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Förord

Diagnostiska läs- och skrivprov (DLS) utgörs av en uppsättning prov för 

kartläggning av klassens och/eller av enskilda elevers färdigheter i läs-

ning och skrivning. De allra första DLS-proven för årskurserna 1–3 kon-

struerades på 1950-talet vid den pedagogisk-psykologiska institutionen, 

Lärarhögskolan i Stockholm. Under de cirka 60 åren som har gått sedan 

dess har skolans uppfattning om behovet av sådana hjälpmedel föränd-

rats. Från att ha omfattat endast individuella prov i högläsning och rätt-

stavning har det vid olika tillfällen genomförts revideringar av proven och 

antalet delprov har utökats med bland annat ordförståelseprov och prov 

för att mäta läsförståelse. Hela provuppsättningen, en för varje årskurs, 

har gett möjlighet till allsidig diagnostisk bedömning av klassens och 

enskilda elevers läs- och skrivförmåga. DLS har haft stor betydelse fram-

förallt inom specialundervisningen där proven har medfört att man har 

kunnat anpassa undervisningen för enskilda elevers behov.

Detta breda och i vissa avseenden tidskrävande provmaterial ledde 

till önskemål om snabbare och mer översiktliga grupprov för att kunna 

bedöma hela klassers allmänna nivå och elevernas färdigheter i skrift-

språksanvändning. Lärarna ville ha information om såväl sin egen under-

visning som enskilda elevers starka och svaga sidor.

Birgitta Järpsten fick 1997 till uppgift av Psykologiförlaget att ta fram 

ett nytt DLS-material för klasserna 2 och 3 utifrån lärarnas ovan beskrivna 

önskemål. Projektet genomfördes 1997–1999 och det nyframtagna 

provmaterialet kom att omfatta delproven Samma Ljud, Ordförståelse, 

Rättstavning och Läsförståelse.

Mycket har hänt på skolans område sedan dessa prov publicerades 

för 14 år sedan. Svensk skola har fått en ny läroplan i ämnet svenska och 

nationella ämnesprov för årskurs 3. Återigen hade ett behov av revide-

ring uppstått. Provuppsättningen i DLS behövde anpassas efter centralt 

innehåll och kunskapskrav i den nya kursplanen i ämnet svenska samt 

till de nationella kunskapsproven. Birgitta Järpsten fick även denna gång 

uppdraget att gå igenom den gamla provuppsättningen och ta fram nya 

normer för vissa prov men också att skapa helt nya mätinstrument. Detta 

i samarbete med Karin Taube, med tidigare erfarenhet från arbete med 

förlagets UMESOL-material och DLS för mellanstadiet.
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Ett stort tack till de lärare och elever i skolor i Björklinge, Degerhamn, 

Docksta, Ekerö, Färjestaden, Färentuna, Huddinge, Härnösand, Munsö, 

Mörbylånga, Nyköping, Oxie, Skokloster, Solna, Spånga, Stallarholmen, 

Stigtomta, Umeå, Upplands Väsby och Öjersjö som välvilligt har ställt 

upp och genom sitt deltagande bidragit till att projektet har kunnat 

genomföras och fullföljas.

Huddinge, maj 2013

 

Birgitta Järpsten och Karin Taube
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KAPITEL 1

Introduktion till DLS för skolår 2 och 3

Diagnostiska läs- och skrivprov (DLS) för klasserna 2 och 3 framställdes 

under åren 1997–1999. Proven utgjorde ett standardiserat diagnosma-

terial som gav möjlighet till jämförelser mellan elever och ger samman-

taget en allsidig beskrivning av klassens och enskilda elevers färdigheter. 

DLS för klasserna 2 och 3 bestod av delproven Samma ljud, Ordförståelse, 

Rättstavning och Läsförståelse, för användning företrädesvis för så kallad 

screening; en objektiv metod som syftar till att ge pedagogen en över-

siktlig och allmän bild av klassens och enskilda elevers färdigheter med 

avseende på vad provet mäter.  

Screening är även ett pedagogiskt verktyg för att utvärdera om den 

undervisning som bedrivs har önskvärd effekt. Resultaten kan på så vis 

ligga till grund för den fortsatta planeringen av undervisningen i klassen. 

Screening ska alltså inte ses som en metod vars syfte är att sortera elever. 

Rätt tillämpade är proven som används för screening pedagogens red-

skap för att få ökad insikt om klassens och elevers färdigheter och samti-

digt ger proven möjlighet att fånga upp de elever som behöver stöd i sin 

läs- och skrivutveckling. 

För att en tillförlitlig screening ska kunna äga rum är det av yttersta 

vikt att de prov som används är standardiserade. Det innebär att proven 

prövas ut och genomförs med standardiserade instruktioner och provtid 

i en stor grupp elever. Resultaten från standardiseringen ska sedan ana-

lyseras för att redovisa bevis för provens reliabilitet och validitet samt 

för att ta fram normer. För att kunna jämföra elevernas provresultat 

med normerna ska proven genomföras under standardiseringsmånaden. 

Standardiseringen av proven är en förutsättning för en korrekt utvärde-

ring och tolkning av klassens och enskilda elevers provresultat.
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KAPITEL 1

DLS och den nya läroplanen för grundskolan

Sedan publiceringen av DLS för klasserna 2 och 3 år 1999 har det hänt 

mycket på skolans område. År 2011 publicerades en ny läroplan för 

grundskolan och därmed uppstod ett behov av att anpassa provuppsätt-

ningen i DLS efter centralt innehåll och kunskapskrav i den nya kurspla-

nen i ämnet svenska. Den nya läroplanen betonar på flera ställen vikten 

av att eleverna utvecklar en god tillit till sin egen förmåga att kommuni-

cera i tal och skrift: 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev 

få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få till-

tro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2011, s. 9). 

Vikten av god självkänsla lyfts även upp i följande citat: 

”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men 

även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få 

utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsstäl-

lelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” 

(Skolverket, 2011, s.10). 

Den nya kursplanen i svenska slår fast att undervisningen ska syfta till 

att ”eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket”. Där står 

också att ”eleverna ska få tilltro till sin språkförmåga och att de ska kunna 

uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften”. Här innefattas 

även ”lusten och glädjen i att behärska språket”. 

Kursplanen har delat upp det centrala innehållet i ämnet svenska 

i fem kunskapsområden, där området ”Läsa och skriva” för årskurs 1–3 

sammanfattas i följande sju punkter:

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa 

 läsningen efter textens form och innehåll.

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till 

 deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter 

 där ord och bild samspelar. 
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KAPITEL 1

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå 

 igenom sin text och göra förtydliganden.

• Handstil och att skriva på dator.

• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken 

 och uppropstecken samt stavningsregler för vanligt förekom- 

 mande ord i elevnära texter.

• Alfabetet och alfabetisk ordning.

• Sambandet mellan ljud och bokstav. (Skolverket, 2011, s. 223)

Under rubriken Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av års-

kurs 3 står följande:

• Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att 

 använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

• Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

• I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och fråge- 

 tecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är  

 vanligt förekommande i elevnära texter. (Skolverket, 2011, s.227)

I de nya ämnesproven i grundskolans årskurs 3, som stödjer sig på den  

från och med 2011/2012 gällande läroplanen, ingår sedan 2012 åtta del-

prov varav följande avser läsning och/eller skrivning:

• Delprov B, C och D prövar elevernas läsförmåga ur olika aspekter.

• Delprov F och G utgår från en berättande skrivuppgift. Eleverna 

 skriver en text i delprov F som även används som underlag för 

 att pröva elevernas skrivförmåga i delprov G.

• Delprov H prövar elevernas förmåga att kunna skriva en förkla- 

 rande faktatext.

De nya ämnesproven inkluderar även en frivillig del som redovisar hur 

eleverna själva skattar sin förmåga i en självbedömning: Jag talar, läser 

och skriver.
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KAPITEL 1

Beskrivning av de nya DLS-proven

Vid konstruktion av de nya DLS-proven för skolår 2 och 3 har utgångs-

punkten varit att skapa ett screeningtest med ovan beskrivna egenskaper 

som bygger på de centrala punkterna i svenskundervisningen enligt den 

nya läroplanen och de nya kunskapsmålen för åldersgruppen. 

Under Centralt innehåll i den nya läroplanen finns en innehållspunkt 

under rubriken ”Läsa och skriva” som heter ”Alfabetet och alfabetisk ord-

ning”. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska står att alfabetet 

och alfabetisk ordning ”är något man måste kunna innan man kan leta i 

ordböcker och uppslagsverk” (Skolverket, 2011, s. 14). I de nya DLS-proven 

för skolår 3 mäter delprovet Bokstavsordning elevernas kunskaper inom 

just området alfabetet och alfabetisk ordning.

Under Centralt innehåll i Läroplanen finns även ”Språkets struk-

tur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.” 

(Skolverket, 2011, s. 223). Detta område mäts i DLS-proven för skolår 3 

med delprovet Hitta meningar.

Under rubriken Språkets struktur i kommentarmaterialet till kurspla-

nen i svenska står också ’’En tydlig handstil och läsliga texter på datorn är 

viktiga formaspekter på språket. Andra formaspekter handlar om språ-

kets struktur. Alla elever ska få undervisning i grammatik och stavning i 

grundskolans alla årskurser.” (Skolverket 2011, s. 14). I de nya DLS-proven 

för skolår 3 avser delprovet Skriva meningar att mäta elevernas förmåga 

att bilda meningar, använda tydlig handstil och skriva av orden korrekt 

stavade. Delprovet Hitta meningar avser att mäta förmågorna menings-

byggnad och interpunktion. Delprovet Rättstavning avser att mäta 

elevernas förmåga att stava. I kommentarmaterialet (Skolverket, 2011,  

s. 12) lyfts arbete med att utöka ordförrådet fram som ett viktigt innehåll. 

Delprovet Ordförståelse i DLS för båda årskurserna avser att mäta elever-

nas förmåga att förstå ord.

De nya DLS-proven för skolår 2 innehåller följande delprov: Läsför- 

ståelse, Ordförståelse, Rättstavning och Samma ljud. Läsförståelseprovet 

är nykonstruerat medan de övriga proven har samma innehåll som i den 

tidigare versionen. Dock har samtliga prov nya normer. DLS-proven för 

skolår 2 är även denna gång normerade under februari månad.

De nya DLS-proven för skolår 3 innehåller följande delprov: Läsför-

ståelse, Ordförståelse, Rättstavning, Bokstavsordning, Skriva meningar, 

Hitta meningar och Min läsning och skrivning. Förutom ett par ändringar 
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KAPITEL 1

har Rättstavningsprovet för skolår 3 i stort sett behållits oförändrat från 

den tidigare versionen. De övriga delproven är nya. Delprovet Min läs-

ning och skrivning är en självrapport som mäter elevernas tilltro till sin 

egen förmåga att läsa och skriva. Normeringen av proven för skolår 3 har 

genomförts under oktober månad.

DLS-proven ska alltid administreras och genomföras på samma strikta 

sätt som är vanligt vid alla grupprov i skolsammanhang. Prövningen ska 

genomföras på det sätt som beskrivs i anvisningarna vad gäller instruk-

tioner, övningsuppgifter, tidsbegränsningar m.m. Ordningen mellan pro-

ven behöver nödvändigtvis inte vara densamma som vid normeringen, 

utan läraren kan genomföra proven i den följd som hon eller han finner 

lämpligast med tanke på eleverna. Det är dock viktigt att prövningarna 

genomförs under standardiseringsmånaden, dvs. under samma månad 

då normerna samlades in. Det innebär att proven i skolår 2 ska genom-

föras i februari månad och proven i skolår 3 i oktober månad. Detta för 

att läraren ska kunna göra en korrekt bedömning vid jämförelse med nor-

merna.

DLS för skolår 2 och 3 är ett hjälpmedel för läraren att kunna följa 

varje elevs individuella utveckling i läsning och skrivning och samtidigt 

få en uppfattning om klassens framsteg och utveckling mot målen i 

svenska. Proven är utformade så att de kan ingå som naturliga inslag i 

det dagliga skolarbetet. Klassläraren är väl lämpad att administrera och 

genomföra prövningen. Dock krävs det att läraren har satt sig in i proven 

och instruktionerna samt har god vana vid hur liknande prov ska genom-

föras i grupper. I annat fall kan inte en kvalificerad utvärdering ske efter 

prövningen.

Målsättningen med DLS för skolår 2 och 3 kan sammanfattas i följande 

punkter:

• Proven är grupprov av översiktlig karaktär.

• Proven ingår som naturliga inslag i undervisningen.

• Proven belyser de centrala målen i läsning och skrivning.

• Läraren får information om såväl klassens som den enskilde 

 elevens kunskapsnivå i läsning och skrivning.

• Läraren får information om vilka elever som särskilt bör

 uppmärksammas och följas i sin läs- och skrivutveckling.

• Proven kan även användas vid individuell prövning.

I följande avsnitt ges en sammanfattande beskrivning av delproven.
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KAPITEL 1

Beskrivning av delproven skolår 2
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KAPITEL 1

Läsförståelse skolår 2

Syfte
Att få en uppfattning om elevens allmänna förmåga att lyssna till och 

förstå en uppläst text, att läsa tyst och att förstå skönlitterära texter.

Innehåll
Läsförståelseprovet är nykonstruerat för denna version av DLS. Provet 

består av en text för tyst läsning med 17 uppgifter och 3 inledande upp-

gifter avseende hörförståelse.  Alla uppgifter är utformade som flervals-

frågor med fyra svarsalternativ. Texten utgörs av en sammanhängande 

berättelse delad i 8 avsnitt av olika längder.

Uppgifternas svårighetsgrad är blandad genom hela provet. Eleverna leds 

in i provet genom att lyssna när läraren läser högt det inledande avsnittet 

(som sedan följs av tre uppgifter). Därefter läser eleverna följande avsnitt 

tyst och besvarar uppgifterna vartefter. Inledningen ger eleverna en för-

förståelse för textinnehållet samtidigt som läraren får en uppfattning om 

elevernas hörförståelse.

Uppgifterna till texten prövar olika aspekter av elevernas läsförståelse, 

såsom informationssökning, tolkning och förmåga att få en uppfattning 

om textens huvudinnehåll.

Provtiden för Läsförståelseprovet var under standardiseringen begränsad 

till 30 minuter av administrativa skäl.

Utvärdering
Provet Läsförståelse ger maximalt 17 råpoäng samt 3 poäng för hörför-

ståelse. Antalet rätt besvarade uppgifter för läsförståelsedelen ligger till 

grund för jämförelser med normgruppen. Rättningsnyckel finns i kapitel 4. 

Man bör ta hänsyn till att den prövade hör- och läsförståelsen är starkt 

kopplad till utgångstexten, uppgifternas karaktär och bjudningssättet 

– att lyssna och att läsa själv. Med kunskap om de olika uppgifternas 

karaktär är det också möjligt att dra kvalitativa slutsatser om elevernas  

förståelse av såväl uppläst som självständigt läst text.
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KAPITEL 1

Ordförståelse skolår 2

Syfte
Att få en uppfattning om elevens allmänna förmåga att förstå vanligt 

förekommande ord hämtade ur texter för barn i 8–9-årsåldern.

Innehåll
Provet innehåller 17 uppgifter och är ett flervalsprov med fyra valmöjlig-

heter vid varje uppgift. 

Läraren läser prövningsorden muntligt samtidigt som eleverna kan läsa 

orden i svarshäftet och markera det ord som närmast svarar mot pröv-

ningsordet. De ord som prövas representerar ordklasserna substantiv, 

verb och adjektiv.

Provet är identiskt med Ordförståelse i den tidigare versionen av DLS 

(1999), men har nya normer.

Provet tar cirka 20 minuter att genomföra i grupp.

Utvärdering
Provet Ordförståelse ger maximalt 17 råpoäng. Antalet rätt besvarade upp-

gifter ligger till grund för jämförelser med normgruppen. Rättningsnyckel 

finns i kapitel 4.
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KAPITEL 1

Rättstavning skolår 2

Syfte
Att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga vid skrivning av ord 

som är vanligt förekommande i den aktuella åldersgruppen.

Innehåll
Proven innehåller 20 ord vilka skrivs efter lärarens diktamen, det vill säga 

läses muntligt för eleverna. Orden i proven är valda så att de omfattar den 

ljudenliga stavningen och endast någon enstaka uppgift prövar dubbel-

tecknade eller ljudstridigt tecknade ord. För att underlätta förståelsen av 

det ord som ska skrivas och samtidigt uppleva ett sammanhang mellan 

uppgifterna, dikteras orden i meningar som bildar en berättelse.

Provet är identiskt med Rättstavning i den tidigare versionen av DLS 

(1999), men har nya normer.

Provet tar cirka 20 minuter att genomföra i grupp.

Utvärdering
Provet Rättstavning ger maximalt 20 råpoäng. Antalet rätt besvarade upp-

gifter ligger till grund för jämförelser med normgruppen. Rättningsnyckel 

finns i kapitel 4. 

För att underlätta rättningen av delprovet finns utförliga rättningsanvis-

ningar i kapitel 5, så att provet utvärderas på samma sätt som vid stan-

dardiseringen. 

Till hjälp vid analys av elevernas stavningsförmåga finns på svarsblanket-

ten en uppställning som underlättar systematiseringen av felstavningar. 

Provet ger även möjlighet att bedöma elevernas handskrift samt obser-

vera enskilda elevers handmotorik vid skrivning.

Exe
mpe

l
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KAPITEL 1

Samma ljud skolår 2

Syfte
Att få en uppfattning om elevens allmänna fonologiska förmåga vad 

avser enskilda bokstavsljud i olika positioner i vanligt förekommande ord.

Innehåll 
Provet innehåller 8 uppgifter med vardera 5 deluppgifter. Bjudningsordet 

för de åtta uppgifterna är illustrerat. Eleverna lyssnar till ordet, som utta-

las av läraren, och markerar om de hör samma bokstavsljud som bjud-

ningsordet börjar på, i de följande fem deluppgifterna, eller om de inte 

hör samma bokstavsljud. Markeringen sker genom att Ja respektive Nej 

ringas in som svar. Orden är valda så att de prövar förekommande ljudför-

växlingar beträffande bokstavsljuden i vanliga ord.

Provet är för övrigt identiskt med Samma ljud i den tidigare versionen av 

DLS, men i den nya versionen av delprovet finns inte bokstaven utskriven 

på bilden. Provet har nya normer.

Provet tar cirka 10 minuter att genomföra. Tiden är beroende av grup-

pens storlek och elevernas vana vid gemensamma lyssningsövningar. Vi 

rekommenderar att provet om möjligt genomförs i mindre grupper om 

10–12 elever.

Utvärdering
Provet Samma ljud ger maximalt 40 råpoäng. Antalet rätt besvarade upp-

gifter ligger till grund för jämförelser med normgruppen.  Rättningsnyckel 

finns i kapitel 4.

Det är också möjligt för läraren att analysera elevernas fonologiska säker-

het utifrån kunskapen om de olika kombinationerna av bokstavsljud som 

ingår i orden.

Exe
mpe

l
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KAPITEL 1

Beskrivning av delproven skolår 3

Exe
mpe

l
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KAPITEL 1

Läsförståelse skolår 3

Syfte
Att få en uppfattning om elevens allmänna förmåga att lyssna till och 

förstå en text, att läsa tyst och att förstå skönlitterära texter.

Innehåll
Läsförståelseprovet är nykonstruerat för denna version av DLS. Provet 

består av en text för tyst läsning med 17 uppgifter och 3 inledande upp-

gifter avseende hörförståelse.  Alla uppgifter är utformade som flervals-

frågor med fyra svarsalternativ. Texten utgörs av en sammanhängande 

berättelse delad i 6 avsnitt av olika längder.

Uppgifternas svårighetsgrad är blandad genom hela provet. Eleverna leds 

in i provet genom att lyssna när läraren läser högt det inledande avsnittet 

(som sedan följs av tre uppgifter). Därefter läser eleverna följande avsnitt 

tyst och besvarar uppgifterna vartefter. Inledningen ger eleverna en för-

förståelse för textinnehållet samtidigt som läraren får en uppfattning om 

elevernas hörförståelse.

Uppgifterna till texten prövar olika aspekter av elevernas läsförståelse, 

såsom informationssökning, tolkning och förmåga att få en uppfattning 

om textens huvudinnehåll.

Provtiden för Läsförståelseprovet var under standardiseringen begränsad 

till 30 minuter av administrativa skäl.

Utvärdering
Provet Läsförståelse ger maximalt 17 råpoäng samt 3 poäng för hörför-

ståelse. Råpoängen för läsförståelsedelen ligger till grund för jämförelser 

med normgruppen. Rättningsnyckel finns i kapitel 4. 

Man bör ta hänsyn till att den prövade hör- och läsförståelsen är starkt 

kopplad till utgångstexten, uppgifternas karaktär och bjudningssättet 

– att lyssna och att läsa själv. Med kunskap om de olika uppgifternas 

karaktär är det också möjligt att dra kvalitativa slutsatser om elevernas  

förståelse av såväl uppläst som självständigt läst text.

Exe
mpe

l
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KAPITEL 1

Ordförståelse skolår 3

Syfte
Att få en uppfattning om elevens allmänna förmåga att förstå vanligt 

förekommande ord hämtade ur texter för barn i 9–10-årsåldern.

Innehåll
Provet innehåller 20 uppgifter och är ett flervalsprov med fyra valmöjlig-

heter vid varje uppgift. Provet är nykonstruerat för denna version av DLS.

Läraren läser prövningsorden muntligt samtidigt som eleverna kan läsa 

orden i svarshäftet och markera det ord som närmast svarar mot pröv-

ningsordet. De ord som prövas representerar ordklasserna substantiv, 

verb, adjektiv och adverb.

Provet tar cirka 20 minuter att genomföra i grupp.

Utvärdering
Provet Ordförståelse ger maximalt 20 råpoäng. Antalet rätt besvarade upp-

gifter ligger till grund för jämförelser med normgruppen. Rättningsnyckel 

finns i kapitel 4.

Exe
mpe

l
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KAPITEL 1

Rättstavning skolår 3

Syfte
Att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga vid skrivning av ord 

som är vanligt förekommande i den aktuella åldersgruppen.

Innehåll
Proven innehåller 20 ord vilka skrivs efter lärarens diktamen, det vill säga 

läses muntligt för eleverna. Orden i proven är valda så att de omfattar den 

ljudenliga stavningen och endast någon enstaka uppgift prövar dubbel-

tecknade eller ljudstridigt tecknade ord. En ökning av svårighetsgraden i 

orden sker från skolår 2 till skolår 3. För att underlätta förståelsen av det 

ord som ska skrivas och samtidigt uppleva ett sammanhang mellan upp-

gifterna, dikteras orden i meningar som bildar en berättelse.

I provet för skolår 3 har två ord bytts ut och två ord modifierats något 

jämfört med den tidigare versionen. Provet har nya normer.

Provet tar cirka 20 minuter att genomföra i grupp.

Utvärdering
Provet Rättstavning ger maximalt 20 råpoäng. Antalet rätt besvarade upp-

gifter ligger till grund för jämförelser med normgruppen. Rättningsnyckel 

finns i kapitel 4.

För att underlätta rättningen av delprovet finns utförliga rättningsanvis-

ningar i kapitel 5, så att provet utvärderas på samma sätt som vid stan-

dardiseringen. 

Till hjälp vid analys av elevernas stavningsförmåga finns på svarsblanket-

ten en uppställning som underlättar systematiseringen av felstavningar. 

Provet ger även möjlighet att bedöma elevernas handskrift samt obser-

vera enskilda elevers handmotorik vid skrivning.

Exe
mpe

l
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KAPITEL 1

Bokstavsordning skolår 3

Syfte
Att få en uppfattning om elevens allmänna kunskap om alfabetet och 

alfabetisk ordning.

Innehåll
Bokstavsordning är ett nykonstruerat prov för denna version av DLS. 

Provet består av 6 uppgifter som innehåller pojknamn, flicknamn eller en 

blandning av pojk- och flicknamn. Läraren läser upp namnen i den ord-

ning som de finns presenterade i svarshäftet för eleverna, som sedan ska 

ordna namnen i alfabetisk ordning efter den första bokstaven i namnet. 

Eleverna gör en inbördes jämförelse mellan namnen inom uppgiften och 

markerar med siffror den rätta alfabetiska ordningen. Svårighetsgraden 

ökar då antalet namn som ska placeras i ordning utökas från tre till fem. 

Eleverna genomför provet i egen takt vilket kan ta cirka 10 minuter.

Utvärdering
Provet Bokstavsordning ger maximalt 6 råpoäng. Samtliga namn måste 

vara i rätt ordning inom varje uppgift för att ge poäng. Antalet rätt 

besvarade uppgifter ligger till grund för jämförelser med normgruppen.

Rättningsnyckel finns i kapitel 4.

Exe
mpe
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KAPITEL 1

Skriva meningar skolår 3

Syfte
Att få en uppfattning om elevens allmänna kunskap i skrivning vad avser 

meningsbyggnad, interpunktion och korrekt avskrift.

Innehåll
Skriva meningar är ett nykonstruerat prov för denna version av DLS. 

Provet består av 6 uppgifter som innehåller ett antal ord som presenteras 

utan sammanhang. Eleverna ska använda orden för att bygga en riktig 

mening eller fråga som sedan ska skrivas med korrekt interpunktion. Det 

vill säga meningen ska börja med stor bokstav och avslutas med punkt 

eller frågetecken. Alla ord i uppgiften ska ingå och de ska exakt överens-

stämma med de givna orden i uppgiften. Svårighetsgraden ökar då anta-

let ord utökas från fyra till åtta i uppgifterna.

Eleverna genomför provet i egen takt, vilket kan ta cirka 10 minuter.

Utvärdering
Utvärdering av samtliga uppgifter i provet sker utifrån tre olika aspek-

ter: meningsbyggnad (M), interpunktion (I) och avskrift (A). Varje aspekt 

ger 1 poäng och varje uppgift kan därmed ge 3 poäng. Den maximala  

råpoängen för provet Skriva meningar är 18. Råpoängen ligger till grund 

för jämförelser med normgruppen. Rättningsanvisningar finns i kapitel 4.

Exe
mpe
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KAPITEL 1

Hitta meningar skolår 3

Syfte
Att få en uppfattning om elevens allmänna kunskap i meningsbyggnad 

och interpunktion utifrån en given text.

Innehåll
Hitta meningar är ett nykonstruerat prov för denna version av DLS. Provet 

består av en sammanhållen text utan skiljetecken där eleverna ska leta 

reda på och dela upp texten i 13 meningar. Eleverna läser texten tyst och 

anger med en stor bokstav var en ny mening börjar och med en punkt 

eller ett frågetecken var den slutar. Även förekommande egennamn i  

texten ska markeras med stora bokstäver.

Eleverna genomför provet i egen takt, vilket kan ta cirka 10 minuter.

Utvärdering
Utvärdering av provet sker utifrån två olika aspekter: stor bokstav och 

skiljetecken. Eleverna läser texten individuellt och markerar var stora 

bokstäver och skiljetecken ska förekomma. Varje rätt markering ger 1 

poäng. Inga minuspoäng ges vid felaktiga markeringar. 

Den maximala råpoängen för rätt markerade stora bokstäver är 23 och 

för rätt markerade skiljetecken 13. Den maximala råpoängen totalt för 

provet Hitta meningar är 36. Råpoängen ligger till grund för jämförelser 

med normgruppen. För att underlätta rättningen finns ett facit i kapitel 4. 

Exe
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KAPITEL 1

Min läsning och skrivning skolår 3

Syfte
Att få en uppfattning om elevens självbild i relation till läs- och skrivinlär-

ning.

Innehåll
Min läsning och skrivning är ett nykonstruerat prov för denna version 

av DLS. Provet är en självrapport som består av 26 uppgifter om elevens 

självbild. Uppgifterna består av påståenden som läses högt för eleverna. 

Påståendena rör följande delområden: Läsning (11 uppgifter), Skrivning 

(9 uppgifter), Andras uppfattning om elevens läsning och skrivning (4 

uppgifter) samt Alfabetisk ordning (2 uppgifter).

Eleverna ger uttryck för ett positivt eller ett negativt ställningstagande 

genom att välja ett klart JA eller NEJ eller ett svagare ja eller nej. Eleven 

markerar med ett kryss över en av rutorna vad som bäst passar in på 

honom eller henne. Påståendena är formulerade så att det ibland är JA 

och ibland NEJ som är uttryck för ett mycket positivt svar. Det varierar 

från uppgift till uppgift.

Självrapporten tar cirka 20 minuter att genomföra.

Utvärdering
Självrapporten Min läsning och skrivning ger maximalt 104 poäng. 

Rättningsnyckel finns i kapitel 4. 

Till hjälp vid analys av elevernas självbild avseende läsning och skrivning 

finns blanketten Min läsning och skrivning, Sammanställning över klass 

(bilaga 1) samt blanketten Min läsning och skrivning, Sammanställning 

av enskild elevs svar (bilaga 2). Klassammanställningen ger en överblick 

över vilka elever som kraftigt avviker från övriga elever i klassen med av- 

seende på självbild rörande läsning och skrivning. I klassammanställ-

ningen kan även varje enskild elevs svar på varje uppgift jämföras med 

medelpoängen för klassen. Med hjälp av sammanställning av enskild elevs 

svar kan elevens svar jämföras med normgruppens. Sammanställningen 

visar hur stor andel av hela normgruppen som har angivit ett visst svar 

på varje uppgift. Den enskilda läraren beslutar vilka av blanketterna som 

hon eller han vill använda sig av.  Använder man båda får man naturligtvis 

ut mest information om både klassens och enskilda elevers svar.

Exe
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