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Fonolek, F-klass

Årshjul för bedömning, testning och uppföljning

Bläddra framåt för att se beskrivning 
och information om varje månad



Beskrivning av tester

Fonolek-
ett standardiserat grupptest som mäter den fonologiska medvetenheten. Testet kan även användas med enskilda barn som med hela skolklasser eller i mindre 
grupper. Det består av tre delar och tar högst en lektion att genomföra. De tre delproven är ljudsegmentering, att räkna antalet ljud i ett ord. 
Lyssna ut initialt ljud ljudsyntes, att dra samman ljud till ett ord. 
Syftet med Fonolek är att få en uppfattning om eleven kan utföra den abstraktion som läsinlärningen kräver. Låga resultat på testen tyder på att eleven behöver 
specifik träning innan läsinlärningen kan påbörjas. Detta test gör specialpedagogen i april månad med alla elever i F-klass. Omprov sker på höstterminen år 1. 
Obs. de elever med annat modersmål behöver ha tillägnat sig en del av svenska språket innan de kan delta i testet. Läraren bedömer vilka elever som kan utföra 
testet. 
Antal råpoäng räknas om till en stanineskala där 1 är lägst och 9 högst. Medelvärde ca 4-5.
Staninevärdet kan bedömas utifrån pojke, flicka eller totalt, den statistik som skrivs efter testet följer staninevärdet totalt. Ett + efter staninevärdet visar att 

eleven ligger på gränsen till ett högre staninevärde. 
H4-
ett standardiserat läshastighetstest, antalet rätt lästa ord jämförs med ett förväntat antal beroende på ålder/årskurs. 
Detta test görs individuellt av specialpedagog. Vi mäter läshastigheten från år 2 till hösten år 3 i detta test. Oktober, december, mars och juni. År 3 i oktober. 
Förväntat värde hösten år 2 ca 50 ord. Våren ca 70 ord. 

DLS-
Ett standardiserat läs och skrivtest. Läsförståelse, ordförståelse, rättstavning, samma ljud (år 2) prövas i testet. Antalet rätt räknas om till ett staninevärde där 1 
är lägst och 9 högst. Medelvärde stanine 4,5.

Nationella prov-
utförs på våren i år 3 i matematik och svenska. Läraren utför dessa ett förutbestämt datum och elever kan få särskilda anpassningar utifrån behov enligt de 
gällande regler som står i handledningen. Eleverna kan utifrån behov delas in i mindre grupper vid utförande av proven. Detta avgör läraren, specialläraren och 
specialpedagogen tillsammans. 


