tillsammans, jag och mina elever. Det har verkligen berikat
undervisningen!«
Har du något råd som du vill skicka med till andra
speciallärare/lärare?
»Se till att det blir ett lärande istället för ett görande,
att eleverna förstår hur en text ska skrivas och inte
nöjer sig med att de gjort klart uppgifterna.«

Gabriellas önskan är att det ska finnas en fjärde läsebok i
serien som är anpassad för de språkligt sårbara eleverna.
»Det är viktigt att få ha en egen läsebok med
samma berättelse som de andra i klassen. Dessa
elever får lägga ner otroligt mycket energi och arbete,
för att få samma förståelse som sina kamrater.«
I väntan på en läsebok för de mest språksvaga eleverna,
kommer Gabriellas elever få sätta tänderna i ABCklubbens läggspel och appar kommande termin,
något som både hon och eleverna ser fram emot! •
ABC-klubbens magasin — 5
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Intervju med Catharina Nygård

Intervju
med:

Text: Åsa Böhme

Tecknaren bakom
ABC-klubbens
illustrationer

Catharina
Nygård

NoK_ABC_klubben_280x210_#3_2021.indd 6

Foto: Stefan Jahge

Det kunde lika gärna ha blivit en frisörkarriär för
Catharina Nygård, som hade frisör överst på listan över
framtida yrken som barn. Men på gymnasiet förstod
hon att man kunde jobba med bild som ett yrke,
och då var valet givet.
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Intervju med Catharina Nygård

Catharina är född och uppvuxen i Jakobstad, Finland.
Hemmet var fyllt av serietidningar.
»Serietidningarna var jätteviktiga, säger Catharina.
Jag läste allt ifrån Kalle Anka och Buster till Modesty
Blaise och Agent X9. Jag älskade Fantomen! Och
om kvällarna läste pappa högt ur Asterix som
godnattsaga.«
Men det hela började med en teckningstävling i en
veckotidning. Catharina skickade in sitt bidrag och fick
det publicerat. Hon berättar att hon alltid har tecknat.
»Sen jag föddes«, säger hon på sin sjungande finlands
svenska. Hon hoppade av gymnasiet för att börja på en
nystartad konstskola. Här utbildade hon sig inom illustration och måleri. Och första tiden efter konstskolan var
det fri konst och måleri som hon riktade in sig på.
Catharinas första illustrationsuppdrag var för barntidningen Eos – den finlandssvenska motsvarigheten
till Kamratposten. Det uppdraget slår till och med
ABC-klubben när gäller långvarighet. Första bilden för
Eos gjorde hon för 36 år sen, och hon ritar fortfarande
bilder till tidningen.
»Redaktörerna kommer och går, men jag är kvar.
Och det är ju tur för mig. Jag älskar att illustrera!«
Sina egna läseböcker i skolan hade Catharina inte
mycket till övers för.
»De finska skolböckerna var i tvåfärg, rött och grönt.
De var så fula. Ingen skolbok var rolig. De var helt
färglösa.«

Hur gick tankarna när du ﬁck texten till Den magiska
kulan?
»Jag hade illustrerat ett par läromedel innan, men inga
berättelser. Jag älskade Mats Wänblads berättelser.
De lockade till att göra bilder. Men det skulle gå fort.
Jag hade en sommar på mig att göra alla bilder, så
jag fick hitta ett system. Jag var tvungen att använda
ett manér som inte var så krångligt. Jag valde att
jobba med tuschpenna och akvarell. Det var en
svettig sommar, men rolig.«
Catharina fick i uppdrag att rita tre barn – Asta, Bea
och Cesar, och tillsammans med Mats och redaktören
arbetades barnens bakgrund och utseende fram. Bea var
en fotbollstjej, så hon skulle anpassas efter det. Catharina
ville att det skulle vara lätt att skilja barnen åt, när hon
tecknade dem, så hon gav dem olika kännetecken. Asta
har till exempel fått en smilgrop och högre panna än Bea
av den anledningen.
Barnens kläder valde Catharina att göra väldigt
neutrala; jeans och fotbollskläder, och alla tidsmarkörer
har plockats bort. Det finns en mobiltelefon i en av
böckerna, annars finns det inget i bilderna som skulle
kunna göra att de känns daterade och bli omoderna.
En viktig aspekt för att ett läromedel ska kunna leva
länge och användas under en längre tid.
Annars är rektorn en av Catharinas favoriter. Hon
tycker det är kul att rita en karriärkvinna.
»Jag kan kosta på mig att ta ut svängarna, när
ingen behöver identifiera sig med henne«, säger
Catharina nöjt. →

Kanske var det just det som drev Catharina att börja
illustrera läromedel.
Vad är då utmaningen med att illustrera läromedel
jämfört med andra uppdrag?
»Redaktören är mer involverad i vad jag gör. Jag är inte
lika fri. Det finns ett annat syfte med illustrationerna.«
Inför första boken, Den magiska kulan, hade Catharina
ett tätt samarbete med redaktören/projektledaren
Eva Postrup. Det var många saker som skulle vägas in,
representation och inkludering var viktigt. Alla barn
skulle kunna känna igen sig på något sätt.

»Bilderna ska
förstärka texten.
Jag kan till exempel
inte rita in en afﬁsch i
bakgrunden, som inte
omnämns i texten.«

Asta och Bea från Den magiska kulan.

ABC-klubbens magasin — 7
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Bra sätt att träna
motoriken: Låt dina
elever färglägga en
specialillustration av
Catharina Nygård
på sidan 10.→

Rektorn är också en av Mats Wänblads favoriter.
Vad säger han om Catharinas illustrationer?
»Mats lägger sig inte i hur jag illustrerar. Han har utelämnat många detaljer, så jag har stor frihet. Han får
naturligtvis godkänna bilderna, men han säger bara
till om något är fel.«

»Det är som att bygga en
egen värld, som att leka
med dockor.«
Hur kan dina illustrationer fungera som stöd för
elevernas läsförståelse?
»Bilderna ska förstärka texten. Jag kan till exempel
inte rita in en affisch i bakgrunden, som inte omnämns
i texten. Jag måste följa texten och berätta samma sak
– fast i bilder.«
Det kan ju låta lite begränsande, men Catharina tycker
att hon har stor konstnärlig frihet.
»Det är ju jag som hittar på hur allt ska se ut. Jag
bestämmer vilka skor karaktärerna ska ha och hur det
ska se ut hemma hos dem. Det är som att bygga en
egen värld, som att leka med dockor«, säger Catharina
och berättar att hon själv lekte länge med dockor
– så länge att hon fick leka med dem i smyg.
Har hon fått några reaktioner från eleverna? Jodå.
I början hörde barnen av sig till förlaget och var
bekymrade över att Asta, Bea och Cesar gick omkring
i bara strumpor. Så nu ritar Catharina alltid ut skor och
skosnören väldigt noggrant.

Catharina Nygård
Ålder: 54.
Yrke: Illustratör.
Bor: Vid Mariatorget i Stockholm.
Familj: Man, två barn och två katter.
Favoritillustratör: Shaun Tan.
Första läsupplevelse: En Lottabok av Merri Vik.
Känd för: ABC-klubbens illustratör.
Aktuell med: Den språkstödjande
lärarhandledningen till Lyckostjärnan.
Okänd talang: Sjunger i popkör.

8 — ABC-klubbens magasin
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Vad har ABC-klubben betytt för Catharina Nygård?
»ABC-klubben har betytt jättemycket för mig och min
karriär. Det har varit mitt klart största jobb och ett av
de roligaste.«
»Annars har det varit ett riktigt coronaår«, säger
Catharina och berättar att hon börjat undervisa i bild
på Kulturskolan under året som gått. Här har hon blivit
lite av en kändis bland barnen. Det händer till och med
att hon får plocka fram sin penna och skriva autografer.
»En elev berättade att hon alltid velat se ut som
Asta«, skrattar Catharina.

»Det roligaste är att jag tycker så mycket om
berättelserna. Jag får så roliga bilder i huvudet av
dem. Det är ett stort plus att få jobba med något
man tycker om. Det är också kul att se hur lärarna
använder mina bilder. Eller när barnen ritar själva.
Då ser man att läromedlet har fått eget liv.«
Med de orden lämnar jag Catharina i lokalen, som hon
delar med några serietecknare. Från att ha kommit hela
vägen från Jakobstad, Finland, verkar hon ha landat
precis där hon hör hemma.•

Vad kommer hända med Asta, Bea och Cesar
i framtiden? Kommer någon byta frisyr eller stil?
»De är fångade i de här fyra åren, från Lyckostjärnan till
Nyckeln till skatten. Jag brukar skoja med redaktören
och säga att sista boken blir Asta i övergångsåldern.
Men barnens öde ligger i Mats händer.«
Närmast väntar nya illustrationer för en språkstödjande
lärarhandling till Lyckostjärnan och nya sekvensbilder.
Vad är roligast med att illustrera ABC-klubben?
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Illustration: Catharina Nygård, kopiering tillåten.

.
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Hösten med ABC-klubben
Avsnitt

Hösten med

4.

ABC-klubben!
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på www.nok.se/abc
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Svenska

Svenska

Anna Strid vist
Maria Rydk

Har du en åk 1 i höst? (Kopiera
eller hämta på nok.se/extramaterial)
brevet Till föräldrarna! Där ﬁnns
info om de olika böckerna, hur ni
kommer att arbeta med dem och
också tips om hur föräldrarna
kan stötta sina barn hemma
i skolarbetet. Brevet ﬁnns
också översatt till arabiska
och somaliska.

Ingvar Lundberg

Barbro Westlund

I

Den magiska

W
PÖ
GJ Q
Å
M
R
G K
U S
C B LA N X
T
Z
Y

ABC-klubben
Läromedlet är ett läromedel
i svenska
progression bygger på vetenskaplig
för FK–åk
och ger
3.
grund,
till individualisering
stora möjligheter
har tydlig
.

Läs mer

a
Svensk

H

Den magiska
kulan –
varierade
Arbetsbok
läsHär tränar och skrivuppgifter innehåller
eleven
skriva bokstavsformern
på att höra till varje bokstav.
bokstavsljuden,
ord och
a, hitta
meningar.
ordbilder
och läsa
Läs med
ABC-klubben!
Till denna
arbetsbok
berättelsen
finns tre
om den
läseböcker
magiska
A-boken
med
kulan.
har lite
har lite
mera text, text och många
C-boken
bilder.
men bilderna
B-boken
har mycket
är lika
så många
text att
många.
läsa och
bilder.
inte

bbe

Y

räldra
rna

S
VG C Z
O LI W Q B P
W
G
nkar H
I
G
TaÖ
G I E Å F J C O LI WV C Z O L WVQ C Z S
Q
B R GK
I
Tan
kar
ÖÅ H B G ÖÅ H B P
Ä J S XD
G I Tankar
E
E
J W
J
vA
B
ri
ÄB
sk
R
h
N
A
Ä J RF
de
V Lföäs-rboc
J S R F GKCQ
S X G
L arerbeedteani L
X
VR A
D
I rskoleklaRss A
AttN äck
A NskaDalltid
V RMålet
aA M
A
L skrkn
iftens
X EföZ Y N W L
vara att förstå
H
L
hem
lig
a kodL Ö
vad
man läser
I
D
I
X Z
EX Z
Y R B AD ÖY R X A
O Ö P F S G ID
HB
HBW
Å UM R
O
P F VQ W
O ÖP F VQ E
E
Å U M R S GI Å U M R S GI
H

Till fö

Välkomn
a till ABC
-klu

n!
Det är
en stor
uppl
sig läsa.
Den mAagiska kula
Ditt barn evelse att få vara
R B ETS
BOK
n
Här kom
har just
med när
mer en
ett barn
kort pres fått läromedlet
ABC-klub lär
entation
I arbetsbo
av lärom
ben.
1
edlet.
bokstäve ken som barn
en arbe
rna i en
tar
I arbetsbo
systemati
med i skol
sk och
an pres
läsförståe ken finns läsväl bepr
och skriv
övad ordn enteras
lseövning
övni
läsandets
ing.
ar
och skriv med mera. Det ngar, korsord,
ordlekar
andets
är här
teknik.
,
barnen
I läseboken
lär sig
1
Asta, Bea Den magiska
kulan,
klubb – och Cesar och
som hand
ABC-klub
de även
tyr de får lar om barnen
Läseboke
ben, övar
vara med
n finns
barnen
fram i
om
sina nya
sin egen i tre olika versi
läsfärdigh i sin
oner
takt och
levelse
Den magiska
eter.
med sina
samtidigt , så att varje
kul
barn kan
kamrater
få en gem
gå
.
ensam
A-boken
läsupp(blå) har
B-boken
lite text
(röd) har
och mån
C-boken
lite mera
ga
1
(grön) har
text, men bilder.
magiska kul
De allra
Den
bilderna
an
flesta barn mycket text att
är lika
läsning
många.
i A-boken. brukar i börj läsa och inte så
an av först
alltmer
många
När de
bilde
flyt
knäckt
a
i B-boken. i sin läsning
läskoden klass träna sin r.
kan det
och
C-boken
läser lärar vara dags att börjat få
Den magiska 1A
istället
en högt
kul
Även om
läsa
1
ur i skol
a
ansvaret
an.
finns det
för barn
mycket
ens läsut
lätta ditt
som du
veck
ling
som förä
barns språ
lästränin
lder kan vilar på skolan,
k- och
1B
gen är
1
det vikti läsutveckling. göra för att unde
gånger
gt att barn
för
Särskilt
i början rmuntran att få upp hast
et
av
de och
ighet och får läsa samm
stödjand
a text flera
flyt. I det
e.
kan du
Vid sidan
vara uppböcker. om läseboken
1C
Det får
behöver
det göra
barnet
hemma.
möta mån
i skol
På
Även barn biblioteket finns an, och behö
ga
ver få göra andra
bra bilde
Passa på som kan läsa
rböcker
så även
själva vill
att prat
någon
a om det
gärna lyssn och barnböck
om
ni läser
er.
a till högl
.
och bättr vad den möte
äsning.
r i böck Den som kan
e kunskap
samtala
om värld er får både
större ordf med
en.
Läsning
örråd
av böck
er sätte
för andr
r igång
a
fantasin,
ett levan människor, tider
skapar
de och
förståelse
nyanserat och kulturer
Lär i skola
och ger
språk.
n – öva
ditt barn
Lek med
hemma!
bokstavslju
Lycka
med

Till dig – och elevernas föräldrar – ﬁnns
häften att beställa kostnadsfritt: Läs- och
skrivförberedande arbete i förskoleklass,
Att knäcka skriftens hemliga kod (åk 1)
Målet ska alltid vara att förstå vad man
läser (åk 2–3) Beställs på nok.se/abc-klubben
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2.

Bekanta er också gärna med
»ABC-klubbsvärlden« via den karta
som ﬁnns på webben – perfekt att
visa via dator på projektorduk!

TIPS!
ABC-klubbens Facebook-grupp är
en gruldruva att ösa ur! Här ﬁnns
kollegor som har tagit fram förslag till
årsplaneringar för de olika årskurserna,
tipsrundor kopplat till böckerna,
läsuppdrag, Powerpoint-presentationer
med kapitelintroduktioner och mycket
mer! Gå med om du inte redan är
medlem: sök på abc-klubben!

8.

När höstterminen är slut, ﬁnns
ﬁna diplom att hämta och skriva
ut på nok.se/extramaterial
Du kan också skicka med dina
elever ett Läsbingo med jultema.
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När höst-/läslovet kommer
kan du hämta ett Läsbingo
som eleverna kan ta med
sig hem under lovet.
nok.se/extramaterial

3.

6.

Asta, Bea och Cesar ﬁnns som
helﬁgurer att skriva ut i färg
eller som färgläggningsbilder,
och använd också gärna färgläggningsbilden här intill!

Missa inte att det till varje årskurs
ﬁnns kostnadsfria webbövningar
– kopplat till varje kapitel – till dina
elever! nok.se/extramaterial

7.

Lagom före terminens slut ﬁnns
den spännande berättelsen 24
dagar till jul.. En högläsningsbok
med 24 kapitel som passar för
åk 1–3. Adventskalender
ﬁnns också.
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Berättartävling 2021

Författare gav
proffstips till klass 3A

Text: Ulrika Kihlblom

»Man behöver inte ha fantasi för att skriva
en berättelse, men däremot en bra hjärna«.
Det säger författaren Mats Wänblad som
skrivit ABC-klubbens berättelser om Bea,
Cesar och Asta. Han är på plats i klass 3A
i Kyrkskolan i Täby för att hålla i den skrivarworkshop som är en del av förstapriset i
ABC-klubbens berättartävling.
Planera berättelsen innan du börjar skriva
Mats utvecklar sitt resonemang med att berätta att
han själv är ganska lat och därför måste tvinga sig själv
att skriva. För att lura sin hjärna att komma i gång är
det ett bra knep att först tänka ut en berättelsekarta
eller så kallad plot, det vill säga grundpelarna i själva
storyn. När det väl är gjort brukar själva skrivandet av
berättelsen sedan rulla på bra.

Klassen får i uppgift att tänka ut en plot bestående av en
plats eller miljö där något avgörande i berättelsen kommer ske, en huvudkaraktär som gärna bör ha med sig ett
viktigt föremål, ett problem som måste lösas och slutligen
ett mål som är själva lösningen på berättelsen.
Överraska läsaren med något oväntat
För att en berättelse ska bli spännande gäller det att
komma på oväntade kombinationer. Att en spökhistoria
ska utspela sig på en kyrkogård är knappast oväntat och
blir därför mindre spännande.
»Men tänk om en skräckhistoria skulle utspela sig i en
glasskiosk i stället. Då blir det betydligt mer oväntat.
Hjärnan är lat, så den första idén som kommer upp ska
man aldrig ta!« uppmanar Mats.
»Om det är i en glasskiosk kanske försäljaren är ett
spöke!« föreslår en elev. →
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Berättartävling 2021

Boya Yan, förstapristagare i
ABC-klubbens berättartävling
2021 skär tårta tillsammans
med läraren X.

Boya Yan och Catrin Svensson

Läs mer
om Boya och
hennes bidrag
på nästa sida.

»Fem skrivtips har varit
väldigt bra för eleverna
att återgå till medan de
skrev sina berättelser.«

Mats Wänbl
ad
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Överraska läsaren
Låt det dyka upp något oväntat och
annorlunda. Det kan vara den detaljen
som löser problemet i slutändan.

Caroline Parmhed
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Berättartävling 2021

»Eller så är det glassen som förvandlas till ett monster!«
säger en annan.
Klasskamraterna skrattar! Förslagen på de olika delarna
till klassens plot haglar. Hela klassen är engagerad och
händer viftar febrilt. Slutligen enas man om att klassens
berättelse ska utspela sig i en avloppstunnel där kung
Gustav X befinner sig med sin älskade flygande drake
som han fått av en avliden släkting. Hur han hamnat där
vet vi inte än, men bakom hörnet lurar faran: Det stora
vattenverket. Nu gäller det för kung Gustav X att rädda
både sin flygande drake och sitt eget liv!
Huvudkaraktären måste ha känslor
Mats frågar därefter om någon kan lista ut vad som
särskiljer en huvudkaraktär från andra karaktärer i en
berättelse.
»Det är väl att man känner med den personen?«
säger en elev.
»Javisst, det är riktigt«, säger Mats. »Huvudkaraktären
i en berättelse är ofta den person vars känslor beskrivs
och som man som läsare känner med.«

Klassens lärare Caroline Parmhed berättar att de jobbat
mycket med att försöka sätta ord på känslor.
De har använt sig av Läsﬁxarna när de samtalat om
texterna i ABC- klubben. De har också arbetat med Den
magiska dörren, ett romanprojekt, där eleverna fått läsa
varandras berättelser och komma med kamratrespons.
Tävlingsmomentet gjorde skrivandet till något extra
»Inför berättartävlingen såg vi tillsammans på filmen
där Mats berättade om årets tävling. Vi läste också
förra årets vinnarbidrag. Sen har vi förstås använt oss
av häftet Fem skrivtips som fanns med bland tävlingsinstruktionerna. Det har varit väldigt bra för eleverna
att återgå till medan de skrev sina berättelser.«
Att det var en tävling de skrev till gjorde att många blev
lite mer taggade att skriva. Projektet löpte på medan
skolan var tvungen att ha distansundervisning på grund
av Corona.
»Det fungerade bra eftersom eleverna då kunde träna
på sitt skrivande i lugn och ro«, säger Caroline, innan
hon får smaka en bit av den ABC-tårta som klassen
förärats med.•

7 frågor till

BoyaYan
Förstapristagare i ABC-klubbens
berättartävling med bidraget
Sagolandet.
Grattis Boya! Vad kände du när du ﬁck veta att
du vunnit?
»Jag blev väldigt överraskad! Och glad förstås.«
Hur kom du på berättelsen?
»Jag vet inte riktigt, men jag planerade innan vad
jag skulle skriva om. Fast allra först förberedde jag mig
genom att titta på filmen som hörde till tävlingen.«
Hur kom du på det här med pepparkakshuset?
»Jag tänkte på berättelsen om Hans och Greta och
tyckte att det skulle passa bra med ett pepparkakshus
även i min berättelse.«

!
pris
1:a

Läser du fantasy själv?
»Ja, jag har läst Harry Potter.«
Vilken är din favoritbok?
»Jag gillar serien Nikkis dagbok. De är bra därför att
man känner igen sig mycket i det hon skriver om.«
Hur lång tid tog det att skriva Sagolandet?
»Vi hade påsklovet på oss, men jag var sjuk, så jag
blev klar lite senare.«
Vilka ämnen är roligast i skolan? Är det svenska?
»Ja, svenskan är kul, men jag gillar också slöjd och bild.«
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Berättartävling 2021

Vinnarberättelsen: Sagolandet

2021 Berättartävling

3

Med ABC-klubbens berättartävling vill vi
uppmuntra eleverna att producera texter för
en verklig mottagare. Vi bjuder därför in alla
elever i åk 3 – som använder ABC-klubben
– till berättartävlingen. Vår förhoppning är
att den fungerar som en kreativ och lustfylld
avslutning på arbetet med ABC-klubben.
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Lite av varje

Lärartipset
Från Instagramkontot schooladventureofsweden,
Jennie Jackson, hämtar vi detta tips om hur man kan
bearbeta läsläxan i den Magiska kulan på olika sätt.

abcklubbennok Posted @withregram
• @schooladventureofsweden
Varje vecka bearbetar vi läsläxan
i #denmagiskakulan på olika sätt.
Här har vi använt arbetsbladet
»använd dina ord« från grymma
@claras_klassrum för att bearbeta
några av de nya orden #läsläxa
#abcklubben #åk1 #lärareföljerlärare
#lärarepåinstagram #ordförståelse

Sandra Nordin, med Instagramkontot sandrasklassrumsresa,
tipsar om hur ni i klassen kan
träna på att skapa meningar
genom »huller om buller
meningar«.

Kvalitetsarbete
Natur & Kultur utvecklar läromedel av hög kvalitet för en
likvärdig utbildning – vi vill att alla elever ska ha möjlighet att nå
kunskapsmålen, oavsett bakgrund. Vi vet att väl fungerande läromedel stöttar dig som lärare och frigör kraft som du kan ägna åt
eleverna och din undervisning. Därför ser vi alltid till att basera
våra läromedel på modern forskning och beprövad pedagogik.
Läs mer om vårt kvalitetsarbete på
nok.se/laromedel/kvalitet-hela-vagen

abcklubbennok Posted
@withregram
• @sandrasklassrumsresa
Åk 1 tränar på stt skapa
meningar genom »huller
om buller meningar«. I par
kommer de få sätta ihop
orden, som jag klipper isär
till meningar. #abcklubben
#åk1 #samarbete
#värdegrundsarbete
#abcklubbennok

→Följ oss på Instagram
Få inspiration från lärarkolleger som
använder ABC-klubben på Instagram
@abcklubbennok.
→Fråga 13 000 kolleger
Du vet väl att det på Facebook finns
en egen grupp för dig som redan jobbar
med ABC-klubben? Nu är ni över 13 000
medlemmar! Här hittar du kolleger
som delar med sig av sina kunskaper,
planeringar, tips och idéer. Alla nyheter
får du reda på här också.
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3 x Boktips

från Natur & Kultur
1

2

Familjen Knyckertz och gipskattens
förbannelse
Av Anders Sparring och Per Gustavsson

Efter att ha råkat slå sönder en egyptisk gipskatt i en antikaffär drabbas Kriminellen och Ture
Knyckertz av en uråldrig förbannelse. Den annars så
tjuvaktiga Kriminellen blir långsamt allt hederligare, medan Ture, som inte kan sno en knappnål utan
att få dåligt samvete, blir alltmer förhärdad. För
att återställa ordningen och bryta förtrollningen
måste familjen Knyckertz lösa gipskattens gåta.
Femte delen i barnens nya
favoritserie, en generöst
illustrerad kapitelbok
i färg för lågstadiebarnen.
Läs mer på nok.se

»En hederlig jul
med Knyckertz«
= SVT:s julkalender
2021

Få familjen att funka
– Tydliggörande pedagogik
i vardagen

Av David Edfelt, Cajsa Jahn,
Malin Reuterswärd och Anna Sjölund
Få familjen att funka är en praktisk handbok som
visar hur du som förälder kan underlätta för ditt
barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig
nyckel är att hjälpa barnet att förstå vad som ska
hända, hur, när, var och varför. Boken visar hur
tillvaron kan visualiseras med hjälp av praktiska
hjälpmedel såsom veckoscheman, checklistor och
tydliga steg-för-steg-instruktioner. Allt för att göra
vardagen mer hanterbar och harmonisk för både
dig och ditt barn.

3

Sociala relationer i fritidshem
Av Lina Lago och Helene Elvstrand

Sociala relationer i fritidshem introducerar
aktuell forskning och teoretiska perspektiv på
sociala relationer. Exemplen berör områden som
digitala verktyg, delaktighetsfrågor, övergångar
och elevers perspektiv och boken vänder sig
främst till lärare i fritidshem och till studenter på
grundlärarprogrammet, med inriktning fritidshem.
Läs mer på nok.se

Läs mer på nok.se

Visste du
att …

Nominera
till Ingvar
Lundbergpriset

... du kan nominera någon till Ingvar Lundbergpriset?
Priset är på 100 000 kr. Det kan vara en forskare som studerat
barns läsande och utvecklat kunskaper om läsning, en pedagog
som har utvecklat metoder för att undervisa barn i läsning och
väckt deras lust att läsa, en bibliotekarie som stimulerat barns
läsande eller någon som på annat sätt gjort insatser för att utveckla,
stödja och stimulera barns läsning – gärna i Ingvar Lundbergs anda.
Läs mer på nok.se och nominera före 1 februari 2022!
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Språkstödjande lärarhandledning

Språkstödjande
undervisning i
förskoleklass
Lena Jönsson hade jobbat som förskollärare
i 15 år, när hon fick frågan om hon ville bli
klasslärare i en förskoleklass på Gunnebo
skola i Västerviks kommun. Hon tackade ja,
med viss tvekan, men har inte ångrat sitt val
en sekund, säger hon.
Nu har hon jobbat i förskoleklass i tio år, och tillsammans
med sin klass har hon granskat och testat den nya språkstödjande lärarhandledningen till Lyckostjärnan, som
släpps lagom till höstterminens början.
På vilket sätt kommer den språkstödjande lärarhandledningen blir ett bra komplement till de andra delarna
i Lyckostjärnan?
»Rent språkligt kommer den att bli ett jättelyft, för de
som behöver mer språkstöd. Den lägger fokus på hur
man kan lyfta språket. Den ger tips om hur man kan
föra samtal med eleverna och vilka frågor man kan
ställa. Det finns även en koppling till arbetsboken och
läroplanen, vilket jag tycker är bra.«
Lena har använt Lyckostjärnans ordinarie lärarhandledning tidigare, men tycker att den nya språkstödjande
handledningen innehåller så mycket mer. Precis som den
ordinarie lärarhandledningen följer den varje kapitel i
läseboken.
»Förut när jag använde Lyckostjärnan brukade jag
läsa högt ur boken och prata om handlingen med
eleverna. Med den språkstödjande lärarhandledningen
kan jag gå mer på djupet och få ut så mycket mer av
varje kapitel.«
Berätta kort om ditt arbete med Lyckostjärnan.
»Vi brukar börja med en bildpromenad. Jag utgår från
samtalsbilden och berättar vad jag ser i bilden, och
sen frågar jag barnen vad de ser. Jag tar upp viktiga
ord, nyckelord, i texten som är bra att kunna. Även här
använder jag bildstöd. Vi pratar om bilden i flera steg,
innan jag börjar läsa.«

Av: Åsa Böhme

Lena återkommer till bilderna i den nya språkstödjande
lärarhandledningen. Hon är van att behöva hitta bilder
själv när hon undervisar, men i det här materialet följer
bilderna med från start.
»Det blir tydligt och enkelt att arbeta på detta sätt
med bilder. Jag har tidigare tyckt att för de elever som
behöver mest språkstöd, så har texterna varit lite för
svåra, men nu när vi jobbar med bildpromenader och
nyckelord, blir det mycket bättre för dessa elever.«
Även kopieringsunderlagen från den ordinarie lärarhandledningen kan användas, för att prata om nyckelorden.
»Kapitel ett till exempel handlar om morfar och hans
rosor. Till det kapitlet finns bilder som förklarar viktiga
ord i texten som morfar och rådjur. För de elever som
inte vet vad dessa ord betyder och som behöver mer
språkstöd, är det en stor hjälp.«
Vilka delar i den språkstödjande lärarhandledningen
tycker du är särskilt bra?
»Meningsstartarna tycker jag är bra. Här får barnen
hjälp att påbörja en mening, till exempel: jag ser, jag
tror, jag tänker. Meningsstartarna kan man använda för
att prata om meningsbyggnad och ordförståelse med
barnen. Man kan ta upp svåra ord och fraser och låta
barnen få visa vad det betyder, till exempel uttrycket
han tappade hakan .«
Med hjälp av bildpromenaden tror Lena att barnen
kan öva sig på att förutsäga vad berättelsen kommer
att handla om. Sekvensbilderna i den språkstödjande
lärarhandledningen har hon inte hunnit testa, eftersom
Catharina Nygård som bäst håller på att illustrera dem,
men hon tror att de kommer att fungera bra som stöd när
eleverna ska återberätta texten.
Vilka elever kommer ha särskilt stor nytta av detta
material?
»Framför allt elever med svenska som andraspråk,
men även andra elever som behöver mer språkligt
stöd. Barnen har en förförståelse när man börjar läsa
för dem, och det gynnar alla elever.«

18 — ABC-klubbens magasin

NoK_ABC_klubben_280x210_#3_2021.indd 18

2021-08-23 17:41

Språkstödjande lärarhandledning
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Utmaningen med språkligt sårbara elever är att alla har
kommit olika långt. Men det är också viktigt att man får
med sig föräldrarna, menar Lena, som brukar erbjuda
föräldrarna tvillingböcker – samma bok på svenska och
på modersmålet. På frågan om vilket språk föräldrarna
föredrar att få boken på, svarar de flesta att de vill ha
boken på båda språken. I det sammanhanget tror Lena att
sekvensbilderna kan komma att spela även en annan roll.
»Barnen tycker det är svårt att återberätta en historia
och att få allt i rätt ordning. Om eleverna får sekvens
bilderna i läxa, kan de återberätta texten hemma och
välja att göra det på sitt modersmål, om de vill. På så
sätt kommer vi också få möjlighet att samarbeta med
hemmet.«

»Läs med inlevelse, så
att det blir spännande
att lyssna. Och våga
vara lite lekfull.«
Nyckeln för att lyckas med läs- och skrivundervisningen
och nå ut till eleverna är att göra eleverna delaktiga.
Självklart måste berättelserna vara spännande och
lockande, vilket Lena tycker att ABC-klubbens böcker är.
»Varje berättelse är klurig och slutar på ett sätt, som
gör att eleverna får tänka till lite. Alla elever behöver
kognitiva utmaningar, även om de inte har språkliga
förutsättningar.«
Vad är roligast med att arbeta med ABC-klubben
och den nya språkstödjande lärarhandledningen?
»Jag kan känna att jag har saknat det här materialet.
Det är precis det här jag har sökt efter – ett material
där allt stöd redan är framtaget. Att man kan läsa
samma läsebok för alla elever och att alla får så lika
förutsättningar som möjligt.«
Har du något råd till andra lärare som du vill
skicka med?
»Läs med inlevelse, så att det blir spännande att
lyssna. Och våga vara lite lekfull.«
Och med det rådet vågar jag säga att Lyckostjärnans
språkstödjande lärarhandledningen kommer att ge dig
som lärare de redskap du behöver, för att fånga och
engagera dina elever – oavsett vilken språklig nivå de
befinner sig på.•

Lena Jönsson
Yrke: Klasslärare i förskoleklass.
Skola: Gunnebo skola, Västerviks kommun.
Aktuell: Granskat manus till Lyckostjärnans
språkstödjande lärarhandledning.
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Vad säger forskarna?

”Läsande och lyssnande
förstärker varandra”

Av: Katarina Bjärvall

Barn behöver läsa mer, men framför allt
behövs träning i att avkoda ord och meningar.
Det gäller för många nyanlända – men också
för många som är födda här, säger Tomas
Riad, språkforskare och ledamot av Svenska
Akademien. »Läser man bättre så läser man
också mer.«
Tomas Riad kommer klivande med spänstiga steg över
Gamla stans stenläggning, från sin lägenhet i regeringskvarteren kring Mynttorget till Svenska Akademien vid
Stortorget. Som ledamot har han 20 procent av sin arbetstid här, men nu under pandemin är han sällan i huset.
Några av kansliets anställda är på plats, tillsammans
med raderna av 1700-talspersonligheter i gips, men
annars är lokalerna tomma. Runt långbordet i den sal
där de aderton normalt sammanträder är varannan stol
coronasäkert bortplockad. I fonden hänger en storbildsskärm – efter en del krux med krypteringen kan alla
ledamöter nu ses digitalt. De två senast invalda har
Tomas Riad inte ens träffat i verkligheten, det får bli
efter vaccineringarna.
Han har fullt upp ändå, som professor i nordiska språk
vid Stockholms universitet. Just nu med bland annat en
studie av metriken – framför allt rytmen – inom klassisk
arabisk poesi. På arabiska då? Nej, han är visserligen
född i Kairo, som son till en egyptisk far och en svensk
mor, men familjen flyttade till Sverige när han var fem år
och den lilla arabiska han lärt sig gick förlorad.
Hans stora engagemang är istället det svenska språket
ur olika perspektiv, från grammatik till uttal. Allt hänger
ihop och blir, har han insett, extra tydligt i arbetet med
nyanlända ungdomar som snabbt behöver lära sig svenska
för att bli behöriga till gymnasiet. Där syns problem som
har att göra med till exempel läsning och som berör
många fler än de nyanlända.

»Det har funnits en skola inom läsforskning som har
trott att en bra läsare kan hoppa mellan innehållsorden
och gissa sig till resten av texten. Men det blir lätt
fel, om syntaxen är krånglig eller orsakssambanden
otydliga. Så det fungerar inte. Goda läsare läser allt
i en text, fast efter ett tag känner de igen orden som
helheter och får det som kallas ortografisk läsning.
Det går mycket snabbare och kräver mindre energi.«
Foto: Ulrica Zwenger

Tomas Riad
i Svenska
Akademiens
bibliotek

Vad beror det på att många har så svårt med
läsförståelsen?
»Läsforskare delar upp läsningen i avkodning och
förståelse. Att kunna läsa är att kunna avkoda med
automatik, så att man kan ägna uppmärksamheten
åt att förstå innehållet. Det finns det forskning som
tydligt visar: den som avkodar sämre förstår också
sämre.«
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Vad säger forskarna?

Vad kan lärare göra för att förbättra avkodningen
hos eleverna?
»En sak man vet är att det behövs god fonologisk
medvetenhet. Där är ju det stora namnet Ingvar
Lundberg, professor i psykologi och forskare inom
läs- och skrivutveckling. Han har visat att barns fonologiska medvetenhet kan förutspå deras läsförmåga
senare. Och det fina är att man kan träna barnen i det
redan på förskolan, innan de kan läsa – ta bort det
första ljudet i brak, vad får du då? «.
»Barn som får sådan träning kommer att knäcka koden
tidigare. Och det är något många kommer ihåg med
en viss lyckokänsla, i alla fall gör jag det: plötsligt
satt man där och kunde läsa på skyltarna. Men sedan
återstår en massa läsarbete som inte är lika glamoröst
innan man kan läsa med automatik och njuta av att
läsa en roman.«
Varför minskar bokläsningen?
»En förklaring jag har sett är just att läsförmågan
sjunker, det är därför avkodningen är så viktig.
Läser man bättre så läser man mer. Sedan är den
digitala tekniken förstås en konkurrent om tiden.«
Och där kommer ju även ljudböckerna in.
Kan lyssnande kompensera för minskat läsande?
»Jag har själv knappt kommit i gång med det, vi har
bara lyssnat ibland när vi har åkt bil långt. Det kan vara
fantastiskt om det är en bra läsare. Men då handlar det
om litteraturläsning. Om det vore mycket effektivare
att lyssna sig till kunskap så tror jag att det hade varit
det vanliga redan.«
Kan det vara en personlighetsfråga, att en del
personer lär sig bättre genom att lyssna?
»Jag tror att kunskapen säger att man inte lär
sig lika bra genom att lyssna som genom att läsa.
Däremot är det så att läsande och lyssnande förstärker varandra. I den del av arbetsminnet som
hanterar verbal information är det visuella och det
auditiva ihopkopplat. Man får en bättre ordinlärning
om de samspelar. Det är därför man kan förstärka
inlärningen av ett ord om man artikulerar ordet när
man läser det eller pluggar in det.«

»Att kunna läsa är
att kunna avkoda med
automatik, så att man kan
ägna uppmärksamheten
åt att förstå innehållet.«

Spelar det inte roll vad man gör samtidigt som
man lyssnar? Om man gör något annat, till exempel
promenerar, så får man ju visuell input som också
belastar arbetsminnet?
»Ja, och det är också så att om du lyssnar så får
du en person som tolkar texten åt dig i en högläst
version. Där kan det uttryckas olika känslor som
möjligtvis binder dig lite mer till texten. När du läser
själv blir du mer av en medskapare. Men psykologerna skulle behöva testa hur auditiv informationsinhämtning fungerar och hur kontrasten mot den
visuella ser ut.«
Du har intresserat dig för det intuitiva i att till
exempel förskolebarn omedvetet förstår sig på
grammatik. Hur kan skolan använda det?
»Genom att använda grammatiska problem som
den första vetenskapliga skolningen. Det står ju i
styrdokumenten att skolan ska arbeta vetenskapligt. Det är vanligast att man gör det i ämnen som
fysik och matte. Men alla elever har ju ett förstaspråk och då har de en massa kunskaper som de
inte är medvetna om och som de kan utforska.«
»Om vi tar det svenska språket så är det ju så att
ett d som i du eller då eller dem ibland uttalas som
r, som i Ska ru me rå? eller Va e re me rom?. Men
kan man göra så med alla d? Ädel, ärel, går det?
Nej. Finns det en regel? Efter en stunds utforskande kommer man fram till att ordet måste börja
med d. Och att det inte får vara betonat och inte stå
först i meningen. Och att regeln nästan bara gäller
enstaviga ord.«
Skulle man kunna kalla det uttalets grammatik?
»Jag räknar det som grammatik. Struktur är
struktur är struktur.«
Vad är poängen för eleverna?
»Det blir roligt med grammatik. Men det största
skälet är egentligen att grammatiken är språkets
struktur – och språket är så centralt hos människan
att det är mer än rimligt att också skolbarn ska
studera grammatik i egen rätt.«
»Och om eleverna förstår sig på grammatiken så
kan lärarna börja använda termerna mer explicit i
undervisningen. Ungefär som man gör i matte, fysik
och kemi. Man pratar om ett ämne med användning
av dess terminologi. Sedan är det också bra att kunna
grammatik när man ska lära sig ett nytt språk.«
Till sist, om du blev utbildningsminister, vad är
det första du skulle bestämma?
»Jag tror faktiskt att jag skulle beställa fram
forskning – det får man väl göra som minister?
– som ger struktur till kunskapsområdet läsning.
Hur ser elevers läsförmåga ut och hur kan vi få den
på plats tidigare? Och sedan skulle jag vilja åter
införa expliciteten i kursplanerna, så att det blev
mer struktur på dem.« •
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3
3 frågor

Många barn och unga lider av psykisk ohälsa
och har därför svårt att känna sig närvarande
och ta till sig kunskap i skolan, men boken
Öka välbefinnandet i skolan tar inte fasta på
svårigheter. Den vänder på perspektivet och
utgår ifrån det som fungerar, att bryta onda
cirklar och att ge självkänsla.
Vi ställde 3 frågor till författaren, Åse Fagerlund,
filosofie doktor, neuropsykolog och psykoterapeut.

1

Vad är psykologiskt välbeﬁnnande i skolan
egentligen?
Inom den positiva psykologin talar om vi om fem grundstenar för psykologiskt välbefinnande: att i sin vardag
i skolan få uppleva tillräckligt med positiva känslor, att
få känna sig engagerad i sin inlärning, att skolan känns
meningsfull, att jag har goda, trygga relationer till lärare
och elever och sist men inte minst att jag känner att jag
kan utvecklas och uppnå mål som är viktiga för mig.
Det här gäller förstås både elever och vuxna i skolan.

2

Vad kan den här boken ge vår skola?
Jag tror att alla i skolan är överens om att elevers välbefinnande är viktigt och det görs en hel del i skolan kring
välbefinnande. Antimobbningsarbetet är till exempel
jätteviktigt. Ändå har vi fortfarande många elever som
mår dåligt och far illa. Elevhälsans resurser räcker ofta
inte till. Det sättet att arbeta på som den här boken vill
lyfta fram handlar om att arbeta preventivt och nå alla
elever genom systematiska, vetenskapligt beprövade
sätt att stärka välbefinnande som vi vet att verkligen
fungerar. Det handlar om att se elevers styrkor och
resurser och utgå ifrån dem, i motsats till att minska på
det svåra eller oönskade beteendet. Båda perspektiven
är viktiga och behövs i skolan.

Åse
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ge
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frågor till
Åse Fagerlund

3

Hur vet du att det fungerar?
Jag leder en forskargrupp som har prövat ut metoderna
i den här boken. Våra studier visar att elever som arbetar
med de här metoderna bevisligen stärker sitt psykologiska
välbefinnande samtidigt som symptom på depression
och stresshormoner minskar jämfört med elever som går
i skolan som vanligt. Men det handlar inte om något trollspö eller »quick fix«, utan om ett systematiskt arbete för
välbefinnande med elever. Å andra sidan är det inget som
behöver ta mer än en lektion i veckan och inte heller något
som kostar desto mera.•

Tips
Om ni är intresserade får ni gärna kontakta mig
så kommer jag till er skola och berättar mera!
ase.fagerlund@strengthbased.ﬁ
Bokens teman behandlar frågor som:
→ Hur byggs psykologiskt välbefinnande upp?
→ Hur får vi insikt i personliga styrkor och hur de
kan de användas vid motgångar?
→ Vad gör känslor med oss och hur kan vi stärka
en god sinnesstämning?
→ Hur stärker vi medkänsla och
goda relationer i klassen?
Öka välbeﬁnnandet i skolan
vänder sig till alla er som
arbetar i grundskolan – lärare,
speciallärare, personal inom
elevhälsa, fritidsverksamhet
och skolledning. Det handlar
om att hjälpa alla barn och
unga längs vägen att uppnå
sin potential, så att de kan bli
allt det de kan bli.
Läs mer på nok.se
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Prenumerera och tipsa
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#1 2020

Det är ju så
himla roligt
att jobba med
Hösten med
Så startar
Lyckostjärnan!ABC-klubben
du hösten med
ABC-klubben
Våren med
Psykologiskt
ABC-klubbenvälbeﬁnnande i
skolan –vad är
det egentligen?Vinnarna av

↓

3 frågor till
Anna Eva Hallin
om språkstörning
Så undviker du
»lånekatastrofer«
på skolbiblioteket

»Därför valde jag
ABC-klubben«
Att arbeta
språk- och kunskapsutvecklande gynnar
alla elever!

Berättartävlingen
2020

Vad säger
Skolverket?

Kursplanerna &
ABC-klubben

Catharina Sara Persson om
Matsspråkstödjande
Nygård
handledning
Wänblad
Illustration för
kopiering och
färgläggning!

Vilket är ditt bästa ABC klubbstips

↓

Missa inte

Berättartävlingen
2021!

författaren bakom
ABC-klubbens läseböcker

Vill du ha en kostnadsfri prenumeration av ABC-klubbens magasin
till dig och din skola? Fyll i formuläret på nok.se/abc-klubben
så lovar vi att skicka även kommande nummer till dig!

Kompisbingo
att kopiera

Tecknaren bakom ABC-klubbens illustrationer
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Har du ett tips du vill dela med dig av i nästa nummer?
Mejla en kort text och gärna en kompletterande bild
till abc-klubben@nok.se. Alla publicerade bidrag får
en bokpresent.
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