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Är den lättaste nivån. Max 4 bokstäver 
per ord och 4 ord per mening. Totalt 30-
40 ord per bok och få konsonant- 
förbindelser. 
Endast två konsonanter ihop och mest 
långa vokaler.

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4
På denna nivå ökas svårighetsgraden 
något. Max 6 bokstäver/ord och max 6 
ord per mening. En bok innehåller ca 
50-60 ord. Ca 10 konsonantförbindel-
ser med 2 konsonanter ihop samt ca 3 
konsonantförbindelser med 3  
konsonanter ihop. Ungefär lika  
många långa som korta vokaler.

Nivå 3 har som mest 8 bokstäver/
ord och 8 ord per mening. Totalt ca 
70-80 ord i varje bok. Konsonant- 
förbindelser med 2 och 3  
konsonanter ihop. 1-2 sammansatta 
ord.

Här innehåller orden max 10 bok-
stäver och varje mening har som 
mest 10 ord. De olika böckerna 
innehåller ca 90-100 ord.  
Konsonantförbindelser med  
2-3 konsonanter ihop och 3-4 
sammansatta ord. 

Nivå 1



Det var sent.

Jim läste en läskig bok.



Då blev det mörkt.

Jim hörde någon stöna.



En vit figur kom fram.

Jim vågade inte se.



Något hasade nära stolen.

Då skrek Jim.



En lampa tändes.

Pia var där.



Hon tog Jims hand.

- Så ja, nu lyser det, sa hon.



Bakom stolen låg Pias lakan.



Det var sent.
Jim läste en läskig bok.
Då blev det mörkt.
Jim hörde någon stöna.
En vit figur kom fram.
Jim vågade inte se.
Något hasade nära stolen.
Då skrek Jim.
En lampa tändes.
Pia var där.
Hon tog Jims hand.
- Så ja, nu lyser det, sa hon.
Bakom stolen låg Pias lakan.
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Nivå 2: Bok 4
I serien ingår:

- Kniven
- Vampyr
- Ormen
- Spöket
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