
FONOLOGIA

Ett test som mäter dyslexi i olika åldrar



Varför testet FONOLOGIA?

• Ett individuellt dyslexitest saknas i Sverige idag.

• Oklarheter kring begreppet dyslexi.

• Dyslexi behöver inte i sig innebära ett funktionshinder. 

• Det finns behov av att identifiera personer med dyslexi 
• För de som arbetar med att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter 

• För de som har läs- och skrivsvårigheter

• Fonologia tar fram dyslexiprofiler som underlag för det pedagogiska 
arbetet.



Utgångspunkter

• Muntligt

• Individualtest

• Enkelt att administrera

• Utforma så många delprov som möjligt med nonord 

• Snabbt att genomföra för att optimera koncentrationen hos eleven

• Fånga in flera olika fonologiska aspekter i förhållande till 
avkodningsförmågan

• Hitta såväl styrkor som svagheter hos eleven

• Ge riktlinjer för det pedagogiska arbetet 



Vetenskaplig grund 

• I diagnostik av dyslexi utreds bland annat fonologisk förmåga 
eftersom forskning har visat att brister i denna förmåga är 
karaktäristiskt för individer med dyslexi.

• Fouganthines avhandling (2012) behandlar fonologiska funktioner hos 
vuxna med och utan dyslexi. Erfarenheter från denna forskning ligger 
som grund för utformandet av testet.

• Elever med flerspråkig bakgrund kan testas med fonologiska uppgifter 
på svenska (Hedman, 2008).



Dyslexi är nedsatt förmåga vad gäller:

• Fonologisk kodning

• Fonologisk medvetenhet

• Fonologiska representationer

• Lexikal åtkomst  

• Verbala minnesfunktioner

• Benämningsförmåga
Tunmer, W. & Greaney, K. 
(2010). Defining Dyslexia. 
Journal of Learning 
Disabilities, 43, 229- 242
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Normeringsdata

DELTAGARE N  

Åk 2 200  105 95 

Åk 4 178  87 91

Åk 6 162 89 73 

Åk 8 140 64 76 

Gy år 1 110 58 52 

Vuxna 20 år och uppåt 178 116 62 

Totalt 968















































Profilanalys utifrån faktorer

1. Avkodningsfaktorn: träna läsning

2. Ljudsäkerhet: artikulationsövningar, analysera ord i olika enheter som fonem, stavelser och morfem

3. Ljudhantering: undervisning om ord, språklekar med syfte att träna upp den fonologiska 

medvetenheten 

4. Ljudhantering tid: 

5. Benämning:

6. Minne

ta hänsyn till den nedsatta förmågan,
förebyggande insatser och kompensatoriska
åtgärder i undervisningssituationer.



Hur ska resultatet tolkas?

Ringa svårigheter z = 0 till - 0,5 på en eller flera 

faktorer

Måttliga svårigheter z = - 0,5 till -1 på en eller flera 

faktorer

Betydande svårigheter z = - 1 till -2 på en eller flera 

faktor

Grava svårigheter z = < -2 på en eller flera 

faktorer



Dyslexi innebär att man har mer 
eller mindre svårt att tolka, 

lagra och bearbeta språkljud.


