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Sammanfattning 
 

 

I detta arbete har jag valt att undersöka och analysera ett diagnostiskt läs-och skrivprov 

(DLS-prov), och dess moment i läsförståelse för årskurs 2, år 2013. Det jag ville se var 

om det går att tolka DLS-provets resultat utifrån genus- och åldersperspektiv.  

 

Mina frågeställningar var: Hur kan pojkars och flickors resultat i DLS-proven tolkas 

genom ett genusperspektiv? Vad säger resultaten genom ett åldersperspektiv?  

 

För att besvara dessa frågor användes både kvantitativ och kvalitativ metod. 

 

Några större skillnader kan inte påvisas ur ett genusperspektiv, däremot finns en 

tydligare koppling mot ålder.  
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1. Inledning  
 

I samband med min lärarutbildning uppkom mitt intresse för diagnostiska läs-och 

skrivprov (DLS) baserat på de åsikter som ofta hördes kring genus och ålders inverkan 

på elevers resultat. Under samma tid kom det alarmerande rapporter från internationella 

undersökningar såsom PISA och PIRLS, vilka visade att Sverige har ett nedåtgående 

resultat i läsförståelse med 14 poäng 2012, i jämförelse med 2009.  De svenska 

resultatens förändring i PISA (2012) är den största resultatnedgången uppmätt bland alla 

deltagande länder i läsförståelse och matematik, vilket även det leder till min önskan att 

analysera DLS-provet för att se om det finns samband med genus och ålder vid resultat 

vad det gäller läsförståelsen. I skolans värld utförs ett antal olika prov och mätningar för 

att kunna kartlägga elevers kunskaper och utveckling. Olika prov har olika syften, och 

det kan som med DLS-proven, handla om att ge läraren en tydlig kartläggning av 

klassens eller de enskilda elevernas kunskapsutveckling inom läsning och skrivning. 

Under min utbildningstid märkte jag att mycket fokus lades på att öka elevernas 

läsförståelse, varav man då startade upp läsveckor, gjorde DLS-prov regelbundet och 

arbetade med En läsande klass och genrepedagogik. 

Då det inte finns något större material från tidigare forskning om just DLS-proven, 

känner jag att det är av stor vikt att undersöka detta närmare då det regelbundet används 

i flera skolor i vårt land. Intressant vore att se om det finns en grund till de ovan nämnda 

åsikterna i frågan. 

 

1.1 Syfte 

 

Jag har i mitt arbete valt att analysera DLS-provet med fokus på delmomentet 

läsförståelse för årskurs 2, år 2013. Jag vill öka både min och andras förståelse för DLS-

proven och kanske hitta nya infallsvinklar och påvisa om det finns någon egentlig grund 

för att påstå via DLS-provens resultat att pojkarna är de som presterar sämst. På min 

valda skola använder man sig av DLS-proven och då det varit en dubbel inverkan på 

mig som lärarstudent när jag hört blandade, men ändå återkommande kommentarer, om 

dessa prov och så uppkom också min nyfikenhet om provet. Dessa kommentarer eller 

antydningar handlar om just det mina frågeställningar tar upp, dvs. hur kan pojkar och 

flickors resultat i DLS-proven tolkas genom ett genusperspektiv och vad säger 

resultaten genom ett åldersperspektiv? Jag vill se om jag i detta arbete kan hitta ett 

resultat som pekar på att de åsikter jag bekantats med under min utbildningstid är 

befogade utifrån erfarenhet. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Nedanstående frågor är vilka jag kommer besvara i detta arbete. 

 Hur kan pojkars och flickors resultat i DLS-proven tolkas genom ett 

genusperspektiv? 

 Vad säger resultaten genom ett åldersperspektiv? 
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2. Bakgrund 
 

Här kommer jag först presentera vad läsförståelse är, definiera vanligt förekommande 

ord i arbetet med DLS-proven samt beskriva provens historik i en presentation av DLS-

provet och ge en översikt över provets olika delar och funktion. Det finns även på grund 

av revideringen av läroplanen 2011, anledning att se på DLS-proven och dess koppling 

mot Lgr11. Därefter ges en presentation av PISA- och PIRLS-undersökningarna som i 

aktuell diskussion är av stor vikt även för skolresultat i allmänhet.  

 

2.1 Vad är läsförståelse?  

Läsförståelse kan definieras som att utvinna och skapa mening genom att genomsöka och 

samspela med skriven text. Å ena sidan handlar det alltså om att utvinna den mening som texten 

förmedlar – det vill säga om en textnära förståelse – å andra sidan gäller det att skapa mening 

genom att dra slutsatser som går utöver textens bokstavliga innebörd (Bråten, 2008 s.47). 

Läsförståelse innehåller flera viktiga steg i processen mot att bli en god läsare och Ivar 

Bråten (2008) menar att dessa är av stor vikt att ta hänsyn till då vi talar om läsförståelse 

eftersom läsförståelse är en komplex process. Dessa steg har Bråten brutit ut och 

beskrivit som: 

2.1.1 Ordavkodning  

För att lära sig läsa behöver barn ha en grundkompetens när det handlar om skrift och 

begrepp som rör skrift, t.ex. alfabetisk kunskap, avkodning, fonologisk medvetenhet och 

ordförråd. För att få en bra läsförståelse måste avkodningen automatiseras. Bråten 

(2008) menar att ordavkodning är en viktig komponent och grund steg där läsaren 

identifierar skrifttecken som ord och ur minnet tar fram ljud och mening.  

2.1.2 Talspråk  

Vår muntliga språkkompetens har stor betydelse för läsförståelsen, eftersom det handlar 

om att förstå språk och språklig struktur. Bråten (2008)förklarar här tre viktiga steg;  

Ordförråd- Med ett bristande ordförråd mister vi förståelse från enskilda ord i texten, 

vilket kan göra att vi inte förstår textens helhet.  

Grammatik - Vissa kunskaper i grammatik är av vikt för att förstå text. 

Språklig medvetenhet- Att vara språkligt medveten innebär att veta vad som är 

grammatiskt acceptabelt, syntaktiskt likväl som pragmatiskt (Bråten, 2008). 

2.1.3 Kognitiva förmågor 

Kognitiva förmågor menar Bråten (2008)handlar om att kunna skapa inre bilder av 

texten och på det sättet skapa en förståelse av texten genom att läsaren läser mellan 

raderna.  

2.1.4 Förkunskaper  

Förkunskaper är vad läsaren tar med sig in i textensvärld och beskrivs av Bråten (2008) 

som en av de viktigaste faktorerna vad gäller läsförståelse. De fördelar förkunskapen 

visar är att läsaren kan fylla i luckor där det finns bristande information och på så sätt 

skapar läsaren sig en helhet och förståelse av texten. 

2.1.5 Kunskap om skriftspråk 

Bråten (2008) förklarar att det finns olikheter mellan tal- och skriftspråk och för att bra 

läsförståelse ska finnas behöver läsaren känna till dessa. Det handlar om olikheter i 



 

3 

 

exempelvis uppbyggnad och ordval. Det behövs också god kännedom om texters olika 

genrer för att läsaren ska kunna känna sig trygg med texten och förstå strukturen.  

2.1.6 Förståelsestrategier 

Strategier för läsförståelse är mycket viktigt för läsförståelsen och Bråten (2008) hävdar 

att dessa strategier används från början medvetet i olika texter för att på så sätt 

automatiseras hos läsaren. Dessa strategier kan vara att i förväg försöka förutspå texten, 

leta ledtrådar om hur texten kommer sluta, se vad som kan ha hänt tidigare och även att 

få lära sig att vara kritisk mot texten och att vara frågeställande till den. Då strategierna 

automatiserats kan de användas av läsaren på ett flexibelt sätt och då ge optimal 

möjlighet för läsförståelse. Bråten (2008) förklarar vidare att vi för att bli goda läsare, 

behöver lära oss dessa olika läsförståelsestrategier för att fullkomligt kunna ta till oss 

den skrivna texten och det som finns att förstå mellan raderna. Detta är inte något som 

kommer automatiskt utan eleverna behöver undervisning i läsförståelsestrategier.  

 

Monica Reichenberg (2009), professor vid IPS, Göteborg, menar att det inte går att lita 

på att elevers läsförmåga utvecklas av att de läser själva. Riskerna med det är att vi får 

elever som är passiva läsare men att tidiga insatser för att stödja elevers 

läsförståelseutveckling motverkar dessa risker. Att läsa med förståelse är att våga 

utmana sig själv, ifrågasätta och vara kritisk till texten. Kåreland (2009) beskriver att 

språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten vilket också 

betonas i kurs- och läroplaner. Hur barn identifierar sig med de figurer och gestalter de 

möter i litteraturen är svårt att avgöra, men Kåreland (2009) menar att det tycks vara 

lättare att identifiera sig med barnkaraktärer. Även Jönsson (2009) hävdar att läsandet i 

skolan många gånger ses som något eleverna gör ensamma, vilket stödjer Reichenbergs 

(2009) tes om riskerna att skapa passiva läsare. Att läsa och skriva i gemenskap ger 

ytterligare dimensioner av text och dess innebörd. Att läsa och bearbeta text 

tillsammans innebär att eleverna ger och får stöd i läsförståelsen vilket Jönsson (2009) 

menar är vad läsande och skrivande ska vara, en socialpraktik, där eleverna tillsammans 

kan processa text, förståelse och förhållningssättet till text. Brink (2009) uttrycker 

vikten av att vi i skolan behöver utveckla bättre läsare och skribenter och att vi genom 

test av olika slag kan fånga upp de elever som har svårigheter.  

2.1.7 Motivation 

Bråten (2008) menar att det inte finns någon egentlig och direkt koppling mellan hög 

motivation och god läsförståelse, utan det som kopplar dem samman är att en elev med 

hög motivation läser desto mer och på så sätt får en högre läsförståelse än de som har en 

låg motivation.  Med en hög läsmotivation kommer snabbare resultat och med 

motivation menas även att det är till grund för vilka förväntningar som förväntas av 

omgivningen så som exempelvis lärare och föräldrar. När förväntningar från 

omgivningen är låga blir detta satt i eleven som sänker sina prestationer i takt med 

självförtroendet som sjunker, de låga prestationerna kommer som resultat rätt fort. Den 

inre motivationen är värdefull då läsaren i de fallen läser för sin egen skull och av 

intresse (Bråten, 2008). 
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2.2 Begreppsdefinitioner  

Nedan kommer viktiga begrepp beskrivas med huvudsaklig referens till DLS-

handledningen för årskurs 2 och 3 av Järpsten och Taube (2013). 

 

Genus 

I detta arbete handlar genus om de olika könen, det vill säga pojkar och flickor. 

Begreppet genus beskrivs av Ingegerd Tallberg Broman (2002), som ett begrepp inom 

könsforskningen som varierat och att genusbegreppet ses idag mer likvärdigt med 

könsroll eftersom det anger vad ett kön är. Det ses på som resultatet av uppfostran men 

det ingår även en viktig maktdimension, vilken markerar en tydlig dominans- och 

underordning mellan könen. I skolans värld finns risker, vilka är att vi delar upp pojkar 

och flickor i grupper, variationerna försvinner och vissa antaganden blir stereotypa. 

 

Råpoäng  

Är enligt Järpsten och Taube (2013), den summa poäng eleverna får på sitt test som 

sedan omvandlas till i detta fall, staninevärden enligt normtabeller.  

 

Stanineskala 

Beskrivs av Järpsten och Taube (2013) är en skala som bygger på en uppdelning av 

normalfördelningskurvan i nio skalsteg. Det femte steget visar medelvärdet på skalan.  

 

Standardisering 

I handledningen för DLS-provet för årskurs 2 och 3 beskrivs av Järpsten och Taube 

(2013), att standardiseringen av testen är förutsättningen för att dessa test korrekt ska 

kunna utvärderas och vidare bedöma resultaten. Detta innebär att DLS-proven är tänkta 

att utföras på samma sätt varje gång de utförs. 

 

Standardiseringsmånad 

Innebär att testen utförs på samma tidpunkt, dvs. februari månad för årskurs 2, för att 

kunna jämföra resultaten med normerna (Järpsten och Taube, 2013). 

 

Reliabilitet  

Visar ett provs tillförlitlighet. Enligt Järpsten och Taube (2013) innebär God reliabilitet, 

precision, vilket innebär att provet mäter olika aspekter via uppgifterna och stabilitet 

som då innebär ett provs resultatvärde är samma vid flertalet mätningar. 

 

Validitet 

Beskrivs av Järpsten och Taube (2013) som provets giltighet och att provet mäter det 

som det är menat att mäta. Validiteten kan bedömas via undersökningar och 

samvariationer med andra test avsedda för samma eller närliggande egenskaper. 

 

Revidering 

En revidering är enligt Järpsten och Taube (2013), en omarbetning, modernisering, 

ändring av något och innebär i detta fall omarbetandet av DLS-proven som gjordes i 

samband med Lgr11 för att anpassas mot bl.a. centralt innehåll.  

 

Diagnostiska läs- och skrivprov 

Är ett så kallat screeningtest, som används för att kartlägga elevers utveckling inom 

läsande och skrivande. Ett bra verktyg för läraren för att få en tydlig bild av hur 

eleverna ligger till i jämförelse mot målen, och även för att kunna utvärdera sin egen 
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undervisning och fånga upp de elever som behöver extra stöd i undervisningen (Järpsten 

och Taube, 2013). 

 

Kartläggning 

Kartläggningen i DLS-proven handlar om att alla elevers resultat förs ned och jämförs i 

råpoäng och enligt stanineskalan. På så sätt ser läraren också mer tydligt hur det 

övergripande ser ut för hela gruppen och kan samtidigt se på de enskilda eleverna och 

deras utveckling (Järpsten och Taube, 2013). 

 

Normering 

Enligt Järpsten och Taube (2013) innebär normering att det möjliggörs en jämförelse av 

enskilda resultat med resultat ur referensgruppen, en så kallad normgrupp. 

 

2.3 Presentation av DLS-provet  

DLS-proven finns för skolår 2 och 3, skolår 4-6, skolår 7-9 och för år 1 i Gymnasiet.  

Järpsten och Taube (2013) beskriver att diagnostiska läs- och skrivprov (DLS) är en 

serie prov för att kartlägga enskilda elever eller en klass och de färdigheter de har i 

läsande och skrivande. Historiskt sett har DLS-proven sin grund till 50-talet då de första 

proven skapades vid pedagogiska-psykologiska institutionen på lärarhögskolan i 

Stockholm. Det har vid flera tillfällen gjorts revideringar av proven dels på grund av 

förändringar som skett i skolans värld och dels eftersom behovet av denna typ av 

hjälpmedel förändrats med tid. DLS-proven inte enbart är ett hjälpmedel för lärare att se 

enskilda elever eller klassers färdigheter utan att det också är ett pedagogiskt verktyg 

där lärare kan utvärdera sin egen undervisning och undervisningskvalitet.  

 

Genom revideringarna har man ändrat delprovens omfattning och frångått det fokus 

som tidigare fanns på individuella prov i högläsning och rättstavning. Istället har man 

nu för årskurs 2 använt sig av delprov i; läsförståelse, ordförståelse, rättstavning och 

samma ljud. Under åren 1997-1999 genomfördes ett projekt där författaren Birgitta 

Järpsten fick i uppgift att ta fram ett nytt material enligt lärares önskemål. Det lärare 

önskade var då att effektivt kunna bedöma klasser och enskilda elever i ett mer 

översiktligt grupprov. Efter detta fick vi en ny läroplan och nationella ämnesprov för 

årskurs 3, vilket innebar ytterligare revidering av DLS-proven för att anpassa dem efter 

nya läroplanen och det nationella ämnesprovet. Resultatet av den revideringen blev nya 

normer och mätinstrument, vilka Birgitta Järpsten och Karin Taube (specialpedagog och 

läsforskare) i samarbete tog fram.  

 

Delproven för årskurs 2 är: läsförståelse, ordförståelse, rättstavning och samma ljud, 

delprovet läsförståelse är reviderat, de andra delproven är som tidigare version, däremot 

innehåller alla delprov nu nya normer. Proven ska utföras under 

standardiseringsmånaden, vilket är februari månad för årskurs 2. 

Standardiseringsmånaden är en grund för att det ska ske en korrekt utvärdering och 

tolkning av provresultaten. Resultaten i klassen och för enskilda elever kan läggas till 

grund för hur den fortsatta undervisningen i klassen ska se ut. Rätt använt kan DLS-

proven användas för att ge lärare insikter om klassens och elevers färdigheter och för att 

hitta elever som behöver stöd i sin läs-och skrivutveckling. Resultaten består av råpoäng 

som sedan omvärderas till staninepoäng med standardskalan Stanine. Resultaten mäts i 

stanineskala 1-9. Stanine 1-3 är under genomsnittet för åldern, stanine 4-6 ligger är 

genomsnittet och stanine 7-9 ligger över genomsnittet. Nedan visas en figur från 
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Järpsten och Taubes (2013) handledning i vilken man tydligt ser stanineskalan och dess 

procentdelar.  

 

Vad det gäller rättningen av proven finns i handledningen rättningsnycklar att tillgå för 

detta. Det finns efter att läraren rättat provens delar i råpoäng via rättningsnycklarna, 

tabeller för omvandling av dessa till stanineskalan. Där omvandlas råpoängen till 

standardskalan Stanine. 

 

 
Källa: DLS-handledning (Järpsten och Taube, 2013).  

Figur 1; procentuell fördelning av stanineskalans nio steg. 

 

Sett från figur 1 kan vi se att under stanine 1-3 finns de svagaste resultaten vid 

standardiseringen, dvs. 23 %. Det femte steget är medelvärdet i kurvan som har 

standardavvikelser i två skalsteg.  

 

Järpsten och Taube (2013) är tydliga i handledningen med att det är viktigt att följa upp 

elever med svaga resultat via ytterligare tester för att få grepp om var de har sina styrkor 

och svagheter i läs- och skrivutvecklingen. Järpsten och Taube (2013) har vidare i 

handledningens sida 15, tydligt beskrivit målsättningen med DLS för skolår 2 och 3 i 

punktform: 

 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 individuellprövning. 

DLS-proven är ett hjälpmedel för läraren för att kunna följa elevernas 

kunskapsutveckling samtidigt som det ger en översikt om klassens utveckling mot 

målen i enlighet med Lgr11. Klassläraren är den som utför proven vilket enligt Järpsten 

och Taube, ska ske som ett naturligt inslag i undervisningen och det är av stor vikt att 

läraren som ska utföra proven har kunskap om proven och dess instruktioner för att en 

korrekt bedömning ska kunna göras av resultaten. 

 

2.4 DLS-provet för årskurs 2 och dess olika delar 

Av Järpsten och Taube (2013) finns i handledningen DLS-provets olika delar beskrivna 

och jag kommer beskriva dessa uppdelade var för sig för att tydligt ge en god översikt 

av provets delar för att ge ett helhetsperspektiv.  
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2.4.1 Läsförståelse 

Här är syftet att få en uppfattning om elevers allmänna förmåga att kunna lyssna till text 

och att förstå en text som för dem blir uppläst, att kunna läsa tyst och att förstå genren 

skönlitteratur. Provet är den del som är ny utformad och består av en text som eleverna 

ska läsa tyst med 17 tillhörande uppgifter, med inledning av hörförståelse med 3 

uppgifter. Dessa uppgifter är flervalsfrågor som har fyra olika svarsalternativ och är 

kopplade till texten, är en text i åtta olika delar och olika längder. Svårighetsgraden är 

blandad och uppgifterna har olika testområden som; informationssökning, tolkning och 

förmåga att förstå textens huvudinnehåll.  

Provtiden för detta delprov är begränsad till 30 minuter. 

 

Detta prov kan ge totalt 17 råpoäng och tre poäng för hörförståelsen, alltså ett rätt för 

varje uppgift.  

 

I handledningen beskriver även Järpsten och Taube (2013) att detta delprov är starkt 

kopplad till utgångstexten, uppgifterna och till att läsa och skriva själv. Med kunskap 

om detta är det möjligt att dra kvalitativa slutsatser om elevernas förståelse i detta 

delprov. 

2.4.2 Ordförståelse 

I detta delprov är syftet att ge en uppfattning om elevers förmåga att förstå vanligt 

förekommande ord hämtade ur texter för barn i ålder 8-9 år. Detta delprov bygger på 

elevernas ordförståelse/ordförråd. 

Provet innehåller 17 uppgifter och är gjort som ett flervalsprov med fyra alternativ till 

varje uppgift.  

 

Läraren läser orden som ska prövas högt för eleverna, samtidigt som eleverna själva kan 

läsa i sitt svarshäfte och ska då markera det ord de anser är närmast rätt med det provord 

läraren läst upp. Orden landar på olika ordklasser så som: substantiv, verb och adjektiv. 

Detta delprov är inte reviderad men har nya normer. Provtiden för denna del är ca 20 

minuter.  Vid utvärderingen kan eleven få max 17 råpoäng.  

2.4.3 Rättstavning 

Syftet i denna del är att få en uppfattning om elevers förmåga att stava vanligt 

förekommande ord för den aktuella åldersgruppen. Provet innehåller 20 ord som skrivs 

efter att läraren sagt ordet högt för eleverna. Ordet är då en del i en mening för att skapa 

en förståelse av ordet.  

 

Detta prov är inte reviderad men har nya normer enligt Lgr11. Provtiden är ca 20 

minuter. 

Vid utvärdering av detta delprov kan eleven få max. 20 råpoäng. Det finns i detta prov 

en möjlighet att bedöma via observationer, elevernas handskrift och handmotorik.  

2.4.4 Samma ljud 

Syftet i detta delprov är att få en uppfattning om elevers fonologiska förmåga då det rör 

enskilda bokstavsljud i vanligt förekommande ord. Detta prov innehåller åtta uppgifter 

varav fem deluppgifter. Läraren uttalar ett ord (bjudningsord) som eleverna lyssnar till 

och ska markera i sitt svarshäfte genom att ringa in Ja eller Nej. Detta beroende på om 

eleven hör samma bokstavsljud som bjudningsordet börjar på. Orden prövar 

ljudförväxlingar i bokstavsljud i vanligt förekommande ord.  
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Detta delprov är inte reviderad men har nya normer. Provtiden är ca 10 minuter men 

beror på gruppens storlek och vana vid lyssningsövningar.  

 

Vid utvärderingen av detta delprov kan eleven få max 40 råpoäng och här finns 

möjligheter för läraren att analysera elevernas fonologiska medvetenhet. 

2.4.5 Rättning av testen 

Tolknings- och normtabeller finns att tillgå i DLS-handledningens kapitel 7. Där 

beskrivs hur råpoängen omvandlas till Stanineskalan. Sedan följer normtabellerna vilka 

är vad läraren använder sig av vid omvandlingen av råpoängen. Järpsten och Taube 

(2013) beskriver att det finns möjlighet att efter detta göra en analys ur ett individuellt 

perspektiv via det medföljande analystabellerna i Appendix A+B.  

 

2.5 I enlighet med Lgr11 

Enligt vad som står att läsa på Skolverket om bedömning finns nedanstående punkter att 

tillgodogöra sig när man som lärare vill ha grund för bedömning (Skolverket, 2011). 

Sett ur ett undervisningsperspektiv finns ett eller flera syften med bedömningen och 

informationssamlandet kring elevers prestationer och dessa är då att; 

 kartlägga kunskaper, 

 värdera kunskaper, 

 återkoppla för lärande, 

 synliggöra praktiska kunskaper och 

 Utvärdera undervisning. 

Dessa punkter finns att få via DLS-proven om de utförs på rätt sätt, det vill säga under 

standardiseringsmånaden och enligt instruktionerna. Den senaste revideringen av DLS-

proven gjordes för att anpassa proven efter Lgr11 och för ämnesprovet i svenska för 

årskurs 3. I DLS-handledningen finns flera citat ur läroplanen som är av betydande vikt 

för att påvisa hur DLS-proven är anpassade i enlighet med Lgr11 (Skolverket, 2011).  

 
Språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriv ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga(Skolverket, 2011, s.9). 

 

2.6 Internationella undersökningar 

De internationella undersökningarna PISA och PIRLS är de två internationella 

undersökningar som jag kommer ta med i detta arbete då de mäter 

läsförståelseutvecklingen i vårt land och i världen. Den nedåtgående trenden för vårt 

lands elever vad gäller läsförståelse är enligt många alarmerande. Det är även dessa 

internationella undersökningar som anses ligga till stor grund till varför elevers 

skolprestationer ses på i ljuset av bl.a. kön. 1 

                                                 
1 Läs mer via denna länk för mer info: 

http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/kunskapsoversikt--konsskillnader-i-

skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning 

 

http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/kunskapsoversikt--konsskillnader-i-skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning
http://genus.se/meromgenus/teman/skola/skolprestationer/kunskapsoversikt--konsskillnader-i-skolprestationer-och-pojkar-i-utbildning
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2.6.1 PISA (Programme for International Student Assessment) 

Bakom PISA står OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 

som arbetar för förbättrad välfärd och mot fattigdom (OECD, 2015). De samlar via sina 

undersökningar av medlemsländerna in analyser om ekonomisk utveckling på kort- och 

långsikt, och ger sedan regeringen råd och stöd för förbättringar. 

 

PISA 2012 är Sveriges femte deltagande i denna undersökning sedan 2000 då första 

PISA-undersökningen gjordes. Enligt Skolverket (2013) avser PISA att mäta kunskap 

och färdighet kopplade till elevernas vardag och vikten av det livslånga lärandet 

betonas. PISA utförs var tredje år och mäter då kunskapsområdena; matematik, 

läsförståelse och naturvetenskap, men har ett kunskapsområde i fokus. I PISA 2012 var 

matematik i fokus, tidigare PISA har varit 2003 med fokus på matematik, 2006 med 

fokus på naturvetenskap och 2009 med fokus på läsförståelse.  

 

Vid testtillfället får varje elev göra ett prov med papper och penna, provet består av 

flervalsfrågor. Uppgifterna är olika svåra och kan relateras till olika poäng på 

kontinuerlig skala. Skalan för läsförståelsen utvecklades år 2000. Detta prov är två 

timmar långt och följs av att eleverna får svara på en enkät med frågor om sin bakgrund, 

lärande och motivation. Även rektorerna får besvara frågor om skolmiljö, 

lärarkompetens och inställning. Vidare finns att utläsa ur Skolverkets rapport om just 

resultaten i läsförståelse för PISA 2012, att: 

 
Sveriges resultat i läsförståelse har sjunkit med 14 poäng jämfört med PISA 2009 och 

med 33 poäng jämfört med PISA 2000. Båda förändringarna är statistiskt signifikanta. 

Resultatförsämringen från år 2000 är i likhet med matematik dessutom den största 

uppmätta nedgången av samtliga deltagande länder (Skolverket 2013 s.12). 

 

En annan intressant faktor som står att utläsa i rapporten är att flickor presterar betydligt 

bättre än pojkar i alla deltagande länder. Vidare beskrivs att sedan PISA 2000 har 

skillnaden mellan pojkar och flickor vad gäller läsförståelsen ökat markant, från 37 till 

51 poäng. Sett ur den 12-års period PISA varit aktivt har man i rapporten beskrivit hur 

Sveriges utveckling ses som mer negativ för pojkarna än för flickorna, inom alla 

kunskapsområden.  

 

På OECD:s webbsida står skrivet den 4 maj 2015; 
Sweden has failed to improve its school system despite a series of reforms in recent 

years. A more ambitious, national reform strategy is now urgently needed to improve 

quality and equity in education, according to a new OECD report (OECD, 2015). 

 

På OECD:s webbsida finns information som visar hur de svenska resultaten dramatiskt 

minskat under en nioårs period. 2012 fick Sverige plats 28 av de totalt 34 OECD-

länderna i matematik, plats 27 i läsförståelse och plats 27 i naturvetenskap. OECD 

menar att Sverige är det land, av alla deltagande länder, som fallit hårdast och Sverige 

uppmanas att snabbt reformera sitt skolsystem. 
 

2.6.2 PIRLS (Progress in Reading Literacy Study)  

IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) är 

de som organiserar PIRLS. IEA är ett oberoende, internationellt kooperativ för 

forskning av skolprestationer och andra aspekter av utbildning. Syftet med PIRLS-

undersökningarna enligt Skolverket (2013) är att undersöka elevers läsförmåga, 

inställning till läsning, försök att se skillnader mellan länder med grund i skolans 
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organisation, undervisning och deras inställning. PIRLS-undersökningarna görs på 

elever i årskurs 4.  PIRLS undersöker inte endast skolprestationerna utan även de olika 

ländernas skolsystem för att hitta styrkor och svagheter med syfte att kunna bygga 

grund för ett förbättrat skolsystem.  

 

I Sverige är det Skolverket som utför PIRLS-undersökningarna som sker vart femte år. 

Den senast utförda PIRLS-undersökningen var 2011, nästa är beräknad till våren år 

2016 då Sverige kommer delta för fjärde gången. I PIRLS-rapporten från år 2011 finns 

att utläsa: 
More than any other skill, the ability to read is fundamental to successfully navigating the 

school curriculum. Moreover, it is central to shaping each individual’s trajectory through 

life, his or her economic wellbeing, and the ability to actively and fully participate in 

broader society (PIRLS 2011 s.1). 

 

I PIRLS-undersökningar genomför eleverna ett läsprov som behandlar både skönlitterär 

text och faktatexter, och även här liksom i PISA-undersökningen, får eleverna svara på 

frågor om sin bakgrund, skolgång och inställningen de har till lärande, likväl får även 

här rektorer och lärare svara på frågor om miljö för lärande, undervisning, kompetens 

och inställning. I PIRLS-undersökningen får också föräldrar vara delaktiga och svara på 

frågor rörande hemmiljö och om eleverna har aktiviteter kopplad till läsande. 

Enkätsvaren pekar mot att de elever som kommer från bättre socioekonomisk bakgrund 

har fler fördelar vad gäller läsförståelse.  

 
Elever med välutbildade föräldrar presterar bättre än elever som har föräldrar med lägre 

utbildning. Enkätsvaren visar att eleverna med mer fördelaktig socioekonomisk bakgrund 

tycker bättre om att läsa och har i högre grad en hemmiljö som stimulerar lärande 

(Skolverket, PIRLS 2011). 

 

Vad det rör PIRLS-undersökningen 2011 och resultatet för Sverige, ses tydligt att 

Sverige har en försämring vad det gäller läsandet av faktatexter, och även om flickorna 

läser bättre än pojkarna, enligt tidigare rapporter, så har flickornas resultat försämrats 

mer än pojkarnas (Skolverket, PIRLS 2011). 
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3. Tidigare forskning  
 

Katharina Andersson har i sin avhandling Pojkar kan visst skriva (2014), berört delar av 

mitt intresse vad gäller kön, läsande och skrivande, även om Andersson i sin avhandling 

valt att beröra endast pojkars läsande och skrivande i analys från nationella prov för 

årskurs 3. Andersson menar att orsaken till att välja pojkarna som urvalsgrupp var att 

redovisa andra svar, än de som säger att pojkarna är sämst, och att ytterligare en 

anledning var att inte göra eller söka skillnader mellan de biologiska könen. De 

uppfattningar Andersson menar att det sägs och åberopas om pojkars skolresultat, sker i 

uppdelningen av biologiskt kön, varav hennes urvalsgrupp då fick bestå av endast 

pojkar (Andersson, 2014). 

 

Andersson (2014) beskriver hur det visat sig att flickor i de nordiska länderna och även i 

majoriteten av resterande världen, har bättre resultat än pojkar i läsning. Pojkarna är det 

genus som markerats som en problemgrupp och att förväntningarna på dem sjunker, 

samtidigt som flickors prestationer förväntas hålla ett visst mått åt motsatt håll. Vidare 

förklarar Andersson att flickor i ett genomsnitt avsätter mer tid åt skolarbetet än vad 

pojkar gör. Argumentationer om hur pojkar verbalt tar mer plats i klassrummet och hur 

det då kan ses på som att flickorna är de som missgynnas i den miljön, beskriver 

Andersson är pojkars behov av att positionera sig som pojkar. Pojkarnas motstånd mot 

den kvinnligt kodade skolvärlden visas genom en ovilja att vara kvinnliga läraren till 

lags, om det också är vad som gör att de förväntas prestera mindre eller om bristen på 

manliga förebilder i skolan är resultat till pojkars lägre resultat vet man inget konkret 

(Andersson, 2014). 

 

Anderssons (2014) syfte handlade om att öka kunskap och förståelse för pojkars 

skrivkompetenser via en beskrivning, analys och tolkning av nationella prov för årskurs 

3, 2009. Andersson (2014) beskriver hur hennes resultat påvisat att pojkar visst kan. 

Pojkar kan enligt hennes avhandlingsresultat skriva med fler kompetenser än de som de 

nationella proven utmäter. 

 

Anna Krantz C-uppsats i specialpedagogik, En analys av ett diagnostiskt läs- och 

skrivprov (DLS) ur ett specialpedalpedagogiska perspektiv (2006), är skriven med syftet 

att se om DLS-proven för årskurs 7 kunde användas för att hitta de elever som behöver 

hjälp, vad de behöver hjälp med och om det kan ge en bild av hela elevgruppers 

kunskapsnivå. Krantz (2006) beskriver tydligt hur DLS-proven gett som resultat i 

hennes uppsats att vara ett prov där elever med behov av hjälp tydligt synliggörs och att 

det via stanineskalan går att direkt avgränsa de elever som behöver specialpedagogiska 

insatser. Krantz förklarar att resultaten i hennes uppsats påvisat att DLS-proven 

tydliggör elevgruppers kunskapsnivå och möjliggör närmare analys av elevers 

svårigheter. Rätt använt menar Krantz att DLS-proven är ett stort stöd, då speciellt för 

specialpedagogiska utredningar, även om vidare test kan behöva genomföras då DLS-

provet ensamt inte kan ta reda på vilka läs- eller skrivsvårigheter en elev har (Krantz, 

2006). 

 

Elisabeth Hemberg Mancia har i sitt examensarbete, Läsförståelse ur den enskilde 

individens perspektiv (2009), undersökt DLS-provens resultat över tid med fokus på 

läsförståelse. Det Hemberg Mancia beskriver är att barn och ungdomar inte längre tycks 

vara så intresserade av att läsa och det handlar då om både i skolan och på fritiden. 

Detta utgör ett problem då lästräning ökar läshastighet och läsförståelse. Hemberg 
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Mancias slutsatser är dock att flickorna inte är bättre än pojkarna vad gäller 

läsförståelsen och detta blir ett resultat som talar mot vad internationella-undersökningar 

såsom PISA påvisar (Hemberg Mancia, 2009). 

 

Skolverket menar att det finns biologiska skillnader mellan pojkar och flickor som kan 

förklara varför flickor presterar bättre i skolan än pojkar.2 Det som påvisas är skillnader 

i mognad och då att koncentrationsförmåga och uppmärksamhet utvecklas tidigare hos 

flickor och att pojkar har en senare språkmognad. I SOU (2010:99) beskrivs att pojkar i 

genomsnitt vid skolstart inte uppnått samma mognad som flickor på flera områden. Det 

handlar om det finmotoriska, det språkliga och det sociala. Detta beskrivs vidare som en 

grund till att pojkar får svårt att hänga med i skolan och förväntningarna från lärare 

sänks. Detta konstaterar även professor Martin Ingvars rapport (2010) som påvisar de 

biologiska skillnader som finns mellan flickor och pojkar vad gäller mognad. Ingvar 

(2010) förklarar att de skillnaderna avspeglas bland annat i; hjärnas form och mognad, 

hormoner och dess påverkan på hjärnan, förekomst av funktionshinder (ADHD; 

Asperger, Autism, Dyslexi), färdigheter och arv och miljö. Dessa skillnader beror inte 

enbart på sociala orsaker men att skolans arbetssätt får andra krav på sig om man vill 

minska skillnaderna.  

 

Tallberg Broman beskriver i sin bok Pedagogiskt arbete och kön – med historiska och 

nutida exempel (2002), att flickorna har högre prestationsnivåer än pojkarna och nu 

även på de tidigare manligt könsmärkta ämnena, naturvetenskap och teknik och hur det 

tidigare sågs att även om flickorna i yngre ålder var före pojkarna så tog de igen det 

senare. Det som vidare tydliggörs är att pojkar har tappat i sin skolframgång vilket kan 

ses genom de internationella-undersökningarna. Det finns flera faktorer som påvisar 

varför flickor har försprång över pojkarna och det hänvisas till mognadsprocesser, men 

även till att flickor förväntas vara de duktiga, intresserade, aktiva och ansvarstagande 

eleverna. Pojkarna ses på i grupp som mer avvikande, med mindre anpassning till 

skolan. Tallberg Broman (2002) hävdar att var fjärde pojke och ungefär femtio procent 

av pojkar med utländskbakgrund, inte klarar att få fullständiga betyg i grundskolan och 

att elevers bakgrundsvillkor är eller kan ligga till grund för detta. Vi talar då bland annat 

om: klass, kön, etnicitet, utbildningstraditioner och synen på utbildning i hemmet. 

Flickors förväntade beteende och anpassning till skolans värld är vad som kan ses både 

som positiv och negativ då det resulterat i att många flickor idag har problem med 

huvudvärk, magont och stress. Pojkar som upplevs vara de som förväntas tillföra låga 

prestationer är den grupp av elever som står för avhopp, specialinsatser och låga betyg.  

 

Lynn och Mikk beskriver i sin studie Sex differences in reading acheivement (2009), 

hur syftet i deras undersökning var att hitta könsskillnader och variationer när det gäller 

läsprestationer, de har utgått från de internationella undersökningarna PISA och PIRLS, 

där de analyserat och gjort jämförelser med andra studier för att hitta möjliga 

implikationer till resultaten. Resultaten i deras arbete påvisar att i PISA-undersökningen 

2003 och 2006 så fick flickorna i totala antalet deltagande länder högre medelpoäng än 

pojkarna. PIRLS-undersökningen påvisade liknande resultat då flickorna även där står 

för de högre resultaten. Möjliga orsaker som Lynn och Mikk (2009) diskuterar är att 

flickor läser mer än pojkarna, och det visade sig att flickorna då gärna läser klassisk 

litteratur och poesi. Vidare beskrivs att flickorna ofta kommer från hem utan datorer 

                                                 
2 Läs mer här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-

kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/ar-pojkar-samre-pa-att-lasa-an-flickor-1.157450 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/ar-pojkar-samre-pa-att-lasa-an-flickor-1.157450
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/ar-pojkar-samre-pa-att-lasa-an-flickor-1.157450
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medan pojkarna ofta spenderar mycket tid vid datorn och på så sätt missar tid och 

tillfällen att läsa böcker och tidningar. En annan faktor Lynn och Mikk (2009) beskriver 

är att i hemmen köps litteratur oftare åt flickor än pojkar, vilket gör att flickor läser mer 

än pojkarna. Flickor beskrivs även som självsäkra, självständiga och ansvarsfulla elever 

som sköter läxor och detta då i jämförelse med pojkarna som inte alls spenderar lika 

mycket tid på läxor och eget ansvar. Pojkars motivation är lägre vad gäller 

skolprestationer än för flickorna. De tidigare manligt kodade ämnena som matematik 

och naturvetenskap är nu enligt Lynn och Mikk, ämnen där flickorna kommit ikapp 

(Lynn och Mikk, 2009). 

 

Kristin Warder har i sin studie Born in December: Ready for school? (1999), beskrivit 

hur hon har undersökt vilken påverkan det har på elevers skolprestationer om de är 

födda sent på året eller inte. Studien resultat visade att elever födda sent på året påvisade 

lägre prestationer än de övriga. Det handlade för elever i årskurs ett, om lägre 

kunskapsnivåer vad rör alfabetet, ordförståelse, läsning, fonologisk medvetenhet och 

skrivande. Warder är dock tydlig med att dessa resultat inte var enbart genomgående i 

hennes studie, även om markant. I årskurs två redogör Warder (1999) för ett resultat 

som tyder på genomgående försämringar för de på året sent födda eleverna. Flickorna är 

i denna studie de som står för det bästa resultaten. Warder anser genom sina resultatfynd 

att skolstarten borde flyttas och anpassas efter när eleverna är födda på året för att 

undvika de stora skillnaderna mellan eleverna. Warder beskriver vidare i sin studie hur 

ålder och skolstart beskrivs som ett problem och hon tror att om ålder för skolstart 

ändras så kommer fler elever ”lyckas” med skolan och skillnaderna mellan elever och 

bra respektive sämre resultat minskar (Warder, 1999). 

 

Sandra L. Crosser har i sin studie Summer birth date children: Kindergarten entrance 

age and academic achievement (1991), undersökt elever födda på sommaren som 

började i förskola vid sex års ålder istället för vid fem år. Resultaten visar att de 

eleverna har bättre resultat och förutsättningar än de elever som började året innan. 

Studien är gjord genom en analys av standardiserade test där man jämfört matchande 

par varav en grupp började i förskolan vid fem år och den andra gruppen vid sex år.  
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4. Metod 
 

4.1 Metodval 

Mitt val av metod i denna uppgift är kvantitativ då den grundar sig på DLS-provens 

kartläggning med diagram av informativt syfte vad gäller resultaten jag fått fram, men 

även kvalitativ i resonemangen. Bryman (2011) beskriver hur det kvantitativa 

forskningssättet är en metodisk inriktning som utgjort den dominerande strategin i 

samhällsvetenskaplig forskning. Betydelsen av den kvantitativa forskningen har minskat 

och den kvalitativa metoden tagit över men det kvantitativa synsättet har fortfarande en 

viktig position. Bryman belyser att skillnaderna mellan metoderna kvantitativ och 

kvalitativ är flera, men ställs de båda metoderna mot varandra så är det också av vikt att 

inte tro att de är oförenliga. 

 

4.2 Material och urval 

I detta arbete har jag utgått från DLS-proven för årskurs 2, år 2013, dess kartläggning 

har jag analyserat och resultaten tolkats utifrån mina frågeställningar. Jag har i 

kartläggningen sorterat upp elever i min urvalsgrupp med resultat under genomsnittet, 

på genomsnittet och över genomsnittet då jag analyserat kartläggningen av proven, för 

att se om det finns ett samband mot genus och ålder i resultaten. Resultaten av 

analyserna har jag fört över i olika diagram för att tydligt åskådliggöra dessa. 

Skolan jag valt ut är en mångkulturell skola i en mellansvensk kommun. Anledningen 

att jag valde denna skola är för att jag upplevt mycket där och mitt intresse till detta 

arbete uppkom delvis där. Genom att jag bestämde mig för att fokusera på just denna 

skola så kunde jag också rätt snart få tillgång till det material jag behövde. Materialet i 

sig handlade om att jag fick kopior på det för mig aktuella DLS-provet och en lånad 

DLS-handledning. Vid inhämtandet av materialet fick jag också hjälp av skolans rektor 

att förstå DLS-provet ur hennes perspektiv.  

 

4.3 Genomförande  

I detta arbete har jag gjort en analys av DLS-provens kartläggning för årskurs 2, med 

totalt tre olika årskurs 2 från 2013, där jag har haft fokus på genus och ålder och dess 

betydelse vid låga resultat, i främsta rummet. Då jag själv varit medverkande under flera 

DLS-provs utförande och även genomfört DLS-prov, så skapade detta en nyfikenhet i 

mig. Vad finns att hitta i DLS-provens kartläggning i en analys av genus och ålder? 

Efter insamlandet av material och möte med den aktuella skolans rektor, läste jag 

igenom handledningen för DLS-prov och med hjälp av rektor sorterat kartläggningarna 

via genus. Efter det har jag läst om DLS-proven på nätet och letat information kring 

detta, sökt efter annan forskning kring diagnostiska läs-och skrivprov och ålder och 

genus verkan vid låga resultat. Vidare var steget att jag markerade med färgpennor i 

materialet för att lättare kunna urskilja kön, låga och höga resultat och elevernas 

födelsetidpunkt på året, då främst med fokus på att sortera upp de elever som var födda 

tidigt på året respektive födda sent på året, eftersom jag ville se om det fanns någon 

koppling till resultaten. Jag valde då att de på året tidigt födda eleverna är de elever 

födda från januari – juni månad och de på året sent födda eleverna är de elever som är 

födda juli – till december månad. Efter jag färgmarkerat alla intressepunkter för mig på 

kartläggningen, funderade jag mer kring mitt syfte och mina valda frågeställningar och 

granskade sannolikheter. Jag gjorde sökningar på Eric för att se vad jag kunde hitta där 

och det gav mig flest resultat genom genus. Efter detta bestämde jag mig för att göra 
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informationen jag fått ut av analysen mer synlig via diagram där jag ställer resultaten 

mot varandra på ett konkret sätt.  

 

Jag har som jag skrivit ovan valt att fokusera enbart på läsförståelse delen i DLS-testen 

för årskurs 2 år 2013, då detta var det material jag fick att tillgå inom snabbast rimliga 

tid och dels på grund av att just läsförståelsen är ett aktuellt område i skolan och världen 

idag. I samband med detta började jag granska resultaten i PISA och PIRLS och såg en 

skrämmande nedåtgående utveckling för våra elever. Detta i sin tur gjorde att jag 

manades i stort intresse att forska mer i just läsförståelsen och där av mitt fokus på den 

delen vad det gäller DLS-proven. 

 

4.4 Metodkritik 

Det är viktigt för mig att vara tydlig med att mitt resultat endast omfattar en skola i vårt 

land med ett fåtal elever, och att det endast berör provdelen läsförståelse. Det är 

självklart av betydelse att min urvalsgrupp är liten. Vid en analys av en större grupp 

hade resultatet kunna bli ett annat då en större urvalsgrupp ger andra möjligheter som 

kan visa sig bli mer signifikant än de resultat jag fått fram. Jag är väl medveten om att 

min analys av detta av mig kan tolkas på ett sätt, och av andra tolkas på annat sätt. 

Reliabiliteten i mitt arbete kan endast bekräftas om denna undersökning görs igen.  

 

4.5 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna jag tagit i beaktande i detta arbete berör individskyddskraven vad 

gäller avidentifiering och konfidentialitet i enlighet med vetenskapsrådet och Hermerén 

(2011). Det handlar framför allt om att avidentifiera elever, skola och andra personer 

som möjligen omnämns neutralt i detta arbete, inga namn nämnda, vilket också innebär 

att de inte kan identifieras av utomstående. Det insamlade materialet kommer jag efter 

arbetet är klart att återlämna till skolans rektor. 
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5. Resultat 
 

Här kommer jag att påvisa resultaten utifrån mina forskningsfrågor, vilket jag för att 

tydligt åskådliggöra gjorde i diagram. I diagrammen kommer urvalsgrupperna och 

resultaten redovisas i antal och i den skrivna texten kommer detta även redovisas i 

procent för att ge två alternativ till förtydligande av resultaten. Det ska även klargöras 

att en ytterligare faktor till detta är att i urvalsgruppens helhet förekommer en skillnad 

mellan pojkar och flickor i antal. Pojkarna är totalt 29 elever och flickorna är totalt 23. 

Det råder en procentuell skillnad mellan könen på 12 %. 

 

5.1 Vad säger resultaten sett genom ett genusperspektiv? 

Här visar resultatet av kartläggningen att det finns vissa skillnader vad gäller kön och 

resultat, men att det inte handlar om markanta skillnader. I diagrammen kommer vi se 

resultaten av hur många elever delaktiga i DLS-provet för årskurs 2, år 2013, som hade 

resultat under genomsnittet och de elever som hade resultat på genomsnitt eller högre. 

Resultat under genomsnittet på DLS-provet innebär att eleven fick en råpoäng med 

staninevärde mellan 1-3, det genomsnittliga resultatet ger staninevärde 4-6, och det 

högre resultatet ger staninevärde 7-9. 

 

Diagram 1; Fördelningen av antalet pojkar respektive flickor i min urvalsgrupp. N=52. 

 
Här ser vi tydligt att i urvalsgruppen ingår totalt 52 elever, varav 56 % är pojkar och 44 

% är flickor. 
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Diagram 2; Redogörelse av staninefördelning. 

 
Här åskådliggörs det att av de totalt 52 elever som ingår i urvalsgruppen, är det 71 % av 

eleverna som har ett resultat under genomsnittet, 25 % av eleverna ligger på ett 

genomsnittligt resultat och 4 % av eleverna ligger över genomsnittligt resultat. De två 

elever som har över genomsnittet i resultat är en pojke och en flicka, varav båda har lika 

resultat sett i råpoäng och båda är födda tidigt på året.  

 

Diagram 3; Resultatöversikt - pojkar. 

 
Här ser vi på resultaten av den totala mängden pojkar i urvalsgruppen, varav 72 % av 

pojkarna har ett resultat under genomsnittet för läsförståelse på DLS-provet, 24 % av 

pojkarna har ett resultat på genomsnittet och 3 % av pojkarna har ett resultat högre än 

genomsnittligt.  
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Diagram 4; Resultatöversikt – flickor. 

 
Här visar diagrammet att av totala antalet flickor i urvalsgruppen har 70 % av flickorna 

resultat under genomsnittet för läsförståelse delen i DLS-provet, 26 % av flickorna har 

ett resultat på genomsnittet och 4 % av flickorna har ett resultat över genomsnittet.  

 

Diagram 5; Resultatöversikt. 

 
Här ses pojkarnas och flickornas resultatfördelning i samma diagram. Diagrammet visar 

resultat under genomsnittet, genomsnittligt resultat och resultat över genomsnittet. Det 

vi ser i detta diagram är ett resultat i jämförelse av urvalsgruppen och biologiskt kön. 

Diagrammet visar att av pojkarna har 72 %, och av flickorna har 70 % ett resultat under 

genomsnittet. 24 % av pojkarna och 26 % av flickorna fick ett genomsnittligt resultat. 

Diagrammet visar även att pojkarna har 3 % och flickorna har 4 % över genomsnittet.  
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5.2 Vad säger resultaten sett genom ett åldersperspektiv? 

 

I detta resultat och frågeställning analyserar jag kartläggningen för att se om det finns 

någon koppling mellan resultaten och när eleverna är födda på året. Med det har jag valt 

att se på de elever som är födda tidigt på året och på de elever födda sent på året. Med 

tidigt på året menas att eleven är född januari - juni månad och med född sent på året 

menas att eleven är född juli – december månad.  

 

Diagram 6; Antal elever genom åldersperspektiv. 

 
Här ses tydligt att av det totala antalet elever är det 24 elever som är födda före juli 

månad vilket då innebär att det är 28 elever som är födda efter juni månad. Detta visar 

då att det är 46 % av eleverna som är födda tidigt på året och 54 % är födda sent på året. 

 

Diagram 7; Född tidigt – resultat och genus. 

 
Diagrammet visar att av totala antalet elever är 46 % födda tidigt på året, varav 71 % av 

dessa har resultat under genomsnittet vilket då påvisar att det är 29 % av eleverna födda 

tidigt på året som har ett resultat på genomsnittet eller högre. Antalet pojkar födda tidigt 

på året är 62 % och flickorna i samma kategori är 38 %. Antalet pojkar född tidigt på 

året med resultat under genomsnittet är 67 % och för flickorna 78 %.  
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Diagram 8; Född sent – resultat och genus. 

 
Diagrammet ovan visar att av de totalt 52 eleverna är 54 % av eleverna födda efter juni 

månad, varav 71 % av dessa har resultat under genomsnittet. Antalet pojkar födda sent 

på året är 50 % och flickorna i samma kategori är även de 50 %. Detta innebär att det är 

29 % av eleverna födda sent på året, som har genomsnittligt till högt resultat. Antalet 

pojkar född sent med resultat under genomsnittet är 79 % och för flickorna född sent är 

det 64 % med resultat under genomsnittet.  

 

Diagram 9; Resultat jämförelse – ålder och resultat. 

 
Diagrammet visar i sammanställning att utav det totala antalet födda elever tidigt på året 

är det 71 % som har ett resultat under genomsnittet och av de elever födda sent på året 

har 71 % ett resultat under genomsnittet. När det handlar om genomsnittligt resultat har 
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25 % av de tidigt på året födda eleverna uppnått det resultatet och för de sent på året 

födda eleverna är resultatet i procent även där 25 %. Vid resultat över genomsnittet är 

de tidigt på året födda eleverna 7 % och de sent på året födda eleverna 0 %.  
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6. Resultatsammanfattning 
 

Det finns en viss skillnad i resultaten sett genom ett genusperspektiv om vi ser på 

resultaten under genomsnittet där pojkarna står för 72 % och flickorna för 70 %, vidare 

står pojkarna i sin urvalsgrupp för 24 % av resultaten på genomsnittet och flickorna för 

26 %. Vilket visar att flickorna här är de som har bäst resultat. Vid resultat över 

genomsnittet har pojkarna 3 % och flickorna 4 % av resultaten. Vilket visar att flickorna 

är de som har bäst resultat genomgående, även om med små marginaler. Det visade sig 

dock finnas en markant skillnad mellan elever med resultat under genomsnittet och de 

eleverna med resultat över genomsnittet då 71 % av eleverna har ett resultat under 

genomsnittet och 4 % har ett resultat över genomsnittet.  

I frågan om vad resultaten säger genom ett åldersperspektiv visar resultaten att det är 

jämlikt resultat mellan de tidigt på året födda eleverna och de på året sent födda 

eleverna när det handlar om resultat under genomsnittet och genomsnittliga resultat. De 

resultat över genomsnittet visar en tydlig skillnad då de tidigt födda eleverna står för 7 

% och de sent födda för 0 % av resultaten. Plockas åldersperspektivet ut i genus enligt 

diagram 8, påvisas att pojkarna är den urvalsgrupp som står för majoriteten av resultat 

under genomsnittet, samtidigt som diagram 7 visar att flickor som är födda tidigt på året 

har flest resultat under genomsnittet.  
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7. Diskussion  
 

Syftet med detta arbete var för mig att se på resultaten genom ett genus- och 

åldersperspektiv med frågeställningar om hur resultatet kan tolkas genom genus och hur 

resultatet kan tolkas genom ett åldersperspektiv. Detta har jag besvarat genom en 

kvantitativ och kvalitativ metod via genomförande, resultat och resonemang. Jag 

kommer att diskutera utifrån mitt resultat och koppla detta till tidigare forskning. För att 

tydligt kunna påvisa resultaten i diskussion med tidigare forskning väljer jag att 

redovisa var fråga för sig.  

 

Hur kan resultaten tolkas genom ett genusperspektiv? 

I denna frågeställning påvisar det huvudsakligaresultatet från min analys att det mellan 

könen inte skiljer sig åt mer än ytterst lite. De låga resultaten skiljer sig dock åt mer för 

pojkarna än för flickorna. I analysen av pojkarnas och flickornas resultat finns i diagram 

4 en resultat sammanställning av båda könen för att tydligt kunna påvisa skillnader eller 

icke skillnader mellan dem. Skillnaden i mitt resultat mellan pojkar och flickor är liten 

men märkbar, min tolkning av resultaten i detta säger att flickorna är de som ligger bäst 

till i resultat vad gäller läsförståelsedelen i DLS-provet sett genom ett genusperspektiv. 

Andersson (2014) skriver i sin avhandling (s.19):  

 
”Den största otjänsten som görs mot pojkar är att ha låga förväntningar och acceptera avvikelser som 

leder till sämre skolprestationer för pojkar under devisen att pojkar är som pojkar är.” (Andersson, 2014 

s.19). 
 

Detta kan kopplas direkt i anslutning till vad många lärare uttrycker idag i enlighet med 

egen erfarenhet. Risken i detta är att pojkarna blir dömda i förväg och förväntningarna 

på dem ligger lägre än hos flickorna vilket i sin tur resulterar i att pojkarna inte presterar 

mer än förväntat, såsom Bråten (2008) förklarar, blir det lite av pojkarnas förväntade 

beteende. Vidare beskriver Andersson (2014) och Tallberg Broman (2002) att pojkar är 

de elever som förväntas prestera minst och framför allt ha sämre förutsättningar då 

skolan är sedd som genusdominant och utan, eller med ett fåtal manliga förebilder för 

pojkarna. Detta kan jag se som en del i mitt resultat då den procentuella skillnaden sett 

ur genusperspektiv är även om liten, märkbar. Genusdominansen som beskrivs 

förekommer även på min utvalda skola och är tydlig då skolan har en manlig vikarie, 

och de flesta av pojkarna tyr sig till honom.  

 

Andersson (2014) säger att hon valde pojkarna som urvalsgrupp eftersom det ofta påstås 

uppfattningar om pojkars skolresultat utifrån uppdelningen i kön, och hon ville med sin 

avhandling påvisa andra svar än de som alltid säger att pojkarna är sämst. Andersson 

(2014) beskriver vidare i sin avhandling att om forskning vill se skillnader mellan 

pojkar och flickors prestationer behöver också båda grupperna jämföras, detta sorterar 

upp oss från väldigt låg ålder och ger oss skillnader som alltid kommer finnas ur det 

perspektiv som alltid ser de bästa och de sämsta. Min uppfattning och mitt syfte för 

detta arbete grundar sig på liknande grunder då jag ville se om jag kunde få fram andra 

svar än de påståenden och antaganden jag mött under min utbildningstid. Min analys 

påvisade att vad det gäller pojkar och flickors resultat så är pojkarna de som presterade 

lägst resultat på DLS-provet. Andersson (2014) påvisade ett resultat i sin avhandling 

som lyder:  

 
”Avhandlingens resultat visar att pojkar kan skriva med flera kompetenser än endast de som nationella 

provet mäter” (Andersson 2014, s.207). 
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I mitt arbete har jag till skillnad mot Andersson (2014) valt att göra en analys i form av 

att se på DLS-proven och resultaten genom genus- och åldersperspektiv, där jag har 

grupperat pojkar och flickor för att se om det verkligen var så att det var pojkarna som i 

majoritet stod för dessa resultat. Intressant är att tolkningen av mina resultat visar att 

detta stämmer, även om med små marginaler. Hemberg Mancia (2009) har däremot fått 

fram en annan slutsats än Andersson (2014) och internationella-undersökningar vilken 

säger att flickor inte alls är bättre än pojkar i avseendet läsförståelse.    

 

Även om frågan om genus i detta arbete påvisar en minimal skillnad mellan könen är 

det däremot tydligt att det handlar om ett stort antal elever med låga resultat i 

läsförståelse i DLS-provet för årskurs 2, år 2013, på den utvalda skolan. Nedanstående 

citat är skrämmande med tanke på detta. 

 
Skolväsendets utmaningar är många. Cirka 25 procent av eleverna i grundskolan når inte 

målen i alla ämnen. Drygt var tionde elev i grundskolan når inte behörighet till 

gymnasieskolan. Andelen pojkar som inte når målen är väsentligt högre än motsvarande 

andel flickor (Proposition 2009/10:89, s.7f.). 

 

Krantz (2006) visade i sin uppsats ett resultat som visade att DLS-provet är ett prov att 

använda för att hitta de elever som behöver hjälp och att det även kan påvisa vad 

eleverna har svårigheter med, även om det ändå kan behöva kompletteras med 

ytterligare tester i en specialpedagogisk utredning då provet ensamt inte kan ta reda på 

vilka läs- eller skrivsvårigheter elever har. Stanineskalan är vad som gör det möjligt att 

avgränsa de elever som behöver specialpedagogiska insatser och Krantz (2006) 

beskriver hur DLS-provet är utmärkt att använda i syfte att kartlägga hela elevgruppers 

kunskapsnivåer likväl som enskilda elever. Även i mitt arbete påvisas detta tydligt och 

det är lätt att se elever i enlighet med stanineskalan och baserat på dessa resultat utföra 

ytterligare tester och åtgärder för att se var svårigheterna sitter. Av egen erfarenhet vet 

jag också att de elever som har lågt staninevärde ska följas upp av specialpedagogiska 

insatser för att se vart svårigheterna har sin grund.  

 

Bråten (2008) talar om motivation när han beskriver de olika komponenterna för 

läsförståelse och hur motivation är vad som avgör hur goda läsare vi blir. Bråten menar 

att flickor läser mer på sin fritid än pojkar och på det sättet får ett försprång, vilket 

bekräftas av Andersson (2014), Tallberg Broman (2002) och Lynn & Mikk (2009). 

Vidare menar Lynn & Mikk (2009) att genom PISA- och PIRLS-undersökningarna 

bevisas det att flickor ligger på högre resultat än pojkarna och att detta delvis beror på 

hemmiljön och den inre motivationen, detta stödjs av Bråten (2008) likväl som av 

Tallberg Broman (2002) som konstaterar att flickorna har ett annat sätt att se på 

utbildning och skola genom att se sin framtid och arbetsmöjligheter som ett resultat av 

god utbildning.  

 

Förklaringar till mitt resultat kan härledas till att pojkar och flickor inte är biologiskt 

lika och de olika förväntningarna som förekommer mellan dem. Jag ser att det finns 

orsaker som senare mognad och att pojkar inte har samma motivation som flickor tycks 

ha i tidig ålder. Men jag ser också konsekvenserna av detta som en möjlig orsak och det 

är att pojkarna är de som blivit satt i en typ av utanförskap genom de otroligt olika 

förväntningarna samtidigt som flickorna alltid måste vara de ”duktiga”. Andra aspekter i 

detta är att genom ett genusperspektiv ser vi på pojkar och flickors olikheter via bland 

annat biologiskt kön och mognad men ser vi verkligen hur de normer som sätts via 
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undersökningar som PISA och PIRLS och våra egna antaganden påverkar våra elever, 

både pojkar och flickor?  

 

Vad säger resultaten genom ett åldersperspektiv? 

Sett genom ett åldersperspektiv finns här ett huvudresultat av stort intresse, då det visar 

ett tydligt samband i min urvalsgrupp. I enlighet med diagram 6 kan vi se att resultaten 

visar ett jämnt resultat mellan de på året tidigt födda och de på året sent födda eleverna 

när det handlar om resultat under genomsnittet och på genomsnittligt resultat. När det 

handlar om resultat över genomsnittet presterar de tidigt på året födda eleverna betydligt 

bättre än de elever som är födda sent på året. Mitt resultat visar även att när de gäller de 

tidigt på året födda eleverna är det flickorna som har flest resultat under genomsnittet. 

Det är för mig ett överraskande resultat och inget jag väntade mig att se i en analys av 

resultaten genom ett åldersperspektiv. Hur det kommer sig att de tidigt på året födda 

flickorna presterar sämre resultat är för mig förvånansvärt och diskussionen går till 

Hembergs Mancias (2009) resultat som påvisade att flickor inte alls är bättre än pojkar i 

läsförståelse och hon inte heller kunde förklara flickornas nedåtgående kurva i hennes 

arbete. Via Skolverket kan vi utläsa hur de försämrade resultaten i PIRLS (2011) främst 

beror på att elevers förmåga att läsa faktatexter har försämrats men att det i det hela, 

även om flickor läser bättre än pojkar är flickornas resultat som försämrats mest.3 Detta 

är intressanta fynd för mig och jag kommer senare i denna del försöka tolka resultatet.  

 

Andersson (2014) likväl som Crosser (1991)och Warder (1999) beskriver uppfattningar 

om huruvida pojkar borde börja senare i skolan då de utvecklas senare än flickor, men 

att det skulle vara till fördel då prestationerna skulle bli mer jämlika. Warder (1999) 

gjorde i sin studie resultatfynd som påvisade att sent på året födda elever presterar 

betydligt sämre i skolan, och det blir sämre med ökad ålder. Warder (1999) menar att en 

senare skolstart för de sent födda eleverna skulle minska skillnaderna i resultat, vilket 

även Ingvar (2010) beskriver på det sätt att skolan måste anpassas efter eleverna om 

man vill minska skillnaderna. 

 
När pojkar börjar skolan har de i genomsnitt inte nått samma utveckling på flera 

områden: språkliga, kognitiva, sociala och finmotoriska. Detta kan leda till att fler pojkar 

får svårigheter att hänga med i skolan, och att lärarnas förväntningar tenderar att vara 

lägre ställda på pojkarna. När pojkarna kommit i fatt i mognadshänseende, så borde 

flickor och pojkar prestera på samma nivå i skolan (SOU 2010:99 s.23). 

 

Att flickor förväntas mogna före pojkarna inger risker för både pojkar och flickor där de 

bedöms av förutfattade meningar istället utifrån sina individuella förutsättningar. 

Skillnader mellan pojkar och flickor beskrivs i SOU (2010:99) och av Ingvar (2010) 

som sett ur flera olika aspekter, där bland annat skillnader i hjärnan och dess normala 

utveckling mellan pojkar och flickor. Här beskrivs hur pojkar och flickors hjärnor inte 

är identiska och utvecklas olika fort och pojkarnas topputveckling av hjärnan är två år 

senare än flickornas. Vidare beskrivs hur det finns biologiska data med observationsdata 

som påvisar pojkarnas senare mognad till vuxen. Detta tycks vara den vedertagna 

åsikten och uppfattningen för många lärare. Jag kan utifrån mitt resultat säga att det i 

mitt arbete även där visat sig handla om pojkarna och deras majoritet i resultat under 

genomsnittet. Diskussionen kring elever som borde haft en senare skolstart har jag hört 

                                                 
3 Läs mer här: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pirls/svenska-

fjardeklassares-lasformaga-har-forsamrats-1.86064 

 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pirls/svenska-fjardeklassares-lasformaga-har-forsamrats-1.86064
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pirls/svenska-fjardeklassares-lasformaga-har-forsamrats-1.86064
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flertalet gånger i skolans värld, detta anser jag liksom Warder (1999), kan var en möjlig 

lösning sett genom perspektivet av att vara född sent på året dock inte genom genus.  

 

 Barn födda tidigt på året beskrivs ha fler fördelar än de barn som är födda sent på året 

då de är mer mogna och hunnit uppleva och lära sig mer än de barn som är födda sent 

på året. Detta visar sig inte endast i klassrummet utan även i sporter och i statistik som 

påvisar att många utbildade läkare är födda tidigt på året (Thornell Weman, 2012, 10 

oktober). I detta ser jag att orsaker som mognad som kan komma att påverka elevers 

skolprestationer och resultat. I mitt arbete ses ett tydligt resultat vad gäller resultat under 

genomsnittet, och det ses att pojkar är de som har flest resultat under genomsnittet, även 

om med små marginaler. Viktigt är att lärare genom DLS-proven som exempel, tidigt 

kan se signaler och hitta elever i behov av stöd, vilket Krantz (2006) beskriver är 

fördelen med DLS-proven även om de behöver kompletteras med ytterligare tester för 

att lokalisera vilken svårighet det rör sig om. Att mycket av dessa svårigheter för elever 

födda sent på året handlar om mognadsprocesser och erfarenheter är klart, vilket 

Crosser (1991) beskriver i sin studie likväl som Warder (1999), med att elever födda 

sent borde börja i skolan senare.  

 

Önskvärt hade varit att ha en större urvalsgrupp och eller kanske sett utvecklingen av 

resultaten över tid. I övrigt är det utav mig tolkat att resultaten i denna fråga i grunden 

utgår från att pojkar och flickor är biologiskt olika och att elever födda tidigt på året 

som beskrivet ovan har fördelar genom att de hunnit uppleva mer och mognat mer än de 

elever som är födda sent på året. Det som är svårare att förklara är resultatet som 

påvisade att flickor födda tidigt på året är de elever som presterade sämst. Min tanke är 

att förklaringen till detta kan vara att det handlar om en liten urvalsgrupp och att det 

därför påvisar just detta, men då visade även internationella-undersökningar och 

Hemberg Mancia (2009) att flickornas resultat är sämre än pojkars. Det påvisas av 

Tallberg Broman (2002) och Andersson (2014) att kraven på flickorna blir för höga, 

stressnivåer stiger och hälsoproblemen påvisas i form av bl.a. huvudvärk, magont, och 

mat- och kroppsfixering. Detta borde dock vara något som påverkar flickor oavsett när 

på året de är födda. 

 

 

7.1 Metoddiskussion  
 

Tillförlitligheten och kvalitén i mitt arbete är som jag anser god, då mitt syfte och 

frågeställningarna har besvarats via kvantitativ och kvalitativ metod. Mitt material har 

gett möjlighet att undersöka och analysera för att nå svaren på de frågeställningar jag 

valt. Detta arbete handlar som sagt om endast en skola på en ort i Sverige. Jag har i 

urvalsgruppen valt att se på enbart läsförståelsen ur DSL-provet för årskurs 2, år 2013. 

Detta för att den aktuella skolan endast gjorde läsförståelseprovet den perioden och för 

att skolans fokus var/är att utveckla elevers läsförståelse. Fördelen med mitt material var 

att jag inte i förväg visste vilka resultat jag skulle kunna påvisa genom min 

undersökning. Nackdelen med mitt material var att det i sig inte var så omfattande som 

jag hade föreställt mig, samtidigt som jag nu ser att det kanske ändå var bra med tanke 

på tidsaspekter. Omfånget av materialet har istället gett mig möjligheten att närgranska 

resultaten av kartläggningen och bearbeta diagram.  

 

Min metod har sin grund i kvantitativ- och kvalitativ forskning, mitt personliga intresse 

och i min nyfikenhet på de uppfattningar som hörts genom mina år i lärarutbildningen. 
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Den kvantitativa metoden användes vid bearbetningen av mitt insamlade material och 

den kvalitativa metoden i mina resonemang kring orsaker till resultaten. Enligt Bryman 

(2011) finns skillnader mellan dessa två metoder men det ska inte glömmas bort att de 

kan användas tillsammans i forskning.  

 

Ett problem jag mötte under arbetets gång var när jag kom till skedet då jag skulle 

redovisa resultaten, första tanken var diagram och antal, vilket då visade sig bli för 

komplicerat, även om enkelt. Så jag valde då att påvisa resultaten med diagram i antal 

elever och i den skrivna texten med procent. Detta anser jag gjorde att resultaten blev 

mer överskådliga och klara. Helt enkelt lättare att förstå och redovisa. Jag använde mig 

inte av något annat hjälpmedel i arbetet mer än min dator och en kalkylator.  

 

Arbetets vetenskapliga texter hittade jag genom sökningar via högskolans bibliotek och 

databassökning av Eric. De texterna känns tillförlitliga eftersom de presenteras som peer 

reviewed och handlar om läsförståelse, genus och ålder. I arbetet hade jag kunnat ha ett 

större urval men det material jag utgått ifrån är det material jag kunde få tillgång till vid 

aktuell tidpunkt.  

 

7.2 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att se på olika diagnostiska läs-och skrivprov och 

dess användbarhet sett ur ett större perspektiv, då det skulle kunna ge helt andra resultat 

och slutsatser än vad jag fick fram. Ett annat perspektiv av detta skulle kunna handla om 

att forska kring samma område på andra skolor med annan socialstruktur än på min 

valda skola. Det multikulturella perspektivet ser jag som intressant, eftersom jag förstått 

att långt ifrån alla prov i skolan idag är anpassade efter elever med svenska som 

andraspråk.  

Intresset för ett större urval i detta arbete kom succesivt under arbetets gång och idéer 

om hur detta kan ses ur ett tidsperspektiv utifrån parametrarna genus och ålder. Jag ser 

att forskning utifrån ett intersektionellt perspektiv skulle vara oerhört spännande.  

 

7.3 Slutsatser 

Lärare och internationella undersökningar vill gärna påvisa att det är pojkarna som står 

för de låga resultaten. Anderssons (2014) resultat visade dock att pojkar visst kan skriva 

och mitt resultat påvisar att det finns ganska små skillnader mellan könen. Det finns 

uppfattningar om hur pojkarna är de som presterar lägst i skolan och att det i många 

skolor finns ett vedertaget sätt att se på pojkarna och deras prestationer, vilket kan bidra 

till att de sänker sina förväntningar på sig själva i takt med att omgivningen gör det. I 

mitt resultat av detta arbete finns som sagt ett genusperspektiv att se på och det finns 

resultat som påvisar att pojkarna är de som står för de lägsta resultaten, även då det är 

jämnt fördelat mellan flickor och pojkar. I frågan om åldersperspektiv finns det dock 

underlag för att påstå att de elever som är födda sent på året presterar lägre resultat. Det 

finns som synes (se tidigare forskning), forskning och statistik som påvisar att elevers 

mognad och deras skolprestationer går hand i hand. Det som ses i mitt resultat är att 

detta stämmer i min urvalsgrupp. Det visade sig däremot lite oväntat att de tidigt på året 

födda flickorna presterade sämre än pojkarna och det var ett resultat som förvånade mig. 

 

Arbetets process har gett mig flera olika tankegångar och väckt intressen till liv kring att 

se på detta ur flera andra perspektiv. Jag har som beskrivits tidigare utgått från en 

multikulturell skola varav jag gärna skulle vilja se på DLS-provens utformning och 

anpassning efter elever med svenska som andraspråk. Detta är dock en tanke om dök 
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upp under arbetets gång och lite sent för att ta med i arbetet. I direkt anslutning till mitt 

arbetes uppstart och forskningsläge blev det tydligt för mig att det var svårt att hitta 

texter kring DLS-proven, men mer därtill vad gällde genus och ålder var för sig. Den 

allmänna känslan var att det behövs mer forskning kring elevprestationer och 

screeningtest, ålder- och genusperspektiv.  

 

Jag anser att det resultat jag presenterat i detta arbete påvisar att det finns behov av 

vidare forskning kring olika prov och dess tillförlitlighet och anpassning för alla elever. 

Ett prov som inte är anpassat för elever med svenska som andraspråk ger enligt min 

mening ett fel-resultat på grunder som inte är rättvisa eller jämlika.  
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