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Lärarhandledning till LegiLexis papperstester 
 
 
Att förbereda innan 

• Skriv ut testerna till dina elever – ett exemplar per elev.  
Häfta antingen ihop deltest för deltest eller som hela kompendier.  

• Skriv ut Lärarhandledning (testgenomförande) 
Här finns detaljerade instruktioner till dig som ska leda genomförandet av testerna. 
Det är viktigt att du följer dessa instruktioner både vad avser innehåll och eventuella 
tidsbegränsningar. 

• Skriv ut ordlistorna till avkodningstesterna till dig och eleverna. 
Elevversionen räcker det oftast med ett ex som du kan återanvända till alla elever. För 
rättningen behöver du antingen en utskrift per elev eller en klasslista där du manuellt 
skriver ner antal lästa – fellästa = totalt antal rättlästa ord som du sedan kan 
registrera manuellt. 

• Skriv ut rättningsmallen 
 
 
Genomför testningen: 

1. Dela ut testerna till dina elever 
2. Följ instruktionerna i Lärarhandledningen och genomför testerna 
3. Samla in alla tester 
4. Rätta alla testerna 
5. Registrera manuellt resultaten på ditt konto på www.legilexi.org  

 
Avsluta / pausa testningen 
Det går bra att ta paus efter genomförda tester. Pausa inte mitt i ett deltest. Tänk på att 
LÄS1-LÄS3 är tidsbegränsade tester där paus ofta är svårt att ge till enskilda individer om ni 
gör papperstester i helklass. 
 
Planera testningen 
Tänk på att det är bäst om eleverna är utvilade och har gott om tid på sig när de genomför 
testningen. Dela gärna in testningen i flera kortare pass så att eleverna gör 1-2 delar per 
testtillfälle. Snabbläsningen görs alltid separat en-till-en med eleverna.  
 
 
Instruktioner att ge eleverna i klassrummet finns i ”Lärarhandledning 
(testgenomförande)” 
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Instruktioner till eleverna inför snabbläsningen (AVK1 & AVK2): 
Berätta följande för eleven innan ni kör igång AVK1 = Ord på en minut 
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. Börja 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! 
Kom ihåg att om eleven läser på en platta/dator så går att scrolla neråt för att hitta fler ord! 
 
Berätta följande för eleven innan ni kör igång AVK2 = Nonsensord på en minut 
Du kommer nu att få en lista med konstiga ord som inte betyder något speciellt, fantasiord 
kan man säga. Det är viktigt att du läser orden noggrant, du ska läsa orden så som du tror att 
de ska låta. Försök 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, om du fastnar, gå vidare till nästa ord. Är du redo? Ok börja NU! 
 
 
Rättning & rättningsregler AVK1 och AVK2: 
Så här rättar du: Tiden tas av testet självt och syns på din skärm som en nedräkning. Medan 
eleven läser markerar du fel som eleven gör genom att klicka på ordet, som då blir rött (du 
kan återställa en felklickning genom att klicka på ordet igen). När tiden är ute kommer en 
flagga visas och du rättar klart testet genom att dra den till det sista ordet eleven hann läsa. 
Klicka OK för att avsluta/gå vidare till nästa deltest. 
 
Rättningsregler: 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 så 
kan du hjälpa eleven att hitta tillbaka till det missade ordet/ missade raden. För nonsensord 
är det svårare att ha koll på ”rätt uttal”. 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. 


