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En av våra mest omtyckta läsläror!
Beprövad läsmetodik förenas med spännande och roliga texter av Ulf

Stark i läsläran Vi läser.

Läs mer
Årskurs 1

Första boken
Läseboken har genomgått en varsam revidering:

• Fler lätta texter i början av boken.
• Mer att arbeta med på bokstavsuppslagen.

• Sagan om Äppelgumman samlad i slutet av boken.
Övningsbok med extra lästräning till Första boken

Övningsboken till Första boken är anpassad till den reviderade
upplagan av Första läseboken. Övningsboken tränar läsförståelse och

är ett förbrukningshäfte som också innehåller extra lästräning.
Bokstavsboken

I Bokstavsboken tränar eleverna att urskilja ljud i ord och att skriva
bokstäverna i samma ordning som i Läseboken. I Bokstavsboken

ingår ett 16-sidigt häfte i färg med bilder som eleverna ska klippa ut
och klistra in.

Laborativt läsmaterial
Självrättande text- och bildkort för den allra första lästräningen.
Materialet består av ett tjugotal övningar där eleven ska para ihop
bild med ord. Korten som levereras i ett häfte kan läraren klippa ut

och plasta in.



Första lärarboken
Första lärarboken är anpassad till den reviderade upplagan av Första

läseboken.
Årskurs 2

Andra boken
Berättelsen om Tor och hans vänner fortsätter. Det finns också
svenska folksagor, faktatexter samt dikter, rim och ramsor.

Övningsbok till Andra boken
I övningsboken tränar eleverna läsförståelse i anslutning till

läsebokens texter.
Andra lärarboken

Lärarboken innehåller praktiska anvisningar med tillhörande
språklära. Kopieringsunderlag med bl.a. arbetskort med

extrauppgifter till alla texter ingår.
Årskurs 3

Tredje boken är upplagd som Andra boken.
Övningsbok till Tredje boken har uppgifter som anknyter till

texterna i läseboken. Övningsboken förbrukas.
Arbetsscheman till Tredje boken finns till åk 3 liksom till åk 2 som

kopieringsunderlag.
Tredje lärarboken är upplagd som tidigare Lärarböcker.
Vi läser Andra boken finns inläst hos Inläsningstjänst.
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