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Till föräldrarna
Välkomna till ABC-klubben!

Det är en stor upplevelse att få vara med när ett barn lär 
sig läsa. Ditt barn har just fått läromedlet ABC-klubben.  
Här kommer en kort presentation av läromedlet.

I arbetsboken som barnen arbetar med i skolan presenteras 
bokstäverna i en systematisk och väl beprövad ordning. 
I arbetsboken � nns läs- och skrivövningar, korsord, ordlekar, 
läsförståelseövningar med mera. Det är här barnen lär sig 
läsandets och skrivandets teknik.

I läseboken Den magiska kulan, som handlar om barnen 
Asta, Bea och Cesar och de äventyr de får vara med om i sin 
klubb – ABC-klubben, övar barnen sina nya läs färdigheter. 
Läseboken � nns i tre olika versioner, så att varje barn kan gå 
fram i sin egen takt och samtidigt få en gemensam läsupp-
levelse med sina kamrater. 

A-boken (blå) har lite text och många bilder.
B-boken (röd) har lite mera text, men bilderna är lika många. 
C-boken (grön) har mycket text att läsa och inte så många  bilder. 
De allra � esta barn brukar i början av första klass träna sin 
läsning i A-boken. När de knäckt läskoden och börjat få 
alltmer � yt i sin läsning kan det vara dags att istället läsa 
i B-boken. C-boken läser läraren högt ur i skolan.

Även om ansvaret för barnens läsutveckling vilar på skolan, 
� nns det mycket som du som förälder kan göra för att under-
lätta ditt barns språk- och läsutveckling. Särskilt i början av 
lästräningen är det viktigt att barnet får läsa samma text � era 
gånger för att få upp hastighet och � yt. I det kan du vara upp-
muntrande och stödjande.

Vid sidan om läseboken behöver barnet möta många  andra 
böcker. Det får det göra i skolan, och behöver få göra så även 
hemma. På biblioteket � nns bra bilderböcker och barnböcker. 
Även barn som kan läsa själva vill gärna lyssna till högläsning. 
Passa på att prata om det ni läser. Den som kan samtala med 
någon om vad den möter i böcker får både bättre ordförråd 
och bättre kunskap om världen. 

Läsning av böcker sätter igång fantasin, skapar förståelse 
för andra människor, tider och kulturer och ger ditt barn 
ett levande och nyanserat språk.

Lycka till!
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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

Lär i skolan – öva hemma!
Lek med bokstavsljud och upptäck ord 
med ABC-klubbens appar för iPhone, 
iPad och Android. Bilderna och en del 
av övningarna känner barnen igen från 
arbetsboken Den magiska kulan. 

Apparna köper du via App Store och 
Google Play. Mindre gratisversion � nns 
också. Sök på ”ABC-klubben”.
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