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För att resultaten ska vara användbara är det viktigt att du följer denna manual. Läs instruktionerna noggrant då det är viktigt 
att få med alla delar av instruktionen.

Testupplägg

Testen kan göras i sin helhet eller delas upp och genomföras vid olika tillfällen under en tvåveckorsperiod. Om man genomför 
hela grupptestet på en förmiddag bör det vara minst en ordentlig rast.

Enligt vår erfarenhet är det smidigare att genomföra testerna i en gruppstorlek på max 15 elever,  särskilt för de yngsta 
eleverna. Om en elev är frånvarande under grupptestet bör eleven göra testet individuellt vid ett senare tillfälle. Om du har 
elever med svenska som andraspråk så rekommenderar vi att de också gör testet, även om vissa deltester kan var svåra.

För varje deltest finns en kort beskrivning till dig som lärare. Elevinstruktionen för varje deltest ska läsas upp högt.

Försök hålla tempo i testningen, då koncentrationen kan sina snabbt.  Var noga med att hålla de angivna tiderna i de 
tidsbegränsade testen (LÄS1, LÄS2 och LÄS3).  Ett tips är att man även kan göra en kort paus med rörelser på plats mellan 
deltest. 

Estimerad tidsåtgång

Intro  ca 5 min (3 frågor)

Läsförkunskaper - dessa tester görs endast med de elever som inte redan klarat dem
BOK.  ca 5 min (12 frågor)
FON.  ca 5 min (12 frågor)
SYN.  ca 5 min (8 frågor)
SEG.  ca 5 min (8 frågor)
GRA.  ca 15 min (24 frågor) (finns endast digitalt)

Övriga tester - görs av alla elever
ORD.  ca 20 min (24 frågor)
HÖR.  ca 15 min (12 frågor)
LÄS1.  Tidsbegränsning 5 min (12 frågor)
LÄS2.  Tidsbegränsning 7 min (18 frågor)
LÄS3.  Tidsbegränsning 15 min (18 frågor)

Följande delar genomförs enskilt tillsammans med lärare
AVK1 och AVK2. Tidsbegränsning 1min per deltest

Testets utformning

För att följa elevernas utveckling under hela lågstadiet används samma test vid varje testomgång. Vissa uppgifter kommer 
därför att vara svåra för elever i lägre årskurser. Du får inte hjälpa eleverna att lösa uppgifterna, däremot får du förklara 
uppgiften och uppmuntra eleverna. För att undvika testspecifika inlärningseffekter är det viktigt att du inte går igenom de rätta 
svarsalternativen. Däremot kan du gå igenom ”färdighetsmatrisen” ifrån hemsidan med eleverna en och en, för att prata om 
vad eleven bör ha för läromål och vad den kan fokusera på. 

Vissa alternativ ligger nära varandra. Det är därför viktigt att vara noggrann i instruktionerna när du genomför testet: bara ett 
alternativ kan vara rätt, var noggrann när du väljer rätt bild i hörförståelsedelen. 

Rättningsinstruktioner 

Var observant på om en elev ringat in bara en del av bilden, t.ex. skorsten på huset. Detta ger naturligtvis rätt på ”Skorsten” 
men kan vara svårt att se. Om en elev har svarat mer än ett alternativ på en fråga, där endast ett är rätt, är denna fråga fel 
(noll poäng), även om ett av de inringade svaren är rätt. Obesvarade frågor räknas som noll poäng. Övningsexempel ger inga 
poäng.

Lärarhandledning
Version 6
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a)

b)

c)

Beskrivning: Det här är en introduktion till hela testet, samt tre inledande frågor. Läs upp den fetmarkerade 
informationen och de tre påståendena nedan, ett i taget. Eleverna ska ringa in den figur de tycker passar bäst 
med hur de tycker. Det finns ingen tidsbegränsning.

Tycker du att det är roligt att gå i skolan?

Tycker du att det är lätt att lära sig att läsa?

Tycker du att det är roligt att lära sig att läsa?

Elevinstruktion: Nu ska vi göra ett lästest. Vi gör detta testet för att se hur 
mycket du kan och har lärt dig. Därför finns det frågor som är med i testet som du 
inte förväntas kunna svara på, och det är helt normalt. Gör ditt bästa och försök 
besvara så många frågor som möjligt. Om det är för svårt så sitt bara tyst och 
vänta tills vi är klara med den frågan. Titta inte på någon annans test.

För klasslärare i årskurs 1 och 2:  Alla ettor, tvåor och treor gör samma test. Därför är vissa 
frågor kanske svåra för er som går i ettan/tvåan. 

Innan vi börjar ska du få svara på tre frågor. Ringa in den figur som du tycker 
passar bäst.
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1.

4.

2.

5.

9.

7.

11.

3.

6.

10.

8.

12.

BOK)
Beskrivning: I denna övning ska eleverna para ihop bokstavsljud med bokstavsnamn. Läs upp bokstavsljuden (inte 
bokstävernas namn) och låt eleverna välja rätt bokstav.  Var noggrann med att läsa upp siffran på frågan och 
kontrollera att eleverna svarar på rätt rad.

Ringa in bokstaven för ”l” som i ”lampa”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”s” som i ”sol”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”o” som i ”orm”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”m” som i ”mos”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”a” som i ”adel”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”t” som i ”tavla”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”b” som i ”bil”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”f” som i ”fisk”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”h” som i ”häst”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”d” som i ”docka”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”ä” som i ”äpple”. Repetera en gång

Ringa in bokstaven för ”y” som i ”yxa”. Repetera en gång

Elevinstruktion: Nu ska du få lyssna på ljud och försöka hitta den bokstav som hör 
ihop med det ljudet. Ringa in den bokstav som hör till ljudet. Ringa in en bokstav 
per rad.
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6. Uppgift sex: Ringa in den bild som slutar med ljudet ”p”. (p)

1.

2.

4.

3.

FON)

5.

Ex.

Beskrivning: I denna uppgift ska eleverna lyssna efter ljud i ord. Läs upp ljuden, ett i taget. I de första sex 
uppgifterna gäller det att hitta en bild som börjar med ett visst ljud, i de nästa sex uppgifterna att hitta en bild 
som slutar med ett visst ljud och i de sista sex uppgifterna att hitta en bild med ljudet inuti sig. Observera att 
det är språkljuden som ska läsas upp och inte bokstävernas namn. Skilj mellan kort och lång vokal. Var noggrann 
med att läsa upp siffran på frågan och kontrollera att eleverna svarar på rätt rad.

Du ska nu få öva en gång innan vi börjar.  Titta på bilderna på pappret. Du kan 
där se orden b som i bil, p som i pil, k som i katt, s som i sol, a (kort vokal) som i 
anka. Vilken av bilderna visar ett ord som börjar med ljudet ”a”? (kort vokal)

Uppgift fem: Ringa in den bild som slutar med ljudet ”a”. (kort vokal)

Nu ska du få lyssna efter ljud som olika ord slutar med. Du ska nu få öva en 
gång innan vi börjar. På bilderna kan du se ett lamm, en bil, en katt, en orm och 
en mun. Ringa in den bild som slutar med ljudet ”l”. (lll)

Uppgift två: Ringa in den bild som börjar med ljudet ”s”. (sss)

Uppgift ett: Ringa in den bild som börjar med ljudet ”o”. (kort vokal)

Uppgift tre: Ringa in den bild som börjar med ljudet ”b”. (b)

Uppgift fyra: Ringa in den bild som börjar med ljudet ”sj”. (7-ljud)

Ex.

Elevinstruktion: Nu ska du lyssna efter ljud, som olika ord börjar med. Du kommer 
att få se olika ord, ringa in det ord som börjar med ett visst ljud. Det finns bara ett 
rätt svar.
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7.

8.

Ex.

9.

10.

11.

12.

Uppgift sju: Ringa in den bild som slutar med ljudet ”m”. (mmm)

Uppgift åtta: Ringa in den bild som slutar med ljudet ”sch”. (7-ljud)

Nu ska du lyssna efter ljud som finns inuti olika ord. Du ska nu få öva en gång 
innan vi börjar. På bilderna kan du se en lampa, en säng, en fisk, en jordgubbe 
och tejp. Ringa in den bild som har ljudet ”i” inuti sig. (kort vokal)

Uppgift nio: Ringa in den bild som har ljudet ”k” inuti sig. (k)

Uppgift tio: Ringa in den bild som har ljudet ”g” inuti sig. (g)

Uppgift elva: Ringa in den bild som har ljudet ”l” inuti sig. (lll)

Uppgift tolv: Ringa in den bild som har ljudet ”ng” inuti sig. (ng som i säng)
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1.

4.

2.

5.

7.

3.

6.

SYN)
Beskrivning: I denna övning ska du ljuda bokstäver som bildar ord. Eleverna ska binda ihop de ljud som du läser 
upp till ord och välja den bild som visar ordet. Observera att det är språkljuden som ska läsas upp och inte 
bokstävernas namn. Pausa kort mellan varje bokstavsljud. Skilj mellan kort och lång vokal när du läser upp ljuden.

Ljuda: R -- A -- M

Ljuda: F -- O -- T

Ljuda: B -- Å -- T

Ljuda: S -- K -- O -- L -- A

Ljuda: T -- A -- N -- D

Ljuda: L -- A -- M -- P -- A

Ljuda: H -- Ä -- S -- T

Ljuda: S -- K -- R -- I -- V -- E -- R

Elevinstruktion: Nu kommer du att få höra flera ljud efter varandra. Försök att 
binda ihop ljuden du hör till ett ord. Ringa in den bild som passar till ordet. Först 
ska du få öva en gång. Vad blir det för ord om du sätter ihop ljuden S - O - L?

8.

Ex.
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SEG)

Ex.

3.

1.

4.

6.

2.

5.

7.

8.

Elevinstruktion: Nu kommer du att få lyssna på olika ord. Varje ord innehåller flera 
ljud. Lyssna på ordet och räkna hur många ljud du hör. Välj sedan den bild som har 
lika många prickar som ljuden du just räknat. Först ska du få öva en gång. 

På bilden ser du en pil. Räkna ljuden i ordet pil. P - I - L. Hur många ljud hör du? 
Välj den bild som har lika många prickar som ljuden du just räknat.

På bilden ser du en sol. Räkna ljuden i ordet sol. Välj den bild som har lika 
många prickar som ljuden du just räknat.

På bilden ser du ett träd. Räkna ljuden i ordet träd. Välj den bild som har lika 
många prickar som ljuden du just räknat.

På bilden ser du en båt. Räkna ljuden i ordet båt. Välj den bild som har lika 
många prickar som ljuden du just räknat.

På bilden ser du en lampa. Räkna ljuden i ordet lampa. Välj den bild som har 
lika många prickar som ljuden du just räknat.

På bilden ser du en orm. Räkna ljuden i ordet orm. Välj den bild som har lika 
många prickar som ljuden du just räknat.

På bilden ser du en hand. Räkna ljuden i ordet hand. Välj den bild som har lika 
många prickar som ljuden du just räknat.

På bilden ser du ett päron. Räkna ljuden i ordet päron. Välj den bild som har 
lika många prickar som ljuden du just räknat.

På bilden ser du godis. Räkna ljuden i ordet godis. Välj den bild som har lika 
många prickar som ljuden du just räknat.
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Ex.

4.

2.

5.

7.

3.

6.

8.

1.

ORD)
Elevinstruktion: I den här delen kommer du få höra olika ord. För varje uppgift 
finns en rad med fem bilder. Ringa in den bild som passar bäst till ordet du just 
hört. Bara ett alternativ är rätt. Om du inte vet vad ordet betyder, ringa in den bild 
som du tycker passar bäst ihop med ordet.

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Palett

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Affisch

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Älva

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Metspö

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Tacos

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Fjäll

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Tall

Vi börjar med ett övningsexempel. Ringa in den bild som passar bäst ihop med 
ordet: Krona. (Berätta för eleverna att rätt svar är bilden på kungen. Den passar ihop med ordet då 
kungen har en krona på huvudet.)

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Karies
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12.

10.

13.

15.

11.

14.

16.

ORD)

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Straffspark

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Advokat

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Tango

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Käpp

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Sto

9. Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Hornhinna

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Känga

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Flod
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17.  

20.

18.

21.

23.

19.

22.

24.

ORD)

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Farstukvist

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Pincett

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Turban

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Snickare

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Sjuda

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Dunge

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Konfekt

Ringa in den bild som passar bäst ihop med ordet: Eka
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Ex.

3.

1.

4.

2.

5.

6. 

HÖR)
Beskrivning: I denna uppgift ska du läsa upp texter om Leo och Sara. Efter varje uppläst text ska eleverna ringa 
in den bild som passar bäst.

Detta är Leo, Leo är ledsen.

Idag lyser solen och Leo går ut, utan jacka.

Leo har en katt, men den är inte rolig att leka med. Leo tycker inte heller om att 
leka själv. Så Leo leker istället med Sara, de kastar en boll mellan varandra.

Leo har fått en cykel i födelsedagspresent. Sara är avundsjuk, hon har också 
önskat sig en cykel men fyller år först om en månad. Sara är bättre än Leo på att 
cykla, så Sara hjälper Leo att lära sig. Hon håller i cykeln bakifrån.

Uppe i det stora päronträdet ser Leo massor med päron. Problemet är att han 
är väldigt rädd för att klättra, både i klätterställningar och i träd. Men Leo 
bestämmer sig för att vara modig och övervinner sin rädsla med siktet inställt på 
ett saftigt päron.

Det är nästan alltid fullt med barn i parken och man måste vänta på sin tur för 
att få gunga. Men idag har de tur, det är kö till rutschkanan men de kan gunga i 
varsin gunga. I hemlighet är Sara väldigt nöjd, för hon tycker inte alls om att åka 
ruschkana. 

Leo och Sara bor nära en sjö, dit går de ofta. Både Sara och Leo tycker om att 
bada. Idag har de inte med sig badkläder utan metspön. Trots att de metar länge 
blir det ingen fångst.

Elevinstruktion: Du kommer nu att få lyssna på en berättelse om Leo och Sara. 
Efter varje del av berättelsen kommer du att få se 5 bilder. Välj den bild som passar 
bäst in på vad som hände i berättelsen. Tänk på att lyssna noga, flera bilder kan 
vara nära, men bara en bild är rätt. 
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9.

7.

10. 

8.

11.

12. Sara och Leo går tillsammans när de plötsligt hör en glasruta krossas en bit bort. 
Sara och Leo blir nyfikna på vad som har hänt och skyndar dit ljudet kom från. 
Då möter de Karl, som springer med andan i halsen förbi dem. Vad är det som 
har hänt utbrister Leo och Sara. Karl svarar att han av misstag råkat sparka en 
fotboll genom ett fönster. Karl försvinner bort bland några hus och Sara och Leo 
går fram till huset med den krossade rutan. De ser ytterdörren öppnas och ut 
rusar den ilskna ägaren med armarna i vädret. Sara och Leo blir ledsna.
Vad gjorde ägaren när han kom ut?

Det är fredag. När skolan är slut ringer Sara hem, hon vill ta med Leo hem och 
leka. Men Saras mamma säger att de ska åka till stormarknaden och handla 
inför helgen. Hon säger att Sara ska få välja glass till fredagsmyset. Sara och Leo 
blir besvikna men bestämmer sig för att leka imorgon istället. 
Vad gör Sara efter skolan?

I parken finns mycket att göra. Leo vill gärna pröva gungorna och Sara vill leka i 
sandlådan. Men då säger Sara att de gungade igår och att det är mer rättvist att 
de bygger sandslott idag. Leo minns inte att de gungade igår, men strunt samma, 
de kan ju alltid pröva gungorna efter att de har byggt sandslottet. 
Vad gör barnen först?

Leo och Sara är i skolan. Under en lektion meddelar deras lärare att de ska på 
utflykt till en park. Eftersom det är mycket trafik på vägen ska de forma ett 
långt led i par och hålla en kompis i handen. Hur kommer barnen till parken?

Bakom skolan ligger skogen som Leo och Sara tycker om att leka i. Vanligtvis 
har de kul när de leker men idag har något hänt. Leo sitter på marken bredvid 
en gren. Leo ser ut att ha ont och Sara tröstar honom. Vad är det som har hänt?

Inne på fritids tycker Leo om att måla. Oftast målar han sin familj men idag 
vill personalen på fritids att han ska måla saker han gjort på sommarlovet. Det 
vill inte Leo som istället känner för att måla mönster. Han målar ringar mellan 
streck.
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LÄS1)

Ex.  Detta är Sara, Sara är glad.

Elevinstruktion: Du kommer nu att få läsa texter på egen hand. För varje text ser 
du fem bilder, välj den bild som passar bäst in på den text du läst. Det finns bara 
en rätt bild. Du kommer att ha 5 minuter på dig. Försök läsa så många texter som 
möjligt. Om du inte är säker, välj den bild du tycker passar bäst. Testet fortsätter 
även på nästa sida. Räck upp handen om du har frågor eller är klar med testet.
Vi börjar med att göra ett exempel tillsammans. (läs exemplet högt)

Ex. Det står tre träd på gräsmattan. 
Ett av träden är ett äppelträd.

a) Hur många är träden?
m 1         
m 2     
m 3          
m 0

LÄS2)

b) Vilken frukt finns i ett av träden?
m Päron        
m Plommon
m Äpple        
m Apelsin

c) Var står träden?
m På gräsmattan      
m På gatan
m På baksidan         
m I skogen

Elevinstruktion: Du kommer nu att få läsa texter och sedan svara på frågor om 
varje text. Det är tre frågor till varje text. Läs så snabbt och noggrannt du kan, och 
kryssa i rätt svar. Det finns bara ett rätt svar på varje fråga. Du kommer att ha sju 
minuter på dig. Försök läsa så många texter som möjligt, och besvara frågorna så 
gott du kan. Räck upp handen om du har frågor eller är klar med testet.
Vi börjar med att göra ett exempel tillsammans. (läs exemplet högt)

Nu kan ni vända på pappret och börja testet. Du har 5 minuter på dig. 
(kom ihåg att ta tid). 
Nu är tiden slut. Lägg ifrån dig pennan på bordet.

Nu kan ni vända på pappret och börja testet. Du har 7 minuter på dig. 
(kom ihåg att ta tid). 
Nu är tiden slut. Lägg ifrån dig pennan på bordet.

LÄS3)
Elevinstruktion: Du kommer nu att få läsa texter och sedan svara på frågor om 
varje text. Det är tre frågor till varje liten text. Läs så snabbt och noggrannt som du 
kan, och kryssa i rätt svar. Det finns bara ett rätt svar på varje fråga. Du kommer 
att ha femton minuter på dig. Försök läsa så många texter som möjligt, och besvara 
frågorna så gott du kan. Räck upp handen om du har frågor eller är klar med testet.

Nu kan ni vända på pappret och börja testet. Du har 15 minuter på dig. 
(kom ihåg att ta tid). 
Nu är tiden slut. Lägg ifrån dig pennan på bordet.
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Instruktioner för AVK1 och AVK2
Testupplägg

Deltest AVK1 och AVK2 genomför eleverna enskild i ett rum med en testutförare. 

För dessa tester behöver du ett elevblad per deltest samt ett lärarblad per deltest och elev. 
 
Du som lärare har tre uppgifter under testet: 

1. Ta tid och stanna exakt när en minut har gått, 
2. Räkna antal fel eleven gör
3. Summera antal ord eleven hann med på en minut. 

Exempel på fel kan vara att elever missar bokstav/bokstäver, blandar ihop bokstäver tex e/ä, o/u, p/d/b, 
bara läser delar av ordet eller inte läser enligt regler tex dubbelteckning, dvs läser oss som os. Undvik att 
göra det tydligt för eleven när hen gör ett läsfel så eleven inte blir distraherad. 

Om eleven missar att läsa ett ord eller en hel rad ska dessa ord inte inkluderas vid summering.

Ord på en minut

Nonsens-ord på en minut
Beskrivning: Eleven ska läsa så många nonsensord som möjligt högt på en minut. Eleven ska börja högst uppe 
i vänsterspalten och fortsätta längs raden på sidan. Samma regler och uppgifter som på föregående deltest, 
men var extra observant på läsfel, då det är svårare att ha koll på ”rätt uttal” när det är nonsensord. Olika 
uttalsvarianter av sj/tj/g etc. är ok, men stavningsregler ska följas, t.ex. om Regg uttalas som om det stod Reg 
(långt e), så är detta ett fel.

Elevinstruktion: Du kommer nu att få se en lista med konstiga ord som inte finns 
i verkligheten, fantasiord kan man säga. Detta är lite svårare och det är viktigt 
att du läser orden noggrant, du ska läsa orden som du tror att de ska låta. Du ska 
försöka läsa så många ord som möjligt på en minut. Läs orden högt och tydligt, 
så ordentligt och snabbt som du kan. Precis som på förra testet ska du läsa längs 
raden. Försök läsa alla ord, men om du fastnar och inte kan läsa ett ord så får du 
hoppa över det och fortsätta med nästa. Är du redo? Ok börja NU!

AVK2)

Beskrivning: Uppgiften är att eleven ska läsa så många ord som möjligt högt på en minut. Eleven ska börja högst 
uppe i vänsterspalten och fortsätta vågrätt i ordlistan. Eleven får förstås inte se orden innan testet börjar. Eleven 
ska få bladet märkt ”Elevblad” och börja med 8) som har riktiga ord. Du som lärare ska ha lärarbladet framför 
dig. 

Elevinstruktion: Du kommer nu att få se en sida med ord. Du ska försöka läsa så 
många ord som möjligt på en minut. Läs orden högt, rätt och så snabbt du kan, se 
det lite som en tävling (med ett leende). Börja vid pilen högst uppe i vänstra hörnet och 
läs en rad i taget. Försök läsa alla ord, om du fastnar, gå vidare till nästa ord. Är du 
redo? Ok börja NU! 
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