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Till många av Natur & Kulturs skönlitterära böcker 
för barn och ungdomar kan du kostnadsfritt hämta 
lärarhandledningar och aktivitetsblad till eleverna.

På nok.se/bocker/barn/lararhandledningar
hittar du alla titlar!

Skönlitteratur med tillhörande 
kostnadsfria lärarhandledningar

3 — ABC-klubbens magasin 

Dina favoriter

Noas favoriter är Manne och hunden Rulle. Rulles favorit är 

bananer. Har du någon eller något som du tycker väldigt mycket om? 

Skriv ner saker du gillar och rita en bild!

Högläsning eller egen läsning?Boken lämpar sig väl både för högläsning i klassrummet och för enskild läsning. Va-

riera gärna läsningen där du som lärare läser vissa avsnitt högt medan eleverna läser 

andra på egen hand. Om du väljer att enbart läsa högt är det bra om du kan projicera 

illustrationerna och de ”handskrivna” texterna för eleverna, till exempel med en do-

kumentkamera, eftersom dessa är en viktig del av boken. 

Samtala om läsningenAtt samtala om boken före, under och efter läsningen fungerar som ett stöd för elev-

erna att förstå och leva sig in i det de läser. Samtalen kan röra allt från handlingen, 

karaktärerna och miljöerna till språket, de berättartekniska dragen och illustrationer-

na. De kan också handla om elevernas egna upplevelser, tankar och känslor inför det 

lästa. Skolnatten tar bland annat upp ämnen som handlar om vad som är normal eller 

onormalt, hur bra och dålig vänskap kan se ut, den första spirande kärleken, föräldra-

skap och uppfostran och att våga vara den man är. Ge eleverna möjlighet att reflekte-

ra och fördjupa sina tankar, känslor och erfarenheter kring det lästa. Uppmuntra dem 

att koppla läsningen till sig själva, till andra texter och till sin omvärld.   Använd dig gärna av samtalsmodeller som uppmuntrar eleverna att våga prata och 

delge sina tankar, till exempel EPA-modellen där eleverna först funderar Enskilt, 

sedan i Par för att därefter diskutera gemensamt med Alla.
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Missa inte!

ABC-klubbens magasin — 23

Vi hälsar på

Vad tror du att skolbiblioteket har för betydelse 
för elevers lärande? 

»All betydelse. Det fi nns en mängd forskning som 
pekar på att läsning är grunden till allt lärande. Elever 
behöver behärska läsandet för att kunna tillgodogöra 
sig kunskap i alla ämnen i skolan. Skolbiblioteket är 
avgörande för att jobba läsfrämjande och bygga 
elevernas läslust.« 

Biblioteket här på skolan har varit öppet i ett år 
– vad har du fått för respons från eleverna?

»De älskar biblioteket! Så mycket att de blir arga 
på mig om jag är borta någon dag. Och det används 
fl itigt, både som plats att bara vara på, och för att 
låna och läsa böcker.«

Vilken skillnad tror du det gör att skolan har en 
utbildad, medveten och engagerad skolbibliotekarie?

»Liksom med alla jobb så gör det ju skillnad om man 
är utbildad. Det är ju exakt samma sak med lärare. 
Skolbiblioteket behöver drivas och skötas av en 
utbildad bibliotekarie som kan litteratur, läsning och
som i sitt uppdrag kan samarbeta med lärare för att 
främja läsandet och undervisningen.«

Har läsningen på skolan har ökat under året som gått? 
»Ja, defi nitivt. Lärarna säger till mig att de ofta ser 
eleverna med böcker nu, och att elever som innan inte 
varit intresserade nu hittat något de gillar. Det är svårt 
att fi nna läslusten om det inte fi nns många böcker att 
välja från, man måste hitta det som passar en själv för 
att det ska vara kul att läsa.« 

Tack Frida!•

Av: Urika Parling

Hej Frida, 
skolbibliotekarie på 
Bagarmossens skola
i Stockholm!

Välkommen till skolbiblioteket!

→Boktips till elever i fk-åk 3

Böckerna om Kerstin av Helena Hedlund
Den här serien är underbart vardagsnära och 
passar väldigt bra för högläsning i klasserna. 

Kattspionerna på Rosengård av Anja Gatu
Fyra böcker har kommit ut än så länge. I den här 
fartfyllda deckarserien får vi följa katten Samira 
Karlsson som fl yttar till Rosengård och snabbt dras 
in i spionorganisationen Kattsyndikatet. 

Den magiska djuraffären av Lin Hallberg
Börja läsa-böcker med versaler, med illustrationer 
av Jonna Björnstjerna. De här böckerna är riktiga 
pärlor. I varje bok får vi följa ett barn som behöver 
en vän på ett eller annat sätt. Underbara böcker 
med lite text men mycket historia.

→Tips till lärare:

Det viktigaste för att få eleverna att gilla att läsa är 
att de hittar böcker som de VILL läsa själva. Det är 
därifrån lusten kommer. Skolbibliotekarien fi nns där 
för att kunna guida eleverna till rätt böcker, baserat 
på intresse och läsnivå, men skolbibliotekarien ser 
ju inte eleverna i klassrummet så det är bra om det 
fi nns en kommunikation mellan lärare och biblio-
tekarie om vilken nivå olika elever ligger på. En för 
svår bok kan göra att eleven tappar lusten. Sedan 
tycker jag att lärarna ska bjuda in bibliotekarien att 
hålla bokprat i klassrummet, läsa spökhistorier inför 
halloween, högläsning inför jul, ta med böcker som 
rör ämnen de jobbar med i klassrummet. Det går 
att använda skolbibliotekarien till mycket för att få 
eleverna att upptäcka böcker och läsning!Lärarhandledning Kerstin-böckerna 8

Sorg och saknad
I boken Kerstin, livet och döden skildras död och sorg. Kerstin förlorar sin älskade katt 
och läsaren får följa Kerstins sorg över sitt älskade husdjur. Samtidigt dör också morfar 
som Kerstin inte har någon djupare relation till. Hon har svårt att känna sorg över 
morfar. Kerstins mamma däremot har förlorat sin pappa och sörjer honom djupt. 

Samtala om 

Samtala med barnen kring hur döden och sorgen kan se olika ut för oss människor. 
Hur mår Kerstin när Kattegatt är död? Hur visar hon sin sorg? Vilka tankar har Kerstin 
om vad som händer efter döden? Varför är det viktig att ha en begravning? Hur visar 
Kerstins mamma sin sorg när hennes pappa, Kerstins morfar, dör? Hur känner Kerstin 
när morfar har dött? Varför sörjer inte Kerstin på samma sätt när morfar dör som när 
Kattegatt dog? 
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ABC-klubbens magasin — 3

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 bland annat träffa Aston, 
en labradoodle som är utbildad till social tjänstehund, 
lära dig mer om The Simple View of Reading och hänga 
med Anna Lindblad när hon startar upp arbetet med 
Den magiska kulan i klassen. 

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 enkel struktur för att 
sammanfatta en berättelse.

Vi ser fram emot dina synpunkter på innehållet, och om 
du har önskemål inför kommande nummer. Mejla oss på 
abc-klubben@nok.se

God läsning! 
Natur & Kultur Läromedel

Natur & Kultur
Varje gång du väljer förlaget Natur & Kultur är du med och bidrar till något större. Vi är en oberoende stiftelse som ska göra 
skillnad i samhället. Förutom att inspirera till läsande och lärande stärker vi röster i det demokratiska samtalet genom priser, 
stipendier och stöd. i e  o de  ill  e .

Hej!

ABC-klubbens magasin ges ut av: Natur & Kultur
rafi sk form  Bäck

På omslaget: Aston
Omslagsfoto: Maria Ekenhill
Illustrationer: Catharina Nygård 

Vill du ha en kostnadsfri prenumeration till dig eller 
din skola? Anmäl dig på nok.se/abc-klubben!

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

Innehåll

Lite av varje
Kopieringsunderlag: 
Sammanfatta en berättelse
ABC-klubben och Lgr22
Vad säger forskningen om …
Mats Myrberg får 
Ingvar Lundbergpriset
Möt Aston, social tjänstehund
ABC-klubbens berättartävling
Så här kan du starta upp 
arbetet med Den magiska kulan
Våren med ABC-klubben
Träffa Frida, skolbibliotekarie 
på Bagarmossens skola  
i Stockholm
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4 — ABC-klubbens magasin 

Kopieringsunderlag
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Sammanfatta en berättelse 

Berätta för eleverna att de ska använda strukturen för att sammanfatta berättelsen. 

I första steget skriver de stödord utefter frågorna Vem, Vad, Var och När. I nästa 

steg skriver de kortfattat i de tre staplarna Först, Sedan, Till sist. Avsluta med att 

eleverna parvis återberättar muntligt.

Kopiering tillåten. Natur & Kultur, Stockholm. Illustratör: Catharina Nygård

Riv eller klipp här

Riv eller klipp härBerätta för eleverna att de ska använda strukturen för att sammanfatta berättelsen. 

Kopierings-
underlag på 

s. 6!

Välkommen
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4 — ABC-klubbens magasin 

Sexualitet, samtycke
och relationer
Den här boken vill bidra till att konkretisera 
undervisningen i sexualitet, samtycke och 
relationer under de första skolåren. Du får 
kunskap om vad begreppet barns sexualitet 
innefattar, hur du kan skydda den och 
samtidigt ge den utrymme att utvecklas.

Planera för en undervisning där eleverna får komma till 
tals och vara med och styra innehållet. ill din hjälp fi nns 
förslag på samtals- och värderingsövningar att utgå från. 
I boken får du också stöd för hur du kan agera i olika 
knepiga situationer som kan uppstå, och hur man får till 
en bra kommunikation med föräldrar med hjälp av väl 
planerade samtal.

Varför är den här boken viktig?
»Den här boken är viktig eftersom det fi nns så många 
lärare som vill bidra och göra ett bra jobb i de här 
frågorna, men som inte riktigt vet hur de ska göra. 
De råd och tips de får blir sällan konkreta och det 
blir därför ofta svårt att komma i gång. Jag försöker 
visa hur lärare i Fk-åk 3 kan lägga en bra grund. 
Att granska bilder på nätet och leta efter personer 
som porträtteras som små och gulliga eller stora och 
mäktiga underlättar för eleverna att få undervisning 
om pornografi  i högre klasser. 

Att rita sin familj och prata om vad föräldrar får 
bestämma och inte underlättar för mångfacetterade 
diskussioner om heder längre fram. Det handlar 
om att prata om det som engagerar eleverna här 
och nu, inte att prata om vuxna ämnen med små barn. 
Relationer och samtycke kan handla om hur man är 
en bra kompis och hur man vet om man själv och 
andra verkligen vill leka en viss lek eller inte.«•

Ellinor Isfors

Ellinor Isfors är legitimerad psykolog och sexual-
upplysare. Hon har bland annat arbetat på BUP och 
Autismcenter små barn samt med neuropsykiatriska 
utredningar av barn i förskoleåldern. Hon har mång-
årig erfarenhet av att arbeta med sexualupplysning 
på RFSU, till exempel med studiecirklar för föräldrar 
om barns sexualitet. Ellinor föreläser också om 
sexuell hälsa för olika målgrupper.

Ellinor Isfors
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ISBN 978-91-27-45518-4

9 7 8 9 1 2 7 4 5 5 1 8 4

I varje klass finns i genomsnitt två elever som har en 
språkstörning. Sådant som de flesta av oss gör helt 
automatiskt kan ta stor kraft och energi från en per-
son med språkstörning: att hitta orden, formulera en 
mening, sätta ihop strömmen av ord till en helhet 
och att lyssna, läsa och förstå. 

Hur hindrande språkstörningen blir i en viss situa-
tion beror på hur de språkliga kraven ser ut – och 
skolmiljön är full av språkliga krav! Den här boken 
ger fakta och praktiska råd till lärare, föräldrar och 
andra vuxna som möter barn med språkstörning.

Anna Eva Hallin är leg logoped och forskare på Karolin-
ska Institutet inom språk-, läs- och skrivutveckling samt 
språksvårigheter hos barn och ungdomar. Hon driver 
också språkforskning.se där hon sprider kunskap om 
språkstörning och skolbarns språkutveckling.

SEXUALITET, 
SAMTYCKE OCH 
RELATIONER
DE FÖRSTA SKOLÅREN
Ellinor Isfors

SEXUALITET, SAMTYCKE 
OCH RELATIONER
DE FÖRSTA SKOLÅREN
Elinor Isfors
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Utan rätt redskap klarar ingen att utföra sina uppgif-
ter. Snickaren behöver sin hammare, frisören sin sax
och tennisspelaren sin racket. Men vad behöver mitt
barn eller min tonåring för att klara skolan? Hur kan
jag som vuxen, förälder eller lärare, bidra till det?

Klara skolan beskriver hur skolan fungerar. Den
visar också hur skolsvårigheter kan uppstå och ger för-
slag på vägar igenom dem – alltid med respekt för att
de vuxnas uppdrag många gånger är svårt.

Fredrik Wastesson är socionom med erfarenhet
som skolkurator, socialsekreterare och familjerätts-
sekreterare. Han förklarar på ett enkelt sätt vilket
ansvar föräldrar och skola har för att ge eleverna för-
utsättningar att lyckas i skolan.

För mer information om Lärpocket se www.nok.se

ELEVER MED HÖG

FRÅNVARO  
VAD KAN SKOLAN GÖRA?
Heléne Wallerstedt

ÖKA
NÄRVRON
I SKOLAN
Heléne Wallerstedt

Fler Lärpocket-titlar hittar du på nok.se

Enligt 
Lgr22

Lite av varje

Boktips
från Natur & Kultur

Nyheter inom sexualitet, samtycke 
och relationer

De förstärkta skrivningarna i läroplanerna betonar 
bland annat att undervisning i kunskapsområdet ska 
ske återkommande. De ska bidra till att främja elevernas 
hälsa och välbefi nnande samt stärka deras förmåga att 
göra medvetna och självständiga val. 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhåll-
ningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika 
medier och sammanhang, bland annat i pornografi . Det fi nns 
också nya skrivningar om hedersrelaterat våld och förtryck 
som ska bidra till att stärka skolans arbete med dessa frågor. 
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Lite av varje

Välkommen till 
Pedagogikwebben!
Här har vi samlat kompetensutveckling och inspiration 
för dig som arbetar i pedagogisk verksamhet. Utifrån 
olika tema hittar du aktuella böcker och onlinekurser, 
förmånliga erbjudanden, läs- och lyssningstips, 
intervjuer och kontaktuppgifter till våra föreläsande 
författare. nok.se/pedagogikwebben

ABC-klubbens magasin — 5

→ Följ oss på Instagram
Få inspiration från lärarkolleger som 
använder ABC-klubben på Instagram 
@abcklubbennok.

→ a  kolle e
Du vet väl att det på Facebook � nns 
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.

Läs mer och 
öva läsförståelse
Spännande och rolig läsning om Asta, 
Bea och Cesar.

Läs mer-böckerna består av fristående berättelser 
om barnen i ABC-klubben. Böckerna är inbundna 
i hårdband och säljs styckevis. De blå böckerna i 
Läs mer-serien innehåller liten textmängd tänkt för 
nybörjarläsaren. I de röda böckerna fi nns något mer 
text och i de gröna mest. 

Arbetsblad med läsförståelsefrågor till 
b ke na fi nns a  ladda ned kos nads i  
från ABC-klubbens materialbank.

ISBN 978-91-27-44290-0

9 7 8 9 1 2 7 4 4 2 9 0 0

Asta kastarAsta vill kasta. Men träffar fel. 
  – Vem var det? ropar Cesar. Nu är han arg!

Läs mer med ABC-klubben!

Det här är en fristående berättelse om 
barnen i ABC-klubben. 

De blå böckerna innehåller liten textmängd 
tänkt för nybörjarläsaren. I de röda böckerna 
� nns något mer text och i de gröna mest. 

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben.
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Avsnitt

»Därför valde jag 
ABC-klubben«

Sara Persson om
språkstödjande 
handledning

↓
Så startar 
du hösten med 
ABC-klubben

Kompisbingo
att kopiera

Vinnarna av 
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Ett magasin varje termin
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!

Vilket är ditt bästa ABC-klubbstips?
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Vad säger 
forskningen om läs- 
och skrivutveckling 
och lässvårigheter?

Annas klassrum 
tipsar: Så kan du 
starta upp arbetet 
med Den magiska 
kulan

Vi besöker 
skolbiblioteket på 

Bagarmossens skola

Vem kommer du 
att nominera till 

Ingvar Lundberg-
priset?

Snart dags för 
berättartävling! 

Molly & Molly & Aston
– gör skoldagen 

lättare
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Asta, Bea och Cesar är sjuka. 

De är sjuka alla tre, på exakt fel dag.

De är sjuka just idag när en trollkarl 

ska komma till skolan!  

Läs mer med ABC-klubben!

Det här är en fristående berättelse 

om barnen i ABC-klubben. 

De blå böckerna i Läs mer innehåller 

liten textmängd tänkt för nybörjarläsaren. 

I de röda böckerna � nns något mer text 

och i de gröna mest. 

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben
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Ensam i mörkret

– Det är någon som vill kolla om 
det � nns någon hemma, tänkte Asta 
med en rysning. Säkert en inbrottstjuv!

Hon ville bara skrika rakt ut, men  
munnen lydde inte. Hon kunde inte 
skrika, inte springa och gömma sig. 
Ingenting kunde hon.

Läs mer med ABC-klubben!Det här är en fristående berättelse 
om barnen i ABC-klubben. De blå böckerna i Läs mer innehåller 

liten textmängd tänkt för nybörjarläsaren. 

I de röda böckerna � nns något mer text 
och i de gröna mest. Läs mer på www.nok.se/abc-klubben
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Namn:  Klass: 

Asta kastar                           

s. 6–7 Vem vill Asta kasta sin snöboll på? 

   Bea  Cesar  mamma 

s. 8–9 Asta kastar fel. Vem kastar hon på? 

   Bea  Cesar  mamma 

s. 8–10 Cesar rasar Beas lykta. Varför?

  

s. 14–15 Vem kastar Astas mamma på?

  

s. 17 Varför tänker Asta att det är hennes fel att alla kastar?

  Asta kastar på polisen.

  Astas mamma kastade på Bea.

  Allt började med att Asta kastade på Cesar.

ABC-klubben Läs mer Blå, Asta kastar Kopiering tillåten © 2016 Natur & Kultur ISBN 978-91-27-44290-0
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Cesar rasar Beas lykta. Varför?

Vem kastar Astas mamma på?

Varför tänker Asta att det är hennes fel att alla kastar?

Asta kastar på polisen.

Astas mamma kastade på Bea.

Allt började med att Asta kastade på Cesar.

ABC-klubben Läs mer Blå, Asta kastar 
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Asta kastar 
Lös ordflätan.

Illustrationer: Catharina Nygård                          

ABC-klubben Läs mer Blå, Asta kastar Kopiering tillåten © 2016 Natur & Kultur ISBN 978-91-27-44290-0
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Kopieringsunderlag
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Sammanfatta en berättelse 
Berätta för eleverna att de ska använda strukturen för att sammanfatta berättelsen. 
I första steget skriver de stödord utefter frågorna Vem, Vad, Var och När. I nästa 
steg skriver de kortfattat i de tre staplarna Först, Sedan, Till sist. Avsluta med att 
eleverna parvis återberättar muntligt.

Kopiering tillåten. Natur & Kultur, Stockholm. Illustratör: Catharina Nygård

Riv eller klipp här Riv eller klipp här

Berätta för eleverna att de ska använda strukturen för att sammanfatta berättelsen. 
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Sammanfatta en berättelse 
Berätta för eleverna att de ska använda strukturen för att sammanfatta berättelsen. 
I första steget skriver de stödord utefter frågorna Vem, Vad, Var och När. I nästa 
steg skriver de kortfattat i de tre staplarna Först, Sedan, Till sist. Avsluta med att 
eleverna parvis återberättar muntligt.

Kopiering tillåten. Natur & Kultur, Stockholm. Illustratör: Catharina Nygård
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Berätta för eleverna att de ska använda strukturen för att sammanfatta berättelsen. 
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Sammanfatta en berättelse 
Berätta för eleverna att de ska använda strukturen för att sammanfatta berättelsen. 
I första steget skriver de stödord utefter frågorna Vem, Vad, Var och När. I nästa 
steg skriver de kortfattat i de tre staplarna Först, Sedan, Till sist. Avsluta med att 
eleverna parvis återberättar muntligt.

Kopiering tillåten. Natur & Kultur, Stockholm. Illustratör: Catharina Nygård

Riv eller klipp här Riv eller klipp här

Berätta för eleverna att de ska använda strukturen för att sammanfatta berättelsen. 

Klipp här
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Texter 
F 1 2 3 Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter  som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

F 2 3 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelse-förlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 
F 2 3 Några skönlitterärt betydelsefulla barnboks-författare och illustratörer. 
F 2 3 Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

F 1 2 3 Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkbruk 
F 2 3 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel gra�ska modeller.
F 1 2 3 Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.F 1 2 3 Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen  kommunikation i digitala medier.

2 3 Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Informationssökning och källkritik 
3 Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via söktjänster på internet. 

2 3 Hur texters avsändare påverkar innehållet.

Bedömning
Från åk 1 ska lärarna bedöma elevernas kunska-per. De ska upptäcka vad eleven behöver utveckla vidare samt om någon form av stöd behöver sättas in. Till grund och som stöd för detta �nns kunskaps-kraven i Lgr22. I åk 3 används kunskapskraven för att bedöma om eleven har godtagbara kunskaper i ämnet. Kunskapskraven tolkas mot kursplanens syf-te och det centrala innehållet. 

På skolverket.se �nns �era bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk, som Nya språket lyfter samt Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper  i slutet av årskurs 3 (ur Lgr22)
Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner. 

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. 
Eleven läser bekanta och elevnära texter med �yt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna. 

Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter. Texterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspeci�ka ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Skatten_LHL_3_inlay.indd   7

2022-03-25   11:05

ABC-klubben och Lgr22
Du kan känna dig trygg med att ABC- klubben stämmer överens 
med Lgr22. I lärarhandledningarna � nns översikter där innehållet 
kopplas till de olika punkterna i det centrala innehållet i svenska. 
Du kan även hämta en översikt för åk 1– 3 på ABC- klubbens 
materialbank. nok.se/abc klubben/materialbank

Texter 
F 1 2 3 Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter  som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

F 2 3 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelse-förlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. 
F 2 3 Några skönlitterärt betydelsefulla barnboks-författare och illustratörer. 
F 2 3 Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

F 1 2 3 Texter som kombinerar ord och bild samt texter i digitala miljöer för barn.

Språkbruk 
F 2 3 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel gra�ska modeller.
F 1 2 3 Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.F 1 2 3 Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen  kommunikation i digitala medier.

2 3 Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Informationssökning och källkritik 
3 Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via söktjänster på internet. 

2 3 Hur texters avsändare påverkar innehållet.
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Innehållet i ABC-klubben svarar väl mot kurspla-

nens centrala innehåll och lärarhandledningen är 

ett värdefullt verktyg för att genomföra den under-

visning som betonas i avsnittet om svenskämnets 

syfte. I samma avsnitt i kursplanen anges ett antal 

långsiktiga mål. 

”Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla

– förmåga att formulera sig och kommunicera i tal 

och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa 

språkliga normer,

– förmåga att anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang, 

– förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och 

andra texter för olika syften,

– förmåga att söka information från olika källor 

och värdera dessa, och

– kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och 

Norden.”

Det är dessa förmågor som ligger till grund för 

kunskapskraven. Läs mer om dem nedan.

Det centrala innehållet anger vad undervisning-

en i ämnet ska behandla. I ämnet svenska är det 

centrala innehållet uppdelat i årskurserna 1–3, 4–6 

och 7–9. Det är dessutom indelat i följande fem 

övergripande kunskapsområden: 

• Läsa och skriva 

• Tala, lyssna och samtala 

• Texter 
• Språkbruk 

• Informationssökning och källkritik 

Inom varje kunskapsområde �nns ett antal innehålls-

punkter. Vissa av dessa kan återkomma för �era års-

kurser men skiljer sig då åt när det gäller omfattning 

och komplexitet. 

På skolverket.se �nns kommentarmaterial och 

diskussionsunderlag som rör kursplanernas syfte, 

centrala innehåll och kunskapskrav, läroplanens 

övergripande mål och deras relation till kurspla-

nerna. 

ABC-klubben och Lgr22

Centralt innehåll i årskurs 1–3 

Här följer en översikt där vi kopplar ABC-klubben 

för förskoleklass och åk 1, 2 och 3 till de olika 

punkterna i det centrala innehållet i svenska för åk 

1–3. Vi har markerat med F de punkter som tydligt 

ingår i arbetet med ABC-klubben för förskoleklass 

och med f de punkter som ABC-klubben ”nosar 

på” under förskoleklassåret. 

Läsa och skriva 

F 1 2 3 Gemensam och enskild läsning. 

Sambandet mellan ljud och bokstav. 

Strategier för att avkoda, förstå och tolka 

ord, begrepp ochtexter.

F 1 2 3 Att återge delar av innehållet i olika texter 

samt resonera om budskap i texterna och 

jämföra med egna erfarenheter.

F 1 2 3 Gemensamt och enskilt skrivande. 

Strategier för att skriva ord, meningar och 

olika typer av texter med anpassning till 

deras uppbyggnad och språkliga drag. 

Skapande av texter där ord och bild sam-

spelar, såväl med som utan digitala verktyg.

2 3 Grundläggande textbearbetning. 

1 2 3 Handstil och att skriva med digitala verktyg. 

1 2 3 Språkliga strukturer och normer. 

Grundläggande skrivregler, med gemener 

och versaler, de vanligaste skiljetecknen 

samt stavning av vanligt förekommande 

ord i elevnära texter. 

F 1 2 3 Alfabetet och alfabetisk ordning.

Tala, lyssna och samtala 

F 1 2 3 Strukturerade samtal. Att berätta om 

vardagliga händelser samt att uttrycka 

känslor, kunskaper och åsikter. Att lyssna, 

tälla frågor och ge kommentarer

F 1 2 3 Att lyssna aktivt och återberätta viktiga 

delar av ett innehåll.

F 1 2 3 Att ge och ta emot muntliga instruktioner.

F 1 2 3 Muntliga presentationer och muntligt 

berättande. Föremål, bilder, digitala medier 

och verktyg samt andra hjälpmedel som 

kan stödja presentationer.

Skatten_LHL_3_inlay_.indd   6
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Vad säger forskningen?

Hej Linda, berätta, vem är du, din bakgrund? 
»Min lärargärning startade med en grundskollärarut-
bildning och efter ett tiotal år som lärare i grundskolans 
lägre årskurser utbildade jag mig till specialpedagog 
och har arbetat som specialpedagog och speciallärare 
på låg- och mellanstadiet också det i ca 10 år. Nu är jag 
docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet.«

Berätta om din forskning?
»Min forskning handlar till övervägande del om läs- och 
skrivutveckling och lässvårigheter. Forskningsmässigt 
är jag också involverad i mina doktoranders avhand-
lingsprojekt som spänner över olika innehållsområden: 
specialpedagogik på fritidshemmet, svenska som 
andraspråk, RTI (response to intervention) i svensk 
grundskola, läsutveckling på gymnasiesärskolan 
samt assisterande teknik. 

Jag är en av 6 medverkande forskare i den natio-
nella, ickekommersiella satsningen LegiLexi som 
drivs i stiftelseform av Bertil Hults stiftelser. LegiLexi 
tillhanda håller ett digitalt bedömningsverktyg med 
individuella undervisningsrekommendationer för 
läsfärdigheter. Verktyget riktar sig till lärare som 
undervisar i läsning. Det övergripande syftet är att 
tillhandahålla ett forskningsbaserat bedömningsstöd 
med tillhörande undervisningsrekommendationer till 
lärare samt bedriva forskning om lågstadieelevers 
läsutveckling. Forskargruppen består, förutom mig 
själv av: Stefan Gustafson, Henrik Danielsson och 
Ulrika Andersson (Linköpings universitet), 
Thomas Nordström (Linnéuniversitetet) samt 

Intervju om läs- och skrivutveckling 
och lässvårigheter med Linda Fälth, 
prodekan Linneuniversitet

Anna-Eva Hallin (Karolinska Institutet). I dagsläget har 
vi en växande data bas med testresultat (läs- och skriv-
tester) sedan start 2015 som vi nu använder i forskning. 
Jag har varit med sedan start och nu 2022 används 
LegiLexi av 21 000 lärare som är spridda i alla Sveriges 
290 kommuner.«

När man talar om läsförmåga ingår begreppen 
avkodning, läsförståelse och ordförråd? Hur hänger 
de här begreppen ihop?

»Jag utgår nästan alltid ifrån modellen The Simple 
View of Reading som lanserades under 1980-talet av 
forskarna Philip Gough och William Tunmer. The Simple 
View of Reading förklarar läsning som en produkt av 
två grundläggande färdigheter; avkodning och språklig 
förståelse och detta kan åskådliggöras med hjälp av en 
enkel formel: Läsning= Avkodning X Språkförståelse. 
Modellen beskriver läsning som produkten av av-
kodning och språkförståelse vilket betyder att både 
avkodning och språkförståelse är viktiga komponenter 
för att nå läsförståelse.«

Hur ser läsförmågan ut hos lågstadieeleverna 
i svenska skolan? 

»Vi har nu ett stort underlag om svenska elevers 
läsförmåga genom vår databas i LegiLexi som vi har 
för avsikt att studera närmare och publicera – så jag 
ber att få återkomma här. Det vi dock har studerat är 
huruvida pandemin påverkade eleverna i svensk skola 
vad gäller läsning och den studien visade att ingen 
covid- -relaterad learning loss  i läsning fi nns hos 

Linda Fälth

8 — ABC-klubbens magasin 
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Vad säger forskningen?

1
I en stor studie från Linnéuniversitet tittade ni på 
läsning och jämförde elever som följer kursplanen i 
svenska med elever som följer kursplanen i svenska som 
andraspråk på lågstadiet. Berätta vad ni kom fram till.

»Data från 46 714 svenska lågstadieelever ingick i 
denna studie: drygt 9 200 elever i åk 1, nästan 19 000 
elever i åk 2 och drygt 18 500 elever i åk 3. Av dessa 
var runt 15% i varje årskurs L2-elever. Vi sammanställde 
data från slutet av läsåret 2021 i alla tre årskurser, från 
tester som mäter avkodning, ordförråd (para ihop ett 
ord man hör till rätt bild av fem alternativ) och läsför-
ståelse (korta texter med bildalternativ för årskurs 1 
och längre texter med frågor och svarsalternativ för 
årskurs 2 och 3).  Resultatet från studien visar att i 
samtliga årskurser låg medelvärdet på testerna högre 
för både ordförråd och läsförståelse för L1-elever 
jämfört med L2-elever. Skillnaden i läsförståelse mellan 
L1-elever och L2-elever var inte särskilt stor i åk 1, 
men den ökar under hela lågstadietiden. En stor 
andel av L2-eleverna är i behov av insatser gällande 
både avkodning och ordförrådet: ca två av tre elever 
gällande ordförrådet, och två av fem elever gällande 

avkodningen. Denna studie är en tvärsnittsstudie 
och nästa steg är att kika på dessa data ur ett 
longitudinellt perspektiv, och följa eleverna över tid 
– för i studien som nu är publicerad så vet vi inte hur 
länge eleverna befunnit sig i svensk skola.«

2
I studien såg ni alltså att eleverna som följer kursplanen 
i sva på lågstadiet behöver extra insatser för att lyckas i 
sin läsutveckling/inlärning. Vilka typer av insatser skulle 
behövas? 

»Särskilt fokus bör läggas på att utveckla L2-elevers 
språkliga förmåga redan i de allra tidigaste skolåren 
(eller kanske tidigare). De behöver också en väl 
fungerande läsundervisning som fokuserar på både 
språklig förmåga, avkodning och läsförståelse för 
att rusta dem för framtiden då de språkliga kraven i 
texter såväl som förväntningarna på självständig in-
lärning via text ökar med varje skolår. Vi har nu studier i 
pipeline där vi undersöker intensiva och systematiska 
ordavkodningsinterventioner med elever som läser 
enligt kursplanen för svenska som andraspråk.«•

»Det övergripande 
syftet är att tillhandahålla 

ett forskningsbaserat 
bedömningsstöd med 

tillhörande undervisnings-
rekommendationer till 

lärare samt bedriva 
forskning om lågstadie-
elevers läsutveckling.«

svenska grundskoleelever. Resultatet visade också att 
andelen elever med svag läsförmåga inte ökade under 
pandemin samt att studenter från missgynnade socio-
ekonomiska bakgrund inte var särskilt drabbade.«

Vilka är de största utmaningarna när det gäller 
läsinlärning/läsundervisning i skolan?

»En utmaning som skolan har är att bemanna med 
lärare som har utbildning i den tidiga läs- och skriv-
inlärningen. En utmaning som läraren har där ute är att 
möta alla elever, där min upplevelse är att utmaningarna 
är större med elevgrupper som är mer heterogena 
(och kanske större) idag när jag började undervisa i 
mitten på 90-talet.«

Vilka förutsättningar krävs för att en riktigt bra 
läsinlärning/läsundervisning ska komma till stånd? 

»Utbildade lärare som vet vad de gör när de arbetar 
med läsinlärning och läsutveckling. Redan i tidig 
läsundervisning behöver läraren medvetet arbeta med 
båda aspekterna i simple view of reading-modellen.«

ABC-klubbens magasin — 9

Två frågor om en studie som 
Linda var med och gjorde.

Läsning Avkodning ×= Språkförståelse
The Simple View of Reading förklarar läsning som en 
produkt av två grundläggande färdigheter; avkodning 
och språklig förståelse. Detta kan åskådliggöras med 
hjälp av formeln:
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Läsforskaren Mats Myrberg tilldelas Ingvar 
Lundbergpriset för sin folkbildande och demo-
kratiska gärning inom läs- och skrivinlärning. 
Hans insatser som forskare och lärarutbildare 
har haft stor betydelse för många, och inte 
minst för den svenska lärarutbildningen. 
Mats Myrberg är ett respekterat namn både 
i Sverige och internationellt. Han har forskat 
vid sju universitet och högskolor och har 
populariserat sin forskning till en bred publik.

Mats Myrbergs forskning och arbete som lärarutbildare 
har varit läsutveckling och läs- och skrivproblem med 
ursprung både hos individen och i samhället. Han är 
professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms 
universitet, vice ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen 
och har varit myndighetsföreträdare vid bland annat 
Skolöverstyrelsen och Skolverket. Som pensionerad 
professor har Mats Myrberg fått ny energi och ägnar sig 
nu åt ett nytt internationellt forskningsfält om språkets 
uppkomst och språkets betydelse – särskilt skriftspråkets
– för vårt samhälles uppbyggnad och existens.•

Ingvar Lundbergpriset

10 — ABC-klubbens magasin 

Mats Myrberg tilldelas Ingvar Lundbergpriset 
för att han bidrar med ovärderlig kunskap om 
vad som utgör goda förutsättningar för läs- och 
skrivinlärning genom hela livsspannet, från 
spädbarnsåldern till vuxenlivet. Hans nationellt 
och internationellt erkända, väl spridda forskning, 
är av stor betydelse för många och inte minst 
för den svenska lärarutbildningen. Hans gärning 
är folkbildande och demokratisk, helt i Ingvar 
Lundbergs anda.

Mats Myrberg
tilldelas Ingvar 
Lundbergpriset

Juryns
motivering!
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ABC-klubbens magasin — 11

Ingvar Lundbergpriset

»Språket är en avgörande 
förutsättning för att 

fungera som människa. 
Annars blir man ett 

barfotabarn i livet, en 
halv människa utan ord. 

Det är helt avgörande för 
skolframgången och 
vägen till orden går 
genom skriften.« 

 INGVAR LUNDBERG

Om Ingvar Lundbergpriset 

Läs- och skrivkunnighet är en förutsättning 
för ett demokratiskt samhälle och för att visa 
hur viktigt detta är har vi på Natur & Kultur 
ett årligt pris som går till någon som gjort 
betydande insatser som främjar detta. Ingvar 
Lundbergpriset på 100 000 kronor ska tilldelas 
en person som har gjort avgörande insatser 
inom forskning eller utbildning för att främja 
kunskap om läs- och skrivinlärning. Det kan 
även vara en pedagog som har utvecklat me-
toder för att undervisa barn i läsning och väckt 
deras lust att läsa, eller någon som på annat 
sätt stimulerat barns läsande.

Ingvar Lundberg, professor i psykologi, var en 
internationellt erkänd forskare inom läs- och 
skrivutveckling och dyslexi. Vid hans bortgång 
2012 beslutade Natur & Kultur att instifta ett 

li  is ill ans inne

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.

Vi välkomnar nomineringar till Ingvar Lundbergpriset 
till och med den 1 mars.

nok.se/priser-stipendier-stod/priser/
ingvar-lundbergpriset/nominera/

Ingvar Lundberg

Vem vill du se 
som nästa års 
pristagare?
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Aston

Efter snart 25 år som lärare har Maria Ekenhill en ny kollega. 
Hunden Aston, en labradoodle utbildad till social tjänstehund, 
gör nu henne och eleverna sällskap på Skarpnäcks skola i 
Stockholm. Här berättar hon med egna ord om Astons unika 
och viktiga roll i undervisningen.

Av: Jenny Damberg

12 — ABC-klubbens magasin 

Aston
–gör skoldagen lättare
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ABC-klubbens magasin — 13

Aston

»Aston började på Skarpnäcks skola höstterminen 2022, 
så allt är ännu ganska nytt för oss. Vi träffar elever som går 
i förskoleklass och upp till årskurs tre. Det beror framför 
allt på att jag är knuten till de årskurserna genom min 
förstelärarroll. en det fi nns ett högt tryck från både 
mellanstadiet och högstadiet, framför allt med tanke på 
problematisk skolfrånvaro. Där har man på andra håll sett 
att hundar kan göra stor skillnad. 

När det är arbetsdag tar jag fram hans blå scarf och den 
blå ryggsäcken. Då vet han att det är dags. Han springer 
till dörren och kan bli ganska viftig med svansen innan vi 
kommer i väg. På skolan har vi en egen ingång och ett 
eget rum, det är inte så stort men väldigt fi nt och mysigt 
inrett. Vi har en soffa, ett arbetsbord och en bokhylla. 
Eleverna kommer en och en. När det knackar på dörren 
blir Aston väldigt glad. Svansen går. 

Eleverna brukar säga att de känner sig lugna och lyckliga
när de kommer till Aston. Jag märker att de andas ut 
och anspänningen släpper. Jag tror nyckeln är att det är 
kravlöst och villkorslöst. Här är någon som inte dömer det 
minsta, som är helt välvillig. Det fi nns en magi där som 
är ny också för mig, som har lång lärarerfarenhet. Det är 
väldigt fi nt att se. 

Vi träffar elever som har olika typer av behov, både vad 
det gäller livet i stort och lärande. 

Ofta går det till så att vi läser något tillsammans och skriver 
något tillsammans. I dag hade vi till exempel besök av en 
pojke som skrev en artikel till skoltidningen om Aston och 
sitt arbete med Aston. Ibland går vi ut en liten promenad. 
Då får eleverna känna att de leder Aston en liten stund, 
de växer i att klara av att kommunicera med honom och 
att lära honom någonting. Man ser lite rakare ryggar och 
piggare blickar efter ett sådant möte. Vi avslutar med att 
de får gosa lite till och sedan tvättar eleverna händerna 
och går tillbaka till klassrummet. 

Aston tar ofta en liten paus medan vi arbetar med att läsa 
och skriva. Då är han i rummet, men på sin egen plats. 
Man hör bara de små suckarna och myset från hans håll.
En del elever arbetar med ABC-klubben under besöken 
hos Aston. Vi tar oss an texten på en massa spännande 
sätt och väcker den till liv tillsammans. I Diamantjakten
är det ju en nalle på rymmen, som läsaren får följa genom → 

Maria Ekenhill 

Bakgrund: Uppvuxen i Skellefteå, bosatt i 
Stockholm. Har jobbat som lärare främst i de lägre 
årskurserna sedan 1999. Utbildad speciallärare. 
Arbetar i dag halvtid med försteläraruppdrag inom 
skolutveckling på Skarpnäcks skola, och halvtid 
som adjungerad adjunkt på lärarutbildningen vid 
Stockholms universitet. 

»Eleverna brukar säga att 
de känner sig lugna och 

lyckliga när de kommer till 
Aston. Jag märker att de 

andas ut och anspänningen 
släpper.« MATS WÄNBLAD

Aldrig hade Bea sprungit så fort. Hon sprang ända 

fram till skolan nästan utan att andas.

Men hon såg redan på långt håll att det var för sent. 

Det satt ingen nalle vid skolgrinden. Hon letade runt 

grindstolpen, i gräset runtomkring, till och med i diket 

– men Maj-Björn var borta. 

Och med Maj-Björn mormors diamantring.

Läs med ABC-klubben!

Läseboken finns i tre versioner. Böckerna innehåller 

samma berättelse, men har olika mängd text. A-boken 

har inte lika mycket text som B-boken. Läseboken 

På väg har minst textmängd och ökat bildstöd. 

Till läseböckerna finns en arbetsbok med varierade 

och roliga språk-, läs- och skrivövningar.

2B

MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLAD
MATS WÄNBLADDia

mantjakten

ISBN 978-91-27-42438-8

9 7 8 9 1 2 7 4 2 4 3 8 8

D
iam

antjakten B

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för fk– åk 3.

Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, 

har tydlig progression och ger stora 

möjligheter till individualisering.

Läs mer på www.nok.se/abc-klubben.

2

alla_Diamantjakten_omslag_flexiband.indd   7,9

2017-02-03   13:37
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14 — ABC-klubbens magasin 

Aston

Aston

Aston är en tre år gammal labradoodle som, med 
Maria Ekenhill som hundförare, utbildats till social
tjänstehund vid Svenska terapihundskolan. 

Aston arbetar två förmiddagar i veckan på 
Skarpnäcks skola i Stockholm.

Vad är en social tjänstehund?
Internationellt fi nns begreppet »djurunderstödda
insatser«. Sociala tjänstehundar är en del av detta
paraplybegrepp.

En social tjänstehund är alltid utbildad. 
Hunden utbildas tillsammans med sin förare. 
Viktiga faktorer i utbildningen är följsamhet 
och passivitet.

Det fi nns två branschorganisationer för
sociala tjänstehundar: Föreningen för sociala
tjänstehundar och Sveriges hundföretagare.

För att få påbörja utbildningen krävs att
hunden är minst 12 månader och att hunden
klarar lämplighetstest av hundens mentalitet
och arbetsförmåga.

olika delar av Sverige. Under höstterminen var vi ute och 
placerade ut ett lejon som på samma sätt som nallen i 
boken var försedd med ett meddelande, där vi skrivit att 
den som hittar det gärna får höra av sig. Tyvärr har vi inte 
fått något svar än. 

Innan Aston började vara med mig hade jag vissa farhågor. 
Kommer barnen att tycka att det här här orättvist, att vissa 
får träffa honom och andra inte? Finns det mycket allergier?
Inget av detta har besannats. Vi inventerade hundrädsla 
och allergier på skolan i förväg. 

Reaktionerna har varit väldigt fi na, även från vårdnadsha-
vare vars barn inte är direkt berörda. ›Vilken kvalitet att 
skolan satsar på detta!‹ Det känner ju även jag, som själv 
är förälder. Det här är mjuka värden som är svåra att mäta, 
det är sådant som det är lätt att skära ner på när resurser 
tryter. Men som betyder väldigt mycket. 

Aston träffar bara vissa elever regelbundet, men han är 
närvarande för många fl er. an har en egen postlåda och 
alla elever kan skriva till honom. En dag låg det en teck-
ning av ett sorgset öga med texten ›Men det känns lite 
lättare när jag tänker på dig‹ i brevlådan. Det kan vara från 
en elev som bara träffat honom på skolgården. 

Aston skickar också små läsutmaningar till alla elever, inför 
läslovet till exempel. Då hade han en läsutmaning där 300 
elever deltog, och där han drog vinnaren. Att Aston fi nns 
ger eleverna en mottagare för det de skriver, det skapar 
en lust och en glädje. Det betyder mycket även för dem 
som inte får träffa honom regelbundet.«•
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ABC-klubbens magasin — 15ABC-klubbens magasin — 15

→ Inspiration

På berättartävlingens webbsida, 
nok.se/berattartavling, hittar 
ni alla tidigare års vinnare och 
kan också hämta häftet med 5
bra skrivtips som eleverna kan 
ha nytta av när de börjar skriva.

2023Berättar-
tävling 3

ABC-klubbens
Berättartävling 2023
Dags att börja ladda för berättartävlingen 
so  fi a   

Med berättartävlingen 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 tävlingen. Vår förhoppning är att den ska fungera 
som en kreativ och lustfylld avslutning på arbetet med 
ABC-klubben på lågstadiet.

2022 2021

2020

2018

2016

2014

2019

2017

2015

Berättartävling 2023

På nok.se/berattartavling hittar 
du alla tidigare års pristagare 
 ä  fi nns asso  av be ä else  

att hitta inspiration från.

Läs mer på
nok.se/

berattartavling

ABC-klubbens magasin — 15

Håll utkik i mejlen och i postlådan – någon gång under 
mars landar en inbjudan till tävlingen hos dig!
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OMAS – ljudmetod och ASL
I stället för att arbeta med en bokstav i  veckan som man 
kanske mer traditionellt gör i bokstavsinlärningen bakar 
jag ihop de fyra första bokstäverna OMAS och gör ett ar-
betsområde med dem. Eleverna har redan i förskoleklass 
jobbat med bokstavsinlärning på det traditionella sättet. 
Att göra det om igen skulle bli upprepning och hindra 
många elever i sin progression.

»I detta arbetsområde vill jag få in repetition om hur 
bokstäverna ser ut och formas, hur de låter och hur 
vi ljudar samman dem till ord. Jag vill även repetera 
ljudanalys med dessa bokstäver, göra ordlistor a la ASL 
och skriva meningar. Avslutningsvis vill jag också få in lite 
LTG och skriva dikteringar. Allt detta vill jag få ihop i ett 
arbetsområde som inte känns som upprepning från för-
skoleklass utan som tar eleverna vidare från den nivå de 
befinner sig på. Detta har jag famlat i mörkret kring, men 
slutligen hittat ett sätt som jag tror kommer passa mig 
och den elevgrupp jag har framför mig i år.

Jag använder mig av ABC-klubbens material Den 
magiska kulan. Läseböckerna har jag valt att lägga in i 
skåpet och låta vila tills efter höstlovet, men arbetsboken 
och kopieringsmaterialet använder jag flitigt, såväl som 
läggspel, lärarwebben och appar.

Anna Lindblads blogg: Annas klassrum

Jag började därför terminen med att ta fram en bild på 
tavlan med massor med bilder från lärarhandledningen till 
Den magiska kulan.

Eleverna fick nu bli detektiver och försöka lista ut hur 
bilderna hängde ihop och varför jag visa dem. På så sätt 
kom vi fram till att alla bilder började på O, sedan M, efter 
det A och slutligen S. 

Tips från lärarkollega

Läraren Anna Lindblad: 

Så här kan du starta 
upp arbetet med 
Den magiska kulan

16 — ABC-klubbens magasin 

I bloggen Annas klassrum delar Anna, lärare i Målilla, med sig 
av sina tankar och idéer kring sin undervisning och bjuder på 
massor av tips som du kan arbeta vidare med i ditt klassrum. 
I det här blogginlägget får du ta del av hur hon lägger upp 
arbetet med att starta upp med Den magiska kulan.
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ABC-klubbens magasin — 17

Tips från lärarkollega

Jag skrev dem på tavlan och eleverna fi ck berätta för mig 
hur man skulle forma dem och hur de lät. Efter det tog 
jag fram mina älskade magnetbokstäver och tillsammans 
ljudade vi tillsammans små korta ord med bokstäverna.
Dagens uppgift skulle sedan bli en ASL uppgift: ordlista. 
Till skillnad från hur jag gjort tidigare år då jag presenterat 
en bokstav och gjort en lista per bokstav fi ck eleverna nu 
i uppgift att skriva en lista med alla fyra bokstäverna. De 
var tvungna att skriva minst 4 ord till varje bokstav, men 
max 10. Vill man läsa mer kring hur jag tänker och lägger 
upp arbetet kring just ordlistor kan man leta vidare här på 
bloggen eller läsa i min bok Skriv i år 1.

Här kan eleverna själva lägga uppgiften på olika nivåer. 
Antingen väljer man att skriva lätta korta ord såsom apa, 
sol, ost, mos. De kan ta hjälp av bilderna om man inte 
kommer på, eller så hittar man på nya svårare ord såsom 
Stockholm, monster osv. Man väljer att skriva 4 ord om 
det är kämpigt och orken tar slut, eller 10 ord om man 
tycker det är lätt och går enkelt. →

»Läseböckerna har jag 
valt att lägga in i skåpet 

och låta vila tills efter 
höstlovet.«

Anna Lindblad

Jag heter Anna Lindblad (före detta) Josefsson, är 
41 år gammal och bor tillsammans med min familj 
i Hultsfred. Min familj består av min man Jonas och 
två barn, Ludvig och Lisen.  Jag älskar att läsa och 
skriva samt att spendera tid tillsammans med min 
familj och i min trädgård. 

Sedan 2005 jobbar jag på Målilla skola som lärare, 
just nu som lärare i en etta. Jag är förstelärare och 
brinner för att lära barn läsa och skriva. 2017 gav 
jag ut en handledning i hur man kan lära barn skriva 
tidigt i år 1 och använda skrivandet som ett verktyg 
för att lära barn läsa, Skriv i åk 1. 

Anna Lindblad
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18 — ABC-klubbens magasin 

Under svensklektionerna framöver går jag genom bok-
stäverna mer noga och jobbar intensivare med ljudning 
och ljudanalys. Eleverna jobbar i sina arbetsböcker, men 
vi viger inte en vecka till varje bokstav. Vi går fortare 
framåt och hoppas på att vara klara efter ca 3 veckor.

Då jag brinner för skrivandet som läsinlärningsmetod, 
främst p. g. a. att det kan individanpassas och utmana 
de elever som behöver på ett enkelt sätt vill jag få in en 
skrivövning till på datorn där vi skriver meningar. 

Detta var den sista nöten jag knäckte i mitt famlande efter 
att få till en bra struktur i läs- och skrivinlärningen som 
inte byggde på att bearbeta varje bokstav i en veckas tid. 
Att baka samman ordlistan till en i stället för fyra föll sig 
naturligt, men hur skulle jag få till skrivövningar som inte 
byggde på bokstäverna. 

En dag vid ett rödljus på väg hem från jobbet stod det 
klart för mig. Jag skulle göra skrivuppgifter med meningar 
som byggde på ordbilder. I lärarhandledningen till Den 
magiska kulan  finns det sex ordbilder som hör till kapitlet 
OMAS. Dessa sex ordbilder är och, en, ett, ser, är, var.

Jag började med att införa och, en, ett. Vi började träna 
på att känna igen orden. Sedan började vi tillsammans 
läsa små meningar med ord och bilder.

»En dag vid ett rödljus på 
väg hem från jobbet stod 

det klart för mig. Jag skulle 
göra skrivuppgifter med 
meningar som byggde 

på ordbilder.«

Tips från lärarkollega

Efter detta fick eleverna i uppgift att skriva meningar där 
orden ingick. För de som tyckte det var svårt fanns bilder 
till hjälp. Minimum var att skriva bilder som bestod av två 
ord plus och. Sol och sko. Ost och mus. Eller så kunde man 
utöka sina meningar med en och ett. En sol och en sko. 
Ett hus och en mus osv.
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ABC-klubbens magasin — 19

»De elever som behöver 
repetition får det samtidigt 

som de får en ny 
inkörsport till läsningen, 

nämligen att skriva.«

Här kan du följa 
Annas blogg →

blogg.hultsfred.se
/annasklassrum/ 

Tips från lärarkollega

Nästa skrivuppgift introducerades på samma vis med att 
vi lärde oss nya ordbilder, läste ordbilder och bilder i 
meningar och sedan skrev meningar våra skrivpar. Denna 
gång blev meningarna: Jag ser en sol. Jag ser en apa. Eller 
Bea ser en apa. Asta ser en sol, om man så ville.

På detta sätt behöver jag inte göra två skrivuppgifter per 
bokstav med ordlista och meningar som jag tidigare gjort. 
Jag gör i stället skrivuppgifter med ord på de aktuella 
bokstäverna och ordbilderna och kan komprimera ihop 
arbetet på kortare tid. Vi repeterar bokstäverna, ljudar 
och skriver. De elever som behöver repetition får det sam-
tidigt som de får en ny inkörsport till läsningen, nämligen 
att skriva. Det blir något nytt och annorlunda från det de 
gjort i förskoleklass och som samtidigt kan utmana de 
elever som inte är i behov av repetition utan kan utvecklas 
vidare i sitt skrivande och i sitt läsfl yt. externa lästränar 
vi sedan på, både genom att sökläsa och leta ordbilder, 
bokstäver, namn eller småord, samt läsa hela texten med 
hjälp av helordsmetod och ljudning.«•

Vill du läsa mer om hur Anna arbetar med 
ABC-klubben – kika in på hennes blogg och 
läs vidare!
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20 — ABC-klubbens magasin 

Avsnitt

Hängen Fk, Stjärnor, 30 st, best.nr 27-45271-8, 49:-
Hängen åk 1, Kulor, 30 st, best.nr 27-45272-5, 49:-
Hängen åk 2, Diamanter, 30 st, best.nr 27-45273-2, 49:-
Hängen åk 3, Nycklar, 30 st, best.nr 27-45274-9, 49:-

Hängena är 
0,5–1,0 cm stora.
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22 — ABC-klubbens magasin 

Avsnitt
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Till många av Natur & Kulturs skönlitterära böcker 
för barn och ungdomar kan du kostnadsfritt hämta 
lärarhandledningar och aktivitetsblad till eleverna.

På nok.se/bocker/barn/lararhandledningar
hittar du alla titlar!

Skönlitteratur med tillhörande 
kostnadsfria lärarhandledningar

3 — ABC-klubbens magasin 

Dina favoriter

Noas favoriter är Manne och hunden Rulle. Rulles favorit är 

bananer. Har du någon eller något som du tycker väldigt mycket om? 

Skriv ner saker du gillar och rita en bild!

Högläsning eller egen läsning?Boken lämpar sig väl både för högläsning i klassrummet och för enskild läsning. Va-

riera gärna läsningen där du som lärare läser vissa avsnitt högt medan eleverna läser 

andra på egen hand. Om du väljer att enbart läsa högt är det bra om du kan projicera 

illustrationerna och de ”handskrivna” texterna för eleverna, till exempel med en do-

kumentkamera, eftersom dessa är en viktig del av boken. 

Samtala om läsningenAtt samtala om boken före, under och efter läsningen fungerar som ett stöd för elev-

erna att förstå och leva sig in i det de läser. Samtalen kan röra allt från handlingen, 

karaktärerna och miljöerna till språket, de berättartekniska dragen och illustrationer-

na. De kan också handla om elevernas egna upplevelser, tankar och känslor inför det 

lästa. Skolnatten tar bland annat upp ämnen som handlar om vad som är normal eller 

onormalt, hur bra och dålig vänskap kan se ut, den första spirande kärleken, föräldra-

skap och uppfostran och att våga vara den man är. Ge eleverna möjlighet att reflekte-

ra och fördjupa sina tankar, känslor och erfarenheter kring det lästa. Uppmuntra dem 

att koppla läsningen till sig själva, till andra texter och till sin omvärld.   Använd dig gärna av samtalsmodeller som uppmuntrar eleverna att våga prata och 

delge sina tankar, till exempel EPA-modellen där eleverna först funderar Enskilt, 

sedan i Par för att därefter diskutera gemensamt med Alla.

2

Noas favoriter är Manne och hunden Rulle. Rulles favorit är 

bananer. Har du någon eller något som du tycker väldigt mycket om? 

Skriv ner saker du gillar och rita en bild!

Högläsning eller egen läsning?Boken lämpar sig väl både för högläsning i klassrummet och för enskild läsning. 

riera gärna läsningen där du som lärare läser vissa avsnitt högt medan eleverna läser 

andra på egen hand. Om du väljer att enbart läsa högt är det bra om du kan projicera 

illustrationerna och de ”handskrivna” texterna för eleverna, till exempel med en do

kumentkamera, eftersom dessa är en viktig del av boken. 

Samtala om läsningenAtt samtala om boken före, under och efter läsningen fungerar som ett stöd för elev

erna att förstå och leva sig in i det de läser. Samtalen kan röra allt från handlingen, 

karaktärerna och miljöerna till språket, de berättartekniska dragen och illustrationer

na. De kan också handla om elevernas egna upplevelser, tankar och känslor inför det 

lästa. Skolnatten tar bland annat upp ämnen som handlar om vad som är normal eller 

onormalt, hur bra och dålig vänskap kan se ut, den första spirande kärleken, föräldra

skap och uppfostran och att våga vara den man är. Ge eleverna möjlighet att reflekte

ra och fördjupa sina tankar, känslor och erfarenheter kring det lästa. Uppmuntra dem 

att koppla läsningen till sig själva, till andra texter och till sin omvärld.   Använd dig gärna av samtalsmodeller som uppmuntrar eleverna att våga prata och 

delge sina tankar, till exempel EPA-modellen där eleverna först funderar Enskilt, 

sedan i Par för att därefter diskutera gemensamt med Alla.

Missa inte!

ABC-klubbens magasin — 23

Vi hälsar på

Vad tror du att skolbiblioteket har för betydelse 
för elevers lärande? 

»All betydelse. Det fi nns en mängd forskning som 
pekar på att läsning är grunden till allt lärande. Elever 
behöver behärska läsandet för att kunna tillgodogöra 
sig kunskap i alla ämnen i skolan. Skolbiblioteket är 
avgörande för att jobba läsfrämjande och bygga 
elevernas läslust.« 

Biblioteket här på skolan har varit öppet i ett år 
– vad har du fått för respons från eleverna?

»De älskar biblioteket! Så mycket att de blir arga 
på mig om jag är borta någon dag. Och det används 
fl itigt, både som plats att bara vara på, och för att 
låna och läsa böcker.«

Vilken skillnad tror du det gör att skolan har en 
utbildad, medveten och engagerad skolbibliotekarie?

»Liksom med alla jobb så gör det ju skillnad om man 
är utbildad. Det är ju exakt samma sak med lärare. 
Skolbiblioteket behöver drivas och skötas av en 
utbildad bibliotekarie som kan litteratur, läsning och
som i sitt uppdrag kan samarbeta med lärare för att 
främja läsandet och undervisningen.«

Har läsningen på skolan har ökat under året som gått? 
»Ja, defi nitivt. Lärarna säger till mig att de ofta ser 
eleverna med böcker nu, och att elever som innan inte 
varit intresserade nu hittat något de gillar. Det är svårt 
att fi nna läslusten om det inte fi nns många böcker att 
välja från, man måste hitta det som passar en själv för 
att det ska vara kul att läsa.« 

Tack Frida!•

Av: Urika Parling

Hej Frida, 
skolbibliotekarie på 
Bagarmossens skola
i Stockholm!

Välkommen till skolbiblioteket!

→Boktips till elever i fk-åk 3

Böckerna om Kerstin av Helena Hedlund
Den här serien är underbart vardagsnära och 
passar väldigt bra för högläsning i klasserna. 

Kattspionerna på Rosengård av Anja Gatu
Fyra böcker har kommit ut än så länge. I den här 
fartfyllda deckarserien får vi följa katten Samira 
Karlsson som fl yttar till Rosengård och snabbt dras 
in i spionorganisationen Kattsyndikatet. 

Den magiska djuraffären av Lin Hallberg
Börja läsa-böcker med versaler, med illustrationer 
av Jonna Björnstjerna. De här böckerna är riktiga 
pärlor. I varje bok får vi följa ett barn som behöver 
en vän på ett eller annat sätt. Underbara böcker 
med lite text men mycket historia.

→Tips till lärare:

Det viktigaste för att få eleverna att gilla att läsa är 
att de hittar böcker som de VILL läsa själva. Det är 
därifrån lusten kommer. Skolbibliotekarien fi nns där 
för att kunna guida eleverna till rätt böcker, baserat 
på intresse och läsnivå, men skolbibliotekarien ser 
ju inte eleverna i klassrummet så det är bra om det 
fi nns en kommunikation mellan lärare och biblio-
tekarie om vilken nivå olika elever ligger på. En för 
svår bok kan göra att eleven tappar lusten. Sedan 
tycker jag att lärarna ska bjuda in bibliotekarien att 
hålla bokprat i klassrummet, läsa spökhistorier inför 
halloween, högläsning inför jul, ta med böcker som 
rör ämnen de jobbar med i klassrummet. Det går 
att använda skolbibliotekarien till mycket för att få 
eleverna att upptäcka böcker och läsning!Lärarhandledning Kerstin-böckerna 8

Sorg och saknad
I boken Kerstin, livet och döden skildras död och sorg. Kerstin förlorar sin älskade katt 
och läsaren får följa Kerstins sorg över sitt älskade husdjur. Samtidigt dör också morfar 
som Kerstin inte har någon djupare relation till. Hon har svårt att känna sorg över 
morfar. Kerstins mamma däremot har förlorat sin pappa och sörjer honom djupt. 

Samtala om 

Samtala med barnen kring hur döden och sorgen kan se olika ut för oss människor. 
Hur mår Kerstin när Kattegatt är död? Hur visar hon sin sorg? Vilka tankar har Kerstin 
om vad som händer efter döden? Varför är det viktig att ha en begravning? Hur visar 
Kerstins mamma sin sorg när hennes pappa, Kerstins morfar, dör? Hur känner Kerstin 
när morfar har dött? Varför sörjer inte Kerstin på samma sätt när morfar dör som när 
Kattegatt dog? 
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ABC-klubbens magasin — 2

Avsnitt

ABC-klubbens magasin — 2

#6 2023

Avsnitt

#6 2023

Avsnitt

#6 2023

ABCklubbens
magasin

Vad säger 
forskningen om läs- 
och skrivutveckling 
och lässvårigheter?

Annas klassrum 
tipsar: Så kan du 
starta upp arbetet 
med Den magiska 
kulan

Vi besöker 
skolbiblioteket på 

Bagarmossens skola

Vem kommer du 
att nominera till 

Ingvar Lundberg-
priset?

Snart dags för 
berättartävling! 

Aston
– gör skoldagen 

lättare

↓
Skriv upp dig för en kostnadsfri 
prenumeration på ABC-klubbens 
magasin på nok.se/abc-klubben/
materialbank!

för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri 
↓
Skriv upp dig för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri för en kostnadsfri Skriv upp dig för en kostnadsfri Skriv upp dig för en kostnadsfri Skriv upp dig för en kostnadsfri 
↓
Skriv upp dig 
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