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To the parents
Welcome to ABC-klubben!

It is a great experience to be a part of a child learning to read. 
Your child has just started with ABC-klubben. Here is a short 
presentation of the teaching aid. 

In the workbook that the children work with in school, the let-
ters are presented in a systematic and well-proven order. The 
workbook contains reading and writing exercises, crossword 
puzzles, word games, reading comprehension exercises and 
more. This is where children learn the techniques of reading 
and writing.

The textbook Den magiska kulan is about the children Asta, 
Bea and Cesar and the adventures they get to be part of in 
their club – ABC-klubben. In the textbook the children practi-
ce their new reading skills. The book is available in three dif-
ferent levels, so that each child can move forward at their own 
pace and at the same time have a shared reading experience 
with their peers. 

The A-book (blue) has some text and many pictures.
The B-book (red) has a bit more text, but the pictures are just 
as many.
The C-book (green) has a lot of text to read and not so many 
pictures.

Most of the children usually start their reading journey at the 
beginning of first grade working in the A-book. When they 
have cracked the reading code and started to read more fluent-
ly, it may be time to read the B-book instead. The C-book is 
read aloud by the teacher at school.

Even though the school has the responsibility for the child-
ren’s reading development, there is a lot that you as a parent 
can do to support your child’s language and reading develop-
ment. Especially at the beginning of the reading training, it is 
important that the child reads the same text several times to 
increase speed and fluency. Here, you can be encouraging and 
supportive. You can listen and show interest in the text, even 
if you do not understand every word, or if you are unsure of 
the pronunciation. It is good if you ask the child to retell what 
the text is about in your mother tongue. If your child does not 
manage this, it probably means that your child does not really 
understand. If this is the case  it is very important that you tell 
the teacher about it, so that your child can get more help at 
school.
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Den magiska kulan – Arbetsbok innehåller 
varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. 
Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, 
skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa 
ord och meningar.

Läs med ABC-klubben!
Till denna arbetsbok finns tre läseböcker med 
berättelsen om den magiska kulan. 

A-boken har lite text och många bilder. B-boken 
har lite mera text, men bilderna är lika många. 
C-boken har mycket text att läsa och inte 
så många bilder.

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
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Den gamla damen säger att kulan är magisk.
   – Gnid den mellan � ngrarna och önska något, 

säger hon.
 Asta böjar gnida, men då stoppar damen henne.

   – Gör det inte förrän det är allvar. Man får inte 

slösa med kulans krafter. Ta den och använd den när 

det verkligen behövs. Asta stoppar ner kulan i � ckan. Den känns varm, 

som ett litet djur.

Läs med ABC-klubben!A-boken har lite text och många bilder. B-boken 

har lite mera text, men bilderna är lika många. 

C-boken har mycket text och inte så många bilder. 

Den läser din lärare högt ur. Till läseböckerna � nns en arbetsbok med varierade 

och roliga läs- och skrivövningar.

 
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
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Den gamla damen säger att kulan är magisk.

   – Gnid den mellan � ngrarna och önska något, 

säger hon.

 Asta böjar gnida, men då stoppar damen henne.

   – Gör det inte förrän det är allvar. Man får inte 

slösa med kulans krafter. Ta den och använd den när 

det verkligen behövs.

 Asta stoppar ner kulan i � ckan. Den känns varm, 

som ett litet djur.

Läs med ABC-klubben!

A-boken har lite text och många bilder. B-boken 

har lite mera text, men bilderna är lika många. 

C-boken har mycket text och inte så många bilder. 

Den läser din lärare högt ur.

 Till läseböckerna � nns en arbetsbok med varierade 

och roliga läs- och skrivövningar.

 
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
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Den gamla damen säger att kulan är magisk.
   – Gnid den mellan � ngrarna och önska något, 
säger hon.
 Asta böjar gnida, men då stoppar damen henne.
   – Gör det inte förrän det är allvar. Man får inte 
slösa med kulans krafter. Ta den och använd den när 

det verkligen behövs. Asta stoppar ner kulan i � ckan. Den känns varm, 
som ett litet djur.

Läs med ABC-klubben!A-boken har lite text och många bilder. B-boken 
har lite mera text, men bilderna är lika många. 
C-boken har mycket text och inte så många bilder. 
Den läser din lärare högt ur. Till läseböckerna � nns en arbetsbok med varierade 

och roliga läs- och skrivövningar.

 

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



In addition to the reading book, the child needs to encoun-
ter lots of other books. This happens at school but also needs 
to happen at home. The library has good picture books and 
children’s books. Even children who can read by themselves 
want to listen to stories read aloud. Feel free to read to your 
child in your mother tongue. A child who knows many words 
in his/her mother tongue has an easier time learning a new 
language. 

Take the opportunity to talk about what you are reading. You 
can also do this in your mother tongue. The more you talk 
about what you read together, the more your child learns and 
at the same time the interest in books and reading increases – 
in all languages! Children who get to talk to someone about 
what they encounter in books, get both greater vocabulary 
and better knowledge of the world.

Reading books triggers the imagination, creates understanding 
for other people, times and cultures and gives your child a li-
ving and nuanced language.

Good luck!
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