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Resultat på MG-kedjor för flicka på
gymnasiet
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OrdkedA

OrdkedB

MenkedA

MenkedB

Stanine-värden

Resultat på MG-kedjor för pojke på
gymnasiet med annat hemspråk
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OrdkedA

Fyra korta lästest
För snabb och enkel bedömning av
Läsfärdighet
 Innehåller: Två Ordkedjetest + Två Meningkedjetest
 Mäter: Ordavkodning, Semantisk och Syntaktisk kompetens
samt ElevBedömning av varje deltests Svårighetsgrad
 Standardiserade för år 6-9 i grundskolan och för
år 1 på gymnasiets praktiska och teoretiska program
 Testid: 3 min/ordkedjetest, 5 min/meningskedjetest

OrdkedB

MenkedA

MenkedB

 Ger profil på eleverna läsfärdighet, se baksidan.
 Pedagogisk utvecklare: Maj-Gun Johansson

Beställes hos:
 MG Läs- och Skrivkonsult AB,
Sommarslingan 32, 832 96 FRÖSÖN
 070-211 67 04
e-post: maj-gun@mglos.se,
Hemsida: www.mglos.se

 Alla fyra testen kan köpas med fri kopieringsrätt under
ett läsår eller i buntar om 30 testhäften innehållande alla
fyra deltesten
 Pris: Manual: 330 kr
Bunt med 25 häften innehållande alla 4 deltesten: 290 kr
Läsårsvis fri kopieringsrätt inom skolenhet: 450 kr
( Priserna är exklusive moms och frakt)

Ordkedjor A

Meningskedjor A

Deltestet består av ord utan semantisk närhet. Antalet ord i kedjorna
varierar mellan 2-4 dvs inte samma antal ord i alla kedjor. Testet
innehåller totalt 80 kedjor, 40 kedjor per sida.

Deltestet består av 50 meningar med vanliga fraser och ledtrådar.
Testtid 5 min.

Testtid 3 min.

Meningskedjor B
Deltestet består av 50 meningar utan vanliga fraser och ledtrådar.

Ordkedjor B

Testtid 5 min.

Deltestet består av ord med semantisk närhet. Hälften av orden i
Ordkedjor B är desamma som i Ordkedjor A samt står i exakt samma
position. Övriga ord har en likartad uppbyggnad, se exempel nedan.
Totalt innehåller testet 80 kedjor, 40 kedjor per sida, dvs samma antal
som Ordkedjor A.
Testtid 3 min.
Exempel Ordkedjor A (kedjor utan semantiskt relaterade ord).
läderregnsil

simningtavla

svartbitnödkul

ögaövamin

segelugglahög

skrattagräva

tiduvmåladjag

gulroliglistig

Meningarna i båda kedjorna innehåller 3-16 ord. Varje mening i
Meningskedjor A motsvaras av en mening med exakt lika många
ord i Meningskedjor B. Dessutom innehåller motsvarande mening
exakt lika många högfrekventa ord. Syftet med Meningskedjorna
är förutom att utröna elevernas läsfärdighet att få information om
deras språkliga förmåga vad det gäller syntax, fraser och
utnyttjande av ledtrådar. Exempel från meningskedjetesten finns i
rutorna nedan.
Exempel Meningskedjor A (med vanliga fraser och ledtrådar).
Tungviktsboxarensopadegolvetmedmotståndaren.
Någonhadeutanvårtlovsattsprättpåallapengarna.

Exempel Ordkedjor B (kedjor med semantiskt relaterade ord).
väderregnsol

målningtavla

svartvitrödgul

ögaöramun

fågelugglahök

skrattagråta

tidårmånaddag

kulroliglustig

Exempel Meningskedjor B (utan vanliga fraser och ledtrådar).
Medeltidskyrkansaknadeenbrastrålkastarbelysning.
Gunillagickmedlilasolglasögonfördetfannsvarningsskyltaromälgfara.

