
En klar bild av läsningen

Vårdnadshavaren har en viktig roll för att stimulera ditt barns läsförmåga.
Och om man i perioder blir hemma från skolan så är det viktigt att 

hålla igång med läsningen, för läsning är en färskvara.

Läslista C
Daglig hemmaläsning



En klar bild av läsning

10 + 10 + 10 minuter
varje dag

Att hitta en rutin där du som vårdnadshavare, syskon eller annan vuxen  
läser med barnen i minst 30 minuter varje dag, är en bra start för att hålla  

igång läsförmågan hos elever som är hemma från skolan.

Det är allra viktigast för de yngsta barnen som just lärt sig läsa. När barnet blir mer 
självständigt kan du stimulera läsningen genom att använda just 10+10+10 när ni läser 
tillsammans. Att läsa högt för en vuxen en kortare stund har också stor effekt på läsflytet.

Den här dagliga rutinen är framtagen av lärare och speciallärare som arbetar på 
Lexplore. Men om du fått instruktioner och material av skolan så ska du i första 
hand följa dom. Det här materialet är endast ett komplement för att använda när 
det saknas direktiv, eller när man vill träna lite extra.

Om er skola använder sig av Lexplores system för bedömning av elevernas läsförmåga 
så kan eventuellt barnens lärare kan ge tips om var i utvecklingen de befinner sig. Men 
det här avgör läraren helt och hållet själv.
Ordlista C är om ditt barn läser längre meningar och enklare texter flytande, men 
ibland kämpar med mer avancerade ord. 

Kom ihåg att du alltid kan byta till den följande eller föregående ordlistan om det visar 
sig vara för enkelt eller för kämpigt att läsa ordlistorna.
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En klar bild av läsning

Daglig hemmaläsning
med Lexplore
Steg 1: Arbeta med ordlistorna i 10 minuter

• Hitta en lugn och tyst plats. Det är bra om bordet ni sitter vid är tomt så ditt barn  
kan koncentrera sig. 
• Ett sätt att underlätta är att följa med i texten med fingret eller att lägga en linjal  
under texten. 
• När barnet inte stannar upp och tvekar så är det lämpligt att gå vidare till nästa sida. 
• Repetera gärna den senast läsa sidan när ni börjar nästa dag.   

Steg 2: Högläsning i 10 minuter

• När ni ska arbeta med ”högläsning” så kan ni turas om att läsa högt. Det beror lite på 
hur lång t ditt barn kommit i läsningen. 
• Att lyssna på högläsning är skönt för barnet och det utvecklar barnets ordförståelse 
och känsla för språket. 
• Ni kan välja att läsa varannan sida. 

Steg 3: Diskutera texten tillsammans i 10 minuter.

För att utöka förståelsen för språket så är det bra att diskutera det ni just läst tillsam-
mans. Ställ frågor om vad som hände i texten. Hur ser miljöerna ut? Hur känner perso-
nerna i texten? Vad gör dom och varför? På det här sättet så får barnet träna sin förstå-
else för vad som stod i texten.

Steg 4: Läs så mycket ni kan och vill utöver detta…

Naturligtvis kan ni läsa mer än 10+10+10 men kom ihåg att läslusten är det allra vikti-
gaste för att behålla motivationen. Så känn dig nöjd med den träningen som ni gör!
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En klar bild av läsning

Att arbeta med ordlistorna.

Instruktioner

• Läs igenom listorna högt. 
• Sitt gärna mitt emot varandra, för bättre koncentration. 
• Om en sida går väldigt lätt så bläddrar ni till nästa. 
• Om det går trögt, så läs sidan igen. 
• Den här övningen är lite av ett nötande, men det är effektivt för ett barn som 
är inne i sin läsutveckling. Men därför är det också viktigt att inte göra det för 
länge, men att göra det lite varje dag och i sin egen takt. 

Utvärdering

• Om ditt barn börjar med en lista som blir för enkel så är ingen skada skedd, 
det är bara att gå vidare till nästa steg. Likaså om en lista är för svår, då tar ni 
den steget enklare listan. 
• Var inte rädd att repetera en lista eller en sida. Det är övning som är poängen 
här. Inte att bli färdig. 
• Repetition ger en stabilitet i läsförmågan och gör att självförtroendet vid text-
läsning ökar.
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En klar bild av läsning
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6 Kluriga ord på a 

abonnemang  abrupt  akvarell  anmodan  

abstrakt  ackumulera  anskrämlig  administration  

ackord  anseende  aggressiv  absorbera  

akademisk  akustisk  alarmerande  absorbera  

angränsande  anslutning anspråkslös  applåderar  

anställning  arbetsplats  anteckna arkitekt  
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7 Kluriga ord på a 

atmosfär  arrangemang  autograferna  asfalterade  

astronomi  automatiserade  avancerad  avstickare 

anställning  arbetsplats  anteckna arkitekt    

abonnemang  abrupt  akvarell  anmodan  

angränsande  anslutning anspråkslös  applåderar   

akademisk  akustisk  alarmerande  absorbera  
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8 Kluriga ord på b 

bacill  betraktande  bagatell  bearbetade  

bandage  bagage bajonett  baklänges  

baktanke  banderoll  bankgiro  bedragaren  

barberare  bebyggelsen  barrikad  buskage 

besvikelse  baryton  bedrövelserna  bataljon  

befogenhet bibliotekarierna  bindestreck  biverkning  
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9 Kluriga ord på c som låter som s

celebritet  cellist  cement  censur 

ceremoni centralisera  centrifug  cistern  

cirkulär  certifikat civilisation  cyklopöga 

celebritet  cellist  cement  censur  

certifikat civilisation  cyklopöga cirkulär  

ceremoni centralisera  centrifug  cistern  
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10 Kluriga ord med c som låter som k

camping  capita  cappuccino  crawlar 

container  collage  cornflakes  cockpit  

crawlar curry camping  crawlar  

cockpit  collage  cornflakes  cappuccino  

capita   container container  curry  

cabriolet camping cornflakes  camping
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11 Lite kluriga ord på d

daggmaskarnas  differens  damask  debatterar  

debuterar  diffus  dementera  dilemma  

disponerar  decennium  defensiv  definitiv  

dimension  deklarerade  desinficerar  dramatiserar 

destillerar  diskvalificerar  decimal  demonstration 

destination diameter  dilemma  detaljerade  
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12 Kluriga  ord på e

effektivitet  eftersträvar  egendomliga  ekipage  

ekvation  elektronisk  emigrerar  emotionell  

efterfrågar  egensinnig  eliminerar  emigrerar 

engagemang  entreprenör  epidemi  ersättning  

ergonomi  evakuering  exempelvis  experiment  

estetiska  etablerade  erinrar  ellips   
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13 Kluriga ord på f

fabricera  förfogande  fabulera  fadäs  

företrädelsevis  fanatisk  förskingring  farozon  

figurerade  ilmatisering  förmildrande  fascinerande 

fashionabel  fientlig  favoriserar  finurlig  

federation  fenomenal  finemang  flamberar  

flexibel  formalitet  fragment  frikadeller  
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14 Kluriga ord på g

galant  givetvis  galleri  galopperar  

glaciär  garderob  garnerar  glädjande  

generad  genomskinlig  gnistrar  geografi  

gestikulerar  godtycklig  gigantisk  graderad  

gratinerar  gudomlig  grimaserar  gynnsam  

graciös  gäspar  gymnastiserar  gråsprängd  
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15 Kluriga ord på h

halkig  hallucination  hemmahörande  herravälde   

hamburgerkött  handgemäng  handlägga  handske  

harklar  havererar  hejdundrande  helskinnad  

hemligstämplar  handgripligen  herrekipering  hibiskus    

hjälptelefon  horisontell  hugskott  humanitär  

handvändning  hejdundrande  hemsamarit  heraldisk  
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16 Kluriga ord på i

iakttagelser  idealisk  inkasserar  ideligen  

idisslar  illustration  immigrerar  impregnerar  

inbegriper  inbringande  incitament  indikation  

infiltrerar  införlivar  ingenjör  initiativ  

imperium  inkubationstid  innovation  insinuerar  

institution  integritet  intensifierar  intermezzo  
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17 Kluriga ord på j

jeans  jonglerar  järnring  jordskred  

jubileum  juridisk  juvelerare  jämsides  

jollar  jämställdhet jämförelse  jäktig   

jycke  jourhavande  jordbrukare  jasmin  

jubileum  juridisk  juvelerare  jämsides  

jeans  jonglerar  järnring  jordskred  
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18 Kluriga ord på k

kontinuerlig  kabaré  klandrar  krusidull  

kompromissar  kalkylerar  konfunderad  konsekvens  

kollega  klassificerar  kronologisk  kameleont  

komplement  klatschig  kackerlacka  kadaver  

konstruktiv  kajak  kajuta  klenod  

kamouflage  knattrar  kanaliserar  kandiderar  
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19 Kluriga ord på k

kantarell  kapabel  kapitulerar  kaprifol  

karaktär  klientel  klyscha  karantän  

kaross  kassörska  konspirerar  katalysator  

konsumtion  kategorisk  kavalkad  keramiker  

kopierar  klämtar  kinkig  kombination  

kirurgisk  kulminerar  kungörelse  kommunicerar  
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20 Kluriga ord på k

knagglig  kolossal  knusslar  kivas  

knystar  koagulerar  koffert  komplimang  

komplott  kompositör  koncept  konfronteras  

korrigerar  krampaktig  kriterium  kvantitet  

kånkar  kännetecknar  köpeskilling kategorisk

kronologisk kirurgisk kavalkad  karantän
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21 Kluriga ord på l

laboratorium  labyrint  laddning  laglig  

lakrits  landsväg  lanserar  lantbruk  

lasagne  lasarett  lavinartad  legend  

legitimerad  lektion  leverantör  likviditet  

livsviktig  lojalitet  lokaliserar  lyktstolpe  

lyrisk  lystring  lågtryck  läkemedel  
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22 Kluriga ord på m

madrass  magasin  magnetisk  magnolia  

magnifik  majestät  makalös  majoritet  

makrill  makulerar  mandolin  manglar

 manipulerar  manick  manschett  manuell 

marginal  marionett  marockansk  marscherar  

marschall  maräng  maskinist  maskopi  
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23 Kluriga ord på m

massage  massakrerar  mastodont  materialist  

materiell  maximal  medaljong  medicinerar  

mediterar  medömkan  mekanisk  mejeri  

melerad  melodramatisk  memoarer  menisk 

meningsskiljaktighet  meteorolog  metropol  

mimik  minskning  misstänksam  mobiliserar  
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24 Kluriga ord på n

nackspärr  namnteckning  nationalitet  navigatör  

nederländsk  nedrustning  negligerar  nejlika  

nervositet  nitisk  nonchalant  normaliserar  

nostalgisk  notering  nyanserad  nämligen  

nöjeslysten  närstående  nämnare  nougat 

norrländsk  noggrann  nobben  nisch  
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25 Kluriga ord på o

oansvarig  oanvänd  oavgjord  oanträffbar  

obalanserad  obebodd  obefintlig  obegränsad  

obehärskad  oberörd  obetänksam  obeveklig  

obligatorisk  objektiv  observant  ocean  

ockuperar  oense  oenig  oersättlig  

offentlig  offensiv  officiell  oförsiktig  
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26 Kluriga ord på o

oktav  oliktänkande  olycksbådande  olympiad  

ombedes  omkostnad  omsorgsfull  omständighet  

omväxlande  organiserad  opposition  optimistisk  

ordination  ordinär  oresonlig  organisation  

orienterar  originell  orolighet  otröstlig  

osammanhängande  oskiljaktig  ostadig 
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27 Kluriga ord på p

packning  paketerar  palett  palsternacka  

panorama  pantomim  papiljott  papegoja  

paragraf  parallell  paraply  parentes  

pariserhjul  parkett  parlament  parodi 

partisk  passionerad  pastill  patient  

patron  patrullerar  pedantisk  pejlar  
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28 Kluriga ord på p

penicillin  pensionat  pensionär  perfektion  

permanent  perrong  persilja  perspektiv  

pessimistisk  piedestal  pigment  pincett 

pinglar  pionjär  pittoreskt  placering  

plagiat  plansch  platå  plisserad  

podium  polerar  politiker  popularitet  
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29 Kluriga ord på p

porträtt  portugisisk  positiv  potential  

portfölj  portabel  praktiserar  precis  

preliminär  prenumerant  prestige  pretentiös  

princip  prioriterar  privilegierad  process  

produkt prognos  propagerar  prospekt  

protokoll  prydlig  pröjsar  publicitet 
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30 Kluriga ord på r

rabarber  rabatt  raffig  rafflande  

raljerar  ranglig  rappakalja rationell  

realisation  rebell  reception  redaktion  

redigerar  reflekterar  refererar  reflektion  

regelbunden  regering  reagerar  reglerar  

reklamerar  rektangel  relation  remitterar  
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31 Kluriga ord på r

renässans  replik  republik  reservation  

resistens  resonemang  respekterar  respons  

restriktion  reviderar  riksdagsval  rimligtvis  

rivalitet  romantisk  rosenrasande  rungande  

rustning  räfsar  rörande  räckvidd 

regelbunden  regering  reagerar  reglerar  



©
 L

ex
p

lo
re

 A
B

32 Kluriga ord på s

sabotage  sakteliga  sammanfattar  samordnar  

sannerligen  sannolikt  sarkastisk  satellit  

scenario  schaktar  schalett  sediment 

segment  sekreterare  sekretess  selektiv  

seminarium  sentimental  separerar  serpentin  

service  saxofon  sheriff  sicksack  
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33 Kluriga ord på s

sigill  signal  silhuett  simultan  

sinsemellan  sistone  situation  sjaskig  

sjåpig  självisk  sjätte  skafferi  

skandal  skelett  skeptisk  skiftarbete  

skiljaktig  skillnad  skrajsen  skranglig  

skrymmande  skräller  skränar  skulptör 
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34 Kluriga ord på s

skvalar  skyffel  skymtar  skäligen  

slafsig  slaskig  slentrian  slitage  

smaskig  snärjer  sorgsen  specialist  

spektakel  spionage  spräcklig  stiltje  

strategisk  successiv  svindlande  symbolisk  

sympati  symfoni  synonym  sällsam
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35 Kluriga ord på t

tabell  tabu  tajmning  taktik  

tamburin  tampas  tankspridd  tapetserar  

tekniker  telefon  teflon  temporär  

teoretisk termometer  tiara  tidskrift  

tidvis  timjan  triangel  ting 

tistel  tjafsar  tjatig  tolerant  
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36 Kluriga ord på t

tongivande  torktumlare  traditionell  tragedi 

tragisk  trampolin  transport  trehjuling 

trilskas  trubadur  trygghet  trägen 

tumult  turistbyrå  tvingar  tyngst 

typisk  tålmodig  tämligen  törstar

trilskas  trubadur  trygghet  trägen 
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37 Kluriga ord på till

tillbakavisar tillbringare  tillfaller  tillfredsställer  

tillfrågad  tillfällighet  tillförsikt  tillgiven  

tillgodo  tillfånga  tillfoga  tillbringare  

tillbehör  tillagt  tillgjord  tillgänglig  

tillkännager  tillrättavisar  tillstånd  tillsägelser  

tilltrasslad  tillvaratar  tillverkar  tillägnar   
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38 Kluriga ord på u

ultimatum  ultrarapid  umgicks  undanflykt  

undgick  ungdom  uniform  universum  

uppdaterar  uppenbar  uppfinning  uppfyllelse 

uppförsbacke  uppgörelse  upphör  uppladdning 

upplysning  uppskattning  urladdning  ursprung  

utbildning  utbryter  utesluter  utfärdar  
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39 Kluriga ord på u

utgrävning  utläggning  utmärkelse  utplånar  

utseende  utstrålning  uttalande  utvidgar  

utvärderar  utvändigt  undantag  ultrarapid

utstrålning  utmärkelse  upplysning  uppskattning  

urladdning  ursprung  ultimatum  ultrarapid  

umgicks  undanflykt  utläggning  upphör
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40 Kluriga ord på under

underfund  underhåller  underläge  underlig  

underkant  underjordisk  underlättar  underminerar  

underrede  underskattar  underskott  underskrift  

underskattar  undersöker  undertröja  underverk  

underverk  undervisning  underlägsen  underlag 

underskattar  underskattar underlättar  underskrift
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41 Kluriga ord på v

vaccin  vacklar  valfrihet  valmöjlighet  

vandaliserar  vankar  varaktig  veranda  

variation  varlig  varsågod  vartannat  

vegetarisk  velig  verifierar  verksamhet  

vernissage  vettskrämd  vibration  vidgar  

vikarierar  villebråd  vilseledande  vimsig 
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42 Kluriga ord på v

vinglig  violett  virvel  visiterar  

visserligen  vokalist  vrång  vurpar  

våghalsig  vägledning  välbärgad  välment  

vänligen  värdering  världsmästare  väsentlig  

västlig  växelvis  vernissage  vettskrämd  

vibration veranda varlig vankar
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43 Kluriga ord på y   

ymnig  yngel  yngre  ypperlig     

yrsel  yrväder  ytlig 

ytterkant  yrke  ytterligare  yttrande  

yttre  ylle  ylar  ynklig 

ynnest  yoghurt  yppar  yrsel

ytterligare yngre ypperlig yrkande
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44 Kluriga ord på å

åbäke  åhörare  åkomma  åldras 

åligger  ångrar  årligen  årsskifte  

åsidosätter  åskådlig  åtagande  åskådlig 

åtanke  återanvända  återblick  återger  

återigen  återseende  återställer  återvändo  

åtkomlig  åtskilligt  åtminstone  åtgång 
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45 Kluriga ord på ä

ädel  ägande  ägnar  äktenskap  

ändamål   ägnar ängslan  ärftlig 

ärva  äsch  ätlig  äventyrare 

ändelse  äggula ändamål ändamål 

äktenskap  ändamål ängslan ägnar

ändelse  ärva  ärftlig  äsch
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46 Kluriga ord på ö

ödelägger  ödmjuk  ödslig  ögla  

ögonblickligen  ögonbryn  ökning  ökänd  

ömsesidig  ömtålig  önskning  örhänge  

örngott  ösregn  övning  övre   

övrig  ögonbryn ömsesidig ögonblickligen 

örngott ögna ömtålig  övrig
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47 Kluriga ord på över

övertid  övervägande  övervintrar 

överenskommelse  överensstämmer  överlåter 

överlagd  överkomlig  överklagar 

överhuvudtaget  överflödig  överfart 

överbliven  övergångsställe  överkant 

överkörd  överlåter  överraskande 
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48 Kluriga ord på över

övervintrar  överrumplar  överskrift 

överst  översätter  övertag 

överanstränger  överblick  överlagd 

överhuvudtaget  överflödig  överfart 

överenskommelse  överensstämmer  överlåter

överhuvudtaget  överflödig  överfart
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49 Kluriga ord 

dynamisk  dräglig ekipera  främjar  

fräsch  funktionell  fyndighet  förankring  

förenlig grensle  gobeläng  gnidig   

giraff  gestaltar honnör  härbärgerar  

motstridig  multiplikation diagonal  diverse  

dominerar  dosera  isterband  invaderar  
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50 Kluriga ord 

intolerans  blockerade bojkotta  briljerade  

brådskande  interpellation därigenom  lättskött  

lättillgänglig  löjlig  längdhopp  långsiktig  

lyckönskningar  elektricitet  emballage förtjusande  

frustration  lurendrejare  låtsas  grensle  

lanserar  modifikation  monolog  ironisk  
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51 Kluriga ord

inventarier mopedist  motivation  förenlig 

mustasch  mytologi  märkvärdig neutralitet  

negativ  naturell  nattskjorta  naggande  

nafsar pyramid  påseende  pärlemor 

brådskande multiplikation tillåter fyndighet  

låtsas  löjlig  heltäckningsmatta



En klar bild av läsning

Då är det dags att fokusera 
på att läsa hela texter

Färdig och med flyt?

DAGLIG HEMMALÄSNING / LÄSLISTA C


