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Förord 
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varit till stor hjälp. Stort tack till min handledare Therese Lindström Tiedemann för 
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Ett stort tack till samtliga inblandade! 
 
Tierp, maj 2016 
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Sammanfattning 
 

Genom att undersöka DLS-ordförståelsetest i skolår 9 är syftet med denna uppsats 

att se om elevernas resultat uppnår det förväntade staninevärdet för årskursen. DLS-

ordförståelsetest används för att screena elever och se hur klassen/gruppen ligger 

till. Detta görs för att synliggöra om eleverna kan visa att de känner till synonymer till 

ord och begrepp som testet tar upp. I min undersökning använder jag detta test, där 

ord och begrepp som de möter i ordförståelsetestet är hämtade från flera av skolans 

ämnen. Jag vill också undersöka om skillnader kan ses mellan elever med svenska 

som modersmål och elever med svenska som andraspråk, samt om kön har någon 

betydelse. Min förhoppning var att alla elever som deltar i undersökningen uppnår 

förväntade resultat och kan visa en god ordförståelse. Om de mot min förmodan inte 

gör detta, kan det möjligtvis bero på att de talar ett annat språk hemma? Att de har 

vårdnadshavare som ej har utbildning, och inte har ett akademiskt språk? Att tala 

flera språk kan vara utmanande, och ordförståelsen kan brista hör vi i debatter – men 

är det verkligen så? Har eleverna i studien vårdnadshavare som har studerat och 

vidareutbildat sig efter gymnasiet, kan det då vara så att dessa elever möter ett mer 

akademiskt språk? Min hypotes är att det kan tänkas vara så. 

 

Jag har i denna studie samlat in material från tre parallellklasser i årskurs 9 samt 

skickat hem enkät till vårdnadshavare där de dels godkände elevens medverkande i 

studien, och dels frågor till vårdnadshavaren om dennes utbildningsbakgrund. Det 

visade sig att majoriteten av eleverna uppnår förväntade resultat för årskursen. 

Undersökningen visar att en viss skillnad kan ses gällande pojkar och flickor, 

däremot mellan elever med svenska som andraspråk och elever med svenska som 

modersmål kan denna skillnad inte ses i samma utsträckning.   

 

 

Nyckelord: ordförståelse, svenska som modersmål, svenska som andraspråk  
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1. Inledning 
 

Eleverna i dagens högstadieskolor läser 16 ämnen. Det innebär 16 olika specifika 

ämnesspråk och ordförståelsedelar. I dessa ämnen förekommer utmärkande 

ämnesord och många gånger använder lärarna tester för att se att elevernas 

ämneskunskaper finns. Det vill säga om eleverna kan sätta ord, begrepp samt fakta i 

ett sammanhang och använda kunskapen till att resonera, jämföra och argumentera 

inom ämnet. Flera lärare använder tester, och jag har flera gånger uppmärksammat 

tester som jag ställer mig frågande till. Vad är det testet tar upp som vi vill att 

eleverna ska behärska? Syftet med testet måste vara klart för både elever och lärare, 

för att testet ska ha en funktion och användas på rätt sätt.  

 

Jag har valt att skriva en uppsats kring ordförståelse utifrån DLS-test, och se om 

eleverna i årskurs 9 uppnår det förväntade resultatet. Förväntat resultat innebär att 

eleverna uppnår så pass många poäng rätt på testet att de uppnår en godkänd nivå 

utifrån tabellen som finns med i lärarhandledningen. Jag kommer att jämföra elever 

som har svenska som modersmål med elever som har svenska som andraspråk, 

samt att se om vi kan se skillnader mellan pojkar och flickor. 

Ordförståelsetestet som undersöks beskrivs och tydligare senare uppsatsen (avsnitt 

2.3, 2.4). Dock är det relevant att påpeka redan här, att ordförståelsetestet fokuserar 

på enstaka ord, och inte ord i ett meningssammanhang. 

 

DLS-handledning skiljer på flickors och pojkars resultat, vilket är en av de bidragande 

faktorerna för att se om skillnader kan ses. När vi läser artiklar, litteratur och är med i 

debatten kring andraspråkstalare får vi flera konkreta tips kring vad som gynnar 

undervisningen för elever som talar två eller flera språk. Det är då av intresse att se 

om detta test är uppbyggt så att elever med annat modersmål än svenska kan nå 

förväntat resultat. Borde denna grupp också vara indelad precis som pojkar och 

flickor? Det vill säga att det är olika många ord som krävs om du har svenska som 

modersmål, mot om du har svenska som andraspråk?  

 

Vi har i kursen svenska språket 61-90p haft diskussioner kring andraspråkelever, 

ordförståelse, flickor och pojkar, och givetvis flera andra ämnen. Men vi har inte på 

djupet läst om just ordförståelse, och dess betydelse för att undervisningen i skolan 

ska fungera. Därav intresset för denna undersökning inom dessa områden. 

 

Jag arbetar som förstelärare i svenska som andraspråk, och detta ämne ligger mig 

nära. Andraspråkselever har en anpassad kursplan i svenska, men i resterande 

ämnen är det densamma som elever som har svenska som modersmål. När det 

kommer till frågeställningen om pojkar och flickor, är detta ofta ett ämne som upprör i 

diskussioner och jämförelse av resultat kan vi ofta se. I just DLS-testet finns det i 

lärarhandledningen en uppdelning av pojkar och flickor, och de har olika tabeller då 

resultatet utläses, vilket bidrar till att denna vinkling blir intressant i min undersökning 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om eleverna uppnår det förväntade resultatet 

i DLS-ordförståelsetestet, för årskurs 9. Om detta test är relevant att använda i 

skolan och är riktat mot elever med olika förutsättningar. Jag kommer även se om 

skillnader mellan elever med svenska som modersmål och elever med svenska som 

andraspråk kan urskiljas. Jag vill i min studie se om vi kan uppfatta skillnader 

beroende på om eleverna talar ett eller flera språk i hemmet och på fritiden. Viktigt att 

tänka på är att eleverna kan tala fler språk i hemmet och ändå ha svenska som sitt 

förstaspråk. Då DLS-testens resultat skiljer på pojkar och flickor, är detta också en 

vinkling i uppsatsen. Vi har en skola för alla, men har alla samma möjlighet i de tester 

som utförs ute på skolorna?  

 

Dessa fem frågeställningar ligger till grund för min uppsats.  

 

1. Vilket resultat kan vi utläsa för eleverna i DLS-testen? 

2. Uppnår eleverna så många poäng och det staninevärde som är förväntat för 

årskursen?  

3. Kan vi se skillnader i det resultatet för elever med svenska som modersmål 

och elever med svenska som andraspråk? 

4. Kan vi se skillnader mellan pojkar och flickor? 

5. Kan vi se skillnader om vårdnadshavare har eftergymnasial utbildning eller 

inte? 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Ord och begrepp  

När vi ser till tidigare forskning är det först viktigt att ta upp de begrepp som är 

återkommande i min uppsats. Detta för att redogöra för vad jag menar med de ord 

och begrepp som används ofta. Innan jag går på djupet kring litteraturen som jag har 

som underlag följer nedan fem begrepp som finns med i min frågeställning, och som 

är relevanta att ha en förklaring till. Då vi lätt tolkar ord och begrepp olika, vill jag 

tydliggöra vad jag menar i min uppsats.  

 

När jag använder ordet ordförståelse, syftar det till om eleven förstår de ord och 

begrepp som används i sammanhanget. I detta fall undersöker jag ett 

ordförståelsetest, där eleven får skriva synonymer till ord. Det är enstaka ord som har 

tagits ur sitt sammanhang, och eleven behöver veta hur ordet används och dess 

betydelse för att kunna se vilken synonym som ordet har, vilket då ger eleven poäng. 

Detta beskrivs i handledningen till DLS-testet som är skriven av Birgitta Järpsten 

(Järpsten 2010). Enström beskriver ordförståelse som att kunna ordets innebörd och 

för att förstå ett ord innebär det att du kan använda ordet i ett annat sammanhang, 

och inte bara att du har hört ordet och känner igen det. Med ordförståelse kring ord 

och begrepp kan du associera kring ordet och skapa inre bilder och kontexter för 

vidare användning. Dessa förmågor behöver du ha, om du ska kunna veta ordets 

synonymer (Enström 2010:16-17).  

 

Svenska som modersmål i jämförelse med svenska som andraspråk är två högst 

relevanta begrepp som används i uppsatsen. En elev som är född i Sverige och talar 

svenska i hemmet, skolan och på fritiden med sina vänner har svenska som 

modersmål. Då är svenskan det språk som oftast används, och det förekommer till 

största del i elevens sociala sammanhang. Givetvis kan elever med svenska som 

modersmål tala engelska, eller annat språk som denne behärskar till en del, och 

använda i specifika situationer, för att spela spel, vid resor till annat land etcetera. 

Men det är det svenska språket som eleven talar, skriver, tänker och använder 

största delen av dygnet (Börestam & Huss 2001). Däremot elever med svenska som 

andraspråk talar ett eller fler språk i hemmet och på fritiden. Med det menas att 

eleven kan flera språk, har också olika sfärer som språket kan talas i. Hemmet är en 

plats, och aktiviteter med familjen kan vara en annan. När eleven utför olika 

aktiviteter med kompisar kan det förekomma skilda språk. I dessa fall har svenska 

språket lärts in senare eller samtidigt, men att det ena språket har övertagit. Det vill 

säga att även om eleven kan tre språk, på ungefär samma nivå, är det ändå ett av 

språken som eleven har lättast att tänka på och formulera sig i. Det kan i vissa fall 

vara så att eleven talar olika språk hemma, ett med vårdnadshavare och ett annat 

med vänner (Gibbons 2010). Eleven träffar olika människor i olika sammanhang, dels 

i skolmiljön, inom de olika aktiviteter eleven har efter skoltiden och under ledig tid. 

Eleven har olika familjeförhållanden och användandet av språk kan skilja sig även 
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där (Höglund 2004:364, Salameh 2012:29, Hammarberg 2013:27-74). Det kan i vissa 

fall också vara på så vis att eleven är född i Sverige, men har från födseln blivit 

tvåspråkig, det vill säga, lärt sig modersmålet men också svenska. Flera elever möter 

och använder svenskan endast under skoltid (Hammarberg 2013:27-39).  

 

 

2.2 Ord och språk 
 

Bunar skriver att språket är det viktigaste sättet vi har för att kommunicera och 
interagera med varandra. All interaktion sker i en social och historisk kontext (Bunar 
2015:142). Detta säger verkligen hur viktigt det är för oss att kunna ha ett språk som 
vi kan göra oss förstådda på. Att orden vi använder är till för integration och för att 
kommunicera tar även Garme upp. Hon beskriver att genom att interagera med 
andra, socialiserar vi oss in i olika sfärer och språket är nyckeln till kommunikation. 
Alla ord har också betydelsefält som innebär att vi behöver använda rätt ord i rätt 
sammanhang för att kunna göra oss förstådda (Garme 2004:83).  

 

Allén beskriver ord enligt följande citat, hämtat från Nationalencyklopedin:  

 

ord, en språklig enhet av typen fot som språkanvändare brukar uppfatta som mer eller 

mindre given. Ordet är huvudkategori i de flesta lexikon och spelar även i övrigt en 

grundläggande roll i språkvetenskapen. Inte desto mindre visar det sig vara mycket svårt 

att precisera. Allmänt sett karakteriseras ord av en viss självständighet i förhållande till 

den omgivande texten och en viss enhetlighet i betydelsen. 

 
 
Vidare kan jag utläsa vad ett ord innebär om jag går vidare in på Lexins hemsida som 
är ett uppslagsverk på internet. Där får jag fram följande: 
 

 

Ord är den minsta självständiga enheten i en text (med mellanrum före och efter)  

 

 

 
 

Sammansättningar av ord: 

 ord|följd 

 ord|lista 

 rubrik|ord 

  

 

 

    

Här ovan beskrivs ord som den minsta självständiga enheten i en text och de har valt 

att visa tre olika sammansättningar vi kan göra med ordet 

(http://lexin2.nada.kth.se/lexin). Precis detta tar också Språktidningen upp, och 

beskriver ord som grunden i språket, vilket det givetvis kan ses som. Ord behövs för 

att kommunicera och att göra sig förstådd Vidare skrivs det om att just ordinlärning 

och ordförståelse är de faktorer som vi snabbt mäter och ser framsteg kring hos barn 

som lär sig nya ord från det att de är små och nyss börjat tala, och sedan vidare upp i 
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åren (Juvonen 2010, Språktidningen). Detta kan jag då också koppla till personer 

som ska lära sig ett nytt språk. Att det är orden och ordförrådet som utvecklas och vi 

som kommunicerar med personer som lär sig ett nytt språk märker också om språket 

utvecklas snabbt eller långsamt. Det kan vara när eleven lär sig språk i skolan, eller 

när eleven är nyanländ. Ju fler ord eleven lär sig, desto bredare språkkunskaper kan 

eleven visa, både i tal och i skrift. Ordförståelsen och användningen av språket, är 

viktigt för att kunna kommunicera.  

 

För att kunna förstå alla de ord som vi finner i skolans läromedel, behöver vi ha bred 

ordförståelse och kunna använda orden i olika sammanhang. Som Juvonen beskriver 

är ett ord inte bara ett ord, det finns många komponenter kring orden vi lär oss. Ett 

ord kan sättas ihop med andra och då bilda nya ord med en ny innebörd, de 

såkallade sammansatta orden (Juvonen 2010, Språktidningen). Vidare beskriver 

Juvonen dels den delen som kan ses som synonymer, men också den delen av alla 

sammansatta ord som jag nämnde ovan och som vi har i svenska språket. Exempel 

på detta är ordet bil som har väldigt många associationer, men kan sedan också 

bilda nya ord som gör att huvudordet, den minsta enheten förändras, och det 

kommer nya ord och får en ny betydelse (Juvonen 2010, Språktidningen). 

Exempelvis ordet bil kan bilda fler nya ord när ordet sätts samman med andra ord. 

Nya sammansättningar kan vara följande, bilbälte, personbil, bilist och husbil. Av 

dessa fyra ord har ordet bil fått en annan betydelse, speciellt om vi ser på exemplet 

bilbälte, där ordet innebär en ny sak.  

 

Som beskrivs i Järpsten (Järpsten 2002/2013) behöver eleverna när de ska lära sig 

ord inte enbart kunna ordet och en betydelse. De behöver veta mer kring ordet för att 

få in det i rätt sammanhang. I svenska språket har vi dels många ord som kan bilda 

nya ord med ny betydelse genom att lägga till ändelser, samt att vi har flertalet ord 

med många synonymer. Att ordförståelse är en viktig del i skolan, kan vi utläsa i 

kursplanen i alla skolans ämnen. Att ha ett ordförråd och ett språk som fungerar och 

kan användas, är framgångsfaktorer för att nå de mål som eleven i slutet i år 9 på 

grundskolan bör göra (Lgr11) 

 

 

2.3 Tester i skolan 
 

Att testa eleverna i skolan har gjorts under väldigt lång tid. Vi kan se att i kursplanen 

från 1969 stod det skrivet att eleverna under vissa perioder av skoltiden förväntas att 

göra tester och prov av olika slag (Läroplanen 1969). Likaså kan vi utläsa detta i 

undersökningar kring läromedel, där tester är vanligt förekommande inslag (Nyström 

1996). Genom tiderna har pedagogerna som jobbar i skolan haft förväntningar på 

elevernas kunskaper, och genom att testa eleverna kan pedagogerna sammanställa 

testresultaten och få en överblick hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. Det kan 

innebära att vi behöver forma undervisningen och anpassa den för att eleven ska få 

det stöd den har rätt till. Ser vi att en elev har det svårt med att förstå ord och 
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begrepp, behöver vi hjälpa eleven att bygga upp ett bredare ordförråd. Ett annat 

exempel kan vara en elev som har svårt med läsning, vilket innebär att vi behöver 

lägga in stöd och anpassa på så vis att eleven utvecklar läsförmågan (Westerlund 

2009). I dagens kursplan (Lgr11) finns inte samma tydlighet gällande tester i olika 

ämnen, även om dessa ändå förekommer i flera av de 16 ämnen som eleverna möter 

under skoltiden. De test som är förutbestämda och som elever och vårdnadshavare 

vet kommer att utföras, är de nationella proven för årskurs 3, 6 och 9. Dessa prov 

förekommer på alla skolor i hela Sverige, under bestämda tidsramar och dagar 

(skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan). Vad som är 

gemensamt för de nationella proven i de tre årskurser där de genomförs, är att 

svenskämnet och matematikämnet är obligatoriska. I årskurs 3 är det just ovan 

nämnda ämnen som eleverna skriver proven i, det vill säga två ämnen. Vidare när 

eleven går i årskurs 6 är även engelska tillagt. Då eleven sedan går i årskurs 9 har 

ytterligare två ämnen lagts till. Skolorna får tilldelat ett av de fyra SO-ämnen, samt ett 

av de tre NO-ämnen (skolverket.se/nationellaproviskolan).    

 

Under högstadiet, när eleverna går i årskurs 7-9 finns det inte förutbestämda tester 

eller prov, som skolorna är ålagda att göra förutom nationella proven. Som jag 

beskrev ovan kan detta liknas med de yngre åren, då detsamma gäller för årskurs 3 

och 6 där eleverna utför nationella prov. Under högstadiet finns däremot flertalet 

tester som kontinuerligt används i skolor runt om i Sverige. En arbetsgrupp av 

specialpedagoger i kommunen där studien genomförts, berättar att de har ett 

upplägg vilka tester som de rekommenderar att genomföra från förskoleklass och 

upp till det att eleven går i årskurs 9. De beskriver att flera av dessa test som de 

rekommenderar att utföra är just DLS-testen, där det är vissa perioder som 

pedagogerna är rekommenderade att göra dessa. Testerna följs upp kontinuerligt 

och är material som kan utvärderas. Att de valt att sätta tidsperioder på DLS-testerna 

är för att kunna jämföra eleverna och klassernas resultat (intervju med 

specialpedagogiska arbetsgruppen). Dessa tester är frivilliga, men kan ses som en 

avstämning eller analys för pedagogerna. Viktigt är att jobba vidare med resultaten 

som visar sig, för att eleven ska få utvecklas på rätt nivå. 

 

 

2.4 DLS-test – Staninevärde  
 

Ett av dessa tester som används i skolan är DLS-testet. DLS är en förkortning för – 

Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga. Jag kommer i fortsättingen 

skriva förkortningen som används, det vill säga DLS. DLS är utarbetat och beprövat 

ute på skolor i Sverige. Som jag i inledningen nämnde är DLS-testets syfte att 

analysera elevernas läs- och skrivförmåga, och det är via specialpedagogen på 

skolan dessa tester ofta beställs och köps in. Förlaget som skriver DLS-testet heter 

Hogrefe psykologiförlaget och har utformat DLS-testet från årskurs 1 och vidare upp 

till gymnasieskolans år 1. Författaren som har skrivit handledningen till DLS-testet 

beskriver testet som ett lämpligt alternativ för att på ett objektivt sätt se hur eleverna 
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ligger till, sätta in stöd på individnivå eller gruppnivå, och hjälpa pedagogen att se 

vad gruppen eller individen behöver. Vidare skrivs att användningen av någon del 

från DLS-testet kan ses som ett utvärderingsverktyg för läraren samt att läraren kan 

få en överblick och se hur resursfördelningen kan struktureras (Järpsten 2010:3, 11). 

 

För årskurs 9 som är relevant för min undersökning förekommer fyra test, vilka är 

rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. Jag har valt att använda ett 

av dessa, ordförståelsetestet, vilket omfattar 34 flervalsuppgifter. Orden är hämtade 

från olika ämnesområden, ur olika texter som eleverna möter i den aktuella 

årskursen. Det vill säga ord som eleverna möter i ämnessammanhanget, och inte via 

någon specifik lärobok. Vi kan läsa att det rekommenderas att utföra testet i grupp, 

det vill säga att testet kan utföras av en hel klass samtidigt, och inte genom att välja 

ut vissa elever som ska göra testet. Testet görs individuellt, och eleven har inte 

möjlighet till diskussion med andra elever vid genomförandet. Syftet är att ge reliabel 

information om klassen och enskilda elevers kunskaper och färdigheter inom läs och 

skriv (Järpsten, 2010). Rekommendationer är att utföra tre av delarna under hösten, 

och en av delarna under våren. Däremot skriver Järpsten att detta inte är ett måste, 

utan du kan välja att göra en del, när du vill. Men det är viktigt att läraren har ett syfte 

om varför testet ska genomföras och att uppföljning och utvärdering sedan sker. Det 

får inte bli ett tillfälle i gruppen, som inte följs upp eller utvärderas av läraren 

(Järpsten 2010).  

 

När eleverna har gjort testen räknas antalet rätta svar ihop. Då det är ordförståelse 

detta gäller, innebär det att för varje rätt synonym till ordet motsvarar det ett poäng. 

Eleven behöver ett visst antal poäng för att uppnå en godkänd nivå. Järpsten 

presenterar en tabell i DLS-handledningen, där pedagogen utläser vilken nivå eleven 

har uppnått. I detta fall mäts eleven i något handboken kallar för stanine. Tabellerna 

är uppdelade efter kön, det vill säga pojkar och flickor, vilket inte beskrivs mer än så. 

Anledningen till uppdelningen av kön går inte att finna i handboken eller på Hogrefes 

hemsida där de beskriver testets olika delar från de olika årskurser som testet kan 

utföras i. Däremot kan jag utläsa att samma poäng kan innebära olika stanine enligt 

DLS handboken (Järpsten). Efter mailkontakt med en person som är ansvarig för 

testutvecklingen på Hogrefe förlag och som också är legitimerad psykolog får jag, när 

jag frågar om just uppdelningen mellan kön ett svar. Hen beskriver att eftersom det 

finns skillnader mellan pojkars och flickors resultat generellt, har förlaget delat upp 

det på detta vis. Vidare beskriver hen att de nya versioner som kommer utav DLS-

testet, har de valt att inte skilja på kön då det är önskvärt idag (mailkontakt, 11 april 

2016).  

Se nedan exempel för en inblick i uppdelningen av pojkar och flickor. Där finns 

markerat poäng för både pojkar och flickor, och de olika staninevärden de uppnår.  

Bild hämtad från DLS handbok: 
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Bild 1.Kapitel 10, tabell över skolår 9 – staninevärde, sidan112 DLS handbok, 2002/2013. 
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2.5 Svenska som andraspråk – svenska som modersmål  
 

Ordförståelse för andraspråkselever innebär olika faktorer beroende på hur länge 

eleverna har varit i Sverige. Men vad som är gemensamt för andraspråkselever, är 

att även om de är födda i Sverige, använder de två språk till vardags – ett i skolan 

och sedan kan det hända att de hemma använder modersmålet, men också i flera fall 

två eller fler språk. Detta innebär för ordförståelsen, att orden som lärs in i skolan på 

svenska många gånger inte övas hemma, eller används hemma, då det är 

modersmålet som används vid samtal. Detta innebär i sin tur, att elever som har 

svenska som andraspråk har fler ord de ska lära in – eftersom modersmålet och 

svenskan bör gå hand i hand, och läras in parallellt (Bunar 2015). En annan viktig 

aspekt gällande andraspråkselever är att om de kommer under grundskolans senare 

år, det vill säga på högstadiet, har de betydligt mer att lära in, än om de är yngre när 

de kommer (Hyltenstam & Lindberg 2004/2013). Vi lär oss ungefär 3000 ord om året 

när vi är barn och ungdomar, och även om eleven med andraspråksbakgrund har ett 

utvecklat ordförråd, behöver det översättas till det svenska, för att kunna formulera 

sig och använda ord och begrepp på svenskan (Hyltenstam & Lindberg, 2004/2013). 

 

Viktigt är att elever med svenska som andraspråk får utmaningar och stöd för sin 

språkutveckling i skolan. Att de, precis som alla andra elever, får utmaning i sina 

proximala utvecklingszon. Denna utvecklingszon innebär att vad eleven klarar av att 

göra tillsammans med en mer kompetent person idag, kan den på egen hand klara 

av imorgon. Genom denna typ av stöttning kan eleven hela tiden utveckla sig på sin 

nivå och i början av inlärningen får eleven mycket stöd, för att sedan hitta strategier 

för att klara skolan och inlärningen bättre och då kunna ta egna initiativ (Westerlund 

2009). En annan viktig faktor som tydligt beskrivs och där det finns gedigen forskning 

kring, är läraren. Det är läraren som kan påverka undervisningen, och genomföra 

lektioner där eleven ökar sitt ordförråd och sin begreppsförståelse. Detta gynnar 

sedan eleven när denne har utvecklat förmågan att använda och förstå orden de lär 

sig i olika ämnen i skolan. Att bygga upp ett basordförråd, för att sedan utveckla 

detta, visar på en av lärarens viktigaste punkter (Hattie 2012). Ju fler ord eleven har 

en förståelse för, desto bättre blir elevens förmågor, och eleven har lättare att 

använda dessa i tester, prov, skrivuppgifter etcetera. Att den proximala 

utvecklingszonen hjälper eleverna till att bli ansvarstagande individer, skrivs det 

mycket om inom forskningen (Hägerfeldth 2010:198-199). 

 

Ytterligare en faktor då vi ser till ordförståelsen är vikten av att alla lärare kan se sig 

som språklärare, i sitt ämnesområde (Skolverket 2012). Med det menas att alla 

ämnen har sitt specifika ämnesspråk, och eleverna behöver få hjälp med strategier 

för att utveckla sitt ordförråd i skolans ämnen. Men även sin läsförståelse för ämnet, 

då eleverna möter olika typer av textgenrer i ämnen och ordförrådet kan vara väldigt 

specifikt i flera ämnen (Westerlund 2009). Vidare skrivs att läsning och ordförståelse 

ligger väldigt nära, och att även stavning har en betydande del då eleverna lär sig 
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ord. Sambandet mellan ordförståelse och stavning är idag inte uppmärksammat i 

samma utsträckning som mellan läsning och ordförståelse (Ehri & Rosenthal 2007). 

 

Har eleven kommit till Sverige under senare delen av skolan, är det viktigt att veta att 

forskning visar att det tar 4-8 år att lära sig ett ämnesspråk. Eleven ska då först lära 

sig nya ord och begrepp, gärna på svenska och på modersmålet. Sedan ska dessa 

ord och begrepp förstås och kunna sättas in i ett sammanhang (Bunar 2015:86). Det 

är av stor vikt att elever med svenska som andraspråk får stöd från 

modersmålslärare och studiehandledare för att utveckla sig både på modersmålet 

och på inlärarespråket. Bunar skriver vidare att om skolans ämnen ska kunna förstås, 

behöver ämneslärare också ha kunskap och vetskap om hur man ska gå tillväga för 

att stötta andraspråkselever (Bunar 2015).  

 

Elever med svenska som modersmål behöver inte hålla isär fler språk på samma vis 

som elever med svenska som andraspråk. Däremot likheten är detsamma för elever 

med svenska som modersmål. Det vill säga att när vi lär oss nya ord, behöver vi 

kunna använda ordet i rätt sammanhang och förstå ordets innebörd. Detta kan vara 

en svår och utmanande del i inlärningen beroende på individ. Vissa elever, vilket 

språk de än talar, har svårare med just associationer kring ord och dess innebörd, 

och har svårt att sätta orden i ett sammanhang. Det är av stor vikt att jobba med 

eleverna i skolan och ge dem strategier till att utveckla sin ordförståelse (Westerlund 

2009). 

 
 

2.6 Flickor och pojkar 
 

En annan synvinkel från resultat kan vi göra då vi jämför pojkar och flickor som 
exempelvis PISA-undersökningen gör. I detta fall kan vi då se att pojkarna är sämre 
än flickorna. I PISA-undersökningen som mäter 15-åriga pojkars och flickors resultat i 
skolan, i ämnen som svenska, matematik och naturvetenskap, gör de skillnad på 
kön. (PISA-Programme for International Student Assessment). Där ses tydligt att 
pojkar har sämre resultat än flickor. PISA-undersökningen görs i 65 olika länder, och 
där deltar Sverige (skolverket.se, oecd.org). Även en beskrivning kring PISA-
resultaten har Järpsten valt att göra i handboken för DLS (Järpsten 2010:118-120). 
Jag kommer i undersökningen att se om vi kan urskilja denna uppdelning även där, 
vilket är en av mina frågeställningar.  
 
 
Andra undersökningar och studier kring pojkar och flickor som Liedman (2002) 
beskriver, visar att det finns forskare som anser att vi inte ska jämföra och mäta 
pojkars och flickors resultat i skolan. Anledningen till detta är att då två grupper ställs 
mot varandra ger det ett resultat av att någon av grupperna anses bäst. I många fall 
då vi ser till skolan är det flickorna som tillhör den bättre gruppen (Liedman 2002). 
Det är då intressant att se i handboken till DLS-testernas resultat, där de skiljer på 
pojkar och flickor (Järpsten 2010:112). En tydlig förklaring till detta kan ej ses. Dock 
som Liedman beskriver det, är det ingen av parterna som främjas då vi jämför pojkar 
och flickor. Det innebär istället att det är lätt att generalisera, och att det blir en 
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sanning fast det i många fall inte alls stämmer. Att pojkarna ses som sämre i skolan 
än flickorna blir vid sådana fall negativt, och det är svårt att få bort den stämpel vi har 
satt på könen (Leidman 2002).   
 
 
Forskning kring genus ses som relativt vanligt, det vill säga att jämföra pojkar och 
flickor. Diskussioner kring detta pågår och författarna till boken Språk och kön 
(Edlund, Erson och Milles 2007) frågar sig om det finns ett kvinnospråk och ett 
mansspråk. Om det finns tydliga skillnader mellan könen både i tal, skrift samt 
förståelsen av ord. Detta beskrivs som om det faktiskt finns en skillnad, men att 
samhället är med och påverkar detta (Edlund, Erson & Milles 2007:56).  Det som är 
relevant för min undersökning är skillnader utifrån ordförståelsen, som är en av 
delarna som beskrivs i ovan nämnda bok. Vidare berättas om undersökningar som 
bedrivits både i Sverige och internationellt, om hur vi ser till pojkar och flickor i 
klassrumssituationen. Enligt dessa borde resultaten om pojkar och flickor vara 
annorlunda. Det vill säga att den forskning som Edlund, Erson och Milles tar upp 
visar att i interaktionen i klassrummet är pojkarna de som är mest aktiva, som tar 
plats och som har fler förebilder i skolböcker och i referensmaterial som används i 
skolorna (Edlund, Erson & Milles 2007:98, 99). Detsamma kan utläsas i fler andra 
studier, och dessutom att lärare tilltalar och hjälper pojkar mer än flickor. Trots detta 
kan vi se att flickornas resultat och betyg är bättre än pojkarnas. (Einarsson 
2009:356-366). Om det nu är så att pojkarna tar mer plats, borde inte de då ha ett 
mer utvecklat språk och en bättre ordförståelse?  

 
 

2.7 Läroplanen  
 

Ser vi till Läroplanen för grundskolan 2011, Lgr11, kan vi där läsa att eleverna ska 
uppnå kunskaper att utveckla ord och begrepp och kunna använda dessa i olika 
sammanhang, genom att formulera egna åsikter och tankar i skrift (Läroplanen 
2011). Eleverna i svenska och svenska som andraspråk har samma kursplan i alla 
ämnen, förutom just ämnet svenska. Vidare i Lgr11 står det att elevernas 
språkförmåga, att kunna anpassa språk och stil samt behärska de svenska 
skrivreglerna, är ett av kunskapskraven i år 9 för att uppnå betyget E. De ska kunna 
skriva texter med språklig variation, fungerande textbindning samt ha en struktur i 
text och följa de språkliga normerna (skolverket – kursplanen i svenska). Det innebär 
att eleverna behöver ha ord- och begreppsförståelse för att kunna skriva dessa 
texter. Vidare i alla specifika ämnen som eleverna läser i årskurs 9 kräver vart och ett 
av de 16 ämnena en ordförståelse för att vidare kunna använda i de olika ämnena.  
Eleverna ska kunna använda ord och förstå dess innebörd och värderingar och 
känslor som ord kan ha. 
 
I DLS-testets handledning där vi kan utläsa resultaten, poängteras vikten av att 
testen är kopplade till läroplanen för att eleverna ska uppnå förväntade resultat. För 
att påminnas om detta innebär det förväntade resultatet ett visst antal rätt på 
ordförståelsen, för att komma upp till den nivå som författarna beskriver som en 
godkänt nivå, vilket är ett förväntat resultat. Handboken beskriver de mål utifrån 
kursplanen som blir relevanta i sambandet med DLS-testen och hur vi kan arbeta 
kring dem (Järpsten 2010:117, 118). I kursplanen för svenska och svenska som 
andraspråk är språket elevernas hjälp för att uttrycka sig i olika sammanhang, på 
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olika vis. Det är viktigt att eleven har en grundläggande förmåga och kunskaper om 
hur de på bästa möjliga vis använder språket som ett medel i kommunikationen 
(kommentarsmaterial till kursplanen i svenska 2011).  
 
 

2.8 Utbildning  
 
Vad vårdnadshavare har för utbildningslängd har visat sig spela en viss roll gällande 
läsförståelse, och med det också ordförståelse. För att läsa behöver du kunna flera 
ord som finns i den kontext som du läser. Som vi kan se i undersökningen som 
beskrivs i Einarsson (2011), skiljer det sig inte märkbart på elever i de yngre åren, om 
vårdnadshavare har en kortare eller längre utbildning. Däremot kan skillnader ses 
bland elever i de högre åren, då intresset för läsande är större och de har lättare att 
förstå vad de läser. Denna skillnad var inte lika tydlig när undersökningar utfördes på 
1980-talet. Det var i början av 2000-talet som de stora skillnaderna mellan 
utbildningslängd hos vårdnadshavare kunde ses (Einarsson, 2011:173).  
 
Att barn och ungdomar växer upp i olika miljöer, där utbildningsfaktorn är del av det 
som påverkar under tiden vi växer upp, beskriver Bernstein (2011). Våra normer och 
värderingar blir vi infödda och fostrade till, och det är de personer vi växer upp med 
som formar och lägger en grund för våra värderingar. Givetvis blir vi egna individer 
och växer in i olika roller. Men grunden i våra värderingar kommer från hemmiljön vi 
hade från tidig ålder. Om du har vårdnadshavare som kan påverka din kognitiva 
förmåga, det vill säga att uppfatta, beskriva och värdera verkligheten på ett visst sätt, 
påverkar det dig som person. Alla barn och vuxna har i grunden den norm och 
påverkan som gynnar utvecklingen i språk och värderingar positivt. Den positiva 
påverkan är högre hos de barn som växer upp i ett hem där studier och utbildning 
prioriteras än om barnen växer upp i hem där studier och utbildning inte prioriteras 
(Einarsson 2011:168). 
 
Då vi ser till den stora studie som Hattie har gjort kring påverkansfaktorer kring 
lärande för eleverna, hamnar hemmiljön i mitten bland alla de faktorer han 
presenterar. Det vill säga att påverkansfaktorer delas upp i tre steg, låg, medel och 
hög. Hemmets påverkan ligger då på medel, och vi kan utläsa att hemmet har en 
avgörande roll för inlärning, även om den inte hamnar högst upp (Hattie 2013:313). 
Största påverkansfaktorn för lärande är just läraren. Men som Hattie beskriver det, 
har även hemmet en avgörande roll för barnets utveckling. Vårdnadshavare kan 
under skoltiden stötta och hjälpa barnet att hitta strategier för inlärning och även 
hjälpa till att utveckla ordförrådet, läsförmågan och analysförmågan (Hattie, 2013).  
 
Att vårdnadshavaren har en akademisk utbildning, och en positiv syn på utbildning, 
gynnar eleverna i deras egen utveckling inom skolan. Då vi ser till elever som är 
födda i Sverige, är det obligatoriskt att börja i skolan när de är 7 år gamla. Detta ser 
dock väldigt olika ut då vi ser till världens alla länder, där flertalet inte har skolan som 
en obligatorisk del för barnen, och där vissa får gå i skolan sporadiskt. Dessutom är 
det ostabilt i flera länder, där krig är en del av barnens vardag. Skolan är en dröm för 
många barn och deras vårdnadshavare, men att utbildning är en självklarhet och en 
grundpelare, är inget som gäller världens alla barn (http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Artiklar/Fler-barn-i-varlden-gar-i-skolan/).  
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3. Material och metod  
 

3.1 Material 
 

Jag har valt att undersöka resultaten i svenskans DLS-test, ordförståelsedelen. DLS-

test är ett diagnostiskt material och används i syfte att analysera elevernas läs och 

skrivförmåga. Det är uppdelat i fyra olika delprov och ett av dem är ordförståelse, 

vilket ligger till grund för min undersökning. Dessa tester används i helklass eller i 

grupp och när de sedan rättas, har resultatet på varje enskilt prov ett staninevärde. 

Staninevärdet ligger mellan 1 och 9 och för att eleven ska uppnå resultatet för 

årskursen, bör resultatet ligga från stanine 4 och uppåt (Järpsten 2010). Under 

stanine 4 ses som bristande kunskaper, vilket i detta fall är brist i ordkunskap. 

Hogfere förlag som ger ut DLS-test har kommit fram till en gräns, av hur många ord 

en elev i en viss årskurs bör kunna och efter det gjort denna tabell. Då antalet rätt 

markerade ord har räknats ihop kan vi läsa i handledningen vilket staninevärde som 

uppnås, och då även om ordförståelsen ligger inom ramen för vad som är godkänt för 

årskursen (Järpsten, 2002/2013).  

 

Jag valde att utföra denna del i parallellklasserna i årskurs 9 på en skola i Uppland. 

Det är 65 elever som har deltagit vid tillfället, och efter tillåtelse från vårdnadshavare 

fick jag använda 60 av dessa ordförståelsetest. Antalet betyder att fem av eleverna 

och/eller deras vårdnadshavare valde att tacka nej, de ville inte vara med i min 

studie, och jag respekterar deras val. Det är tre parallellklasser som ligger till grund 

för undersökningen. Att jag använder en av de fyra delarna är för att begränsa 

underlaget, och kunna se just denna avgränsning från fler synvinklar. Testet är som 

ovan beskrivet ett av fyra test, där eleverna får ta del av 34 ord och där de ska välja 

bland fyra ord, vilket som är en synonym till ordet. Detta för att testa ordförståelsen 

hos eleverna i årskurs 9. Alla de fyra testen har eleverna utfört eller kommer att 

utföra, men då alla test tillsammans är ett gediget material har jag valt den del som är 

mest intressant för mig. Ord och begrepp är aktuellt i alla ämnen och i mitt arbete 

som lärare är detta något jag ofta funderar kring, utvecklar och diskuterar med lärare, 

för att eleverna ska få så bra ordförståelse som möjligt i alla ämnen de möter.  

 

Nedan är ett exempel från DLS-testet, för att synliggöra testets utformning.  

 

Sannolikt är det samma som 

 

 Osäkert 

 Korrekt 

 Möjligt 

 Försäkrat 
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3.2 Metod 
 

Jag har i min undersökning gått igenom alla DLS-tester och även 

bedömningsunderlaget som finns med i handboken för lärare. Poängen räknas ihop 

utifrån antalet ord som eleven kan synonymerna på, för att sedan överföras till ett 

värde i en tabell i handboken. Resultatet kallar författaren till handledningen för 

staninevärde som de visar genom att använda tabeller. För att exemplifiera; har 

eleven 20 rätt av 34 ord, kan vi utläsa att eleven om den är pojke ligger på stanine 5, 

vilket är en standardnivå, och ses som godkänd. Är eleven en flicka och har 20 rätt 

av v34 ord, kan vi utläsa att denne har samma staninevärde som pojken, vilket är 

staninevärde 5. Då vi ser till pojkar och flickor, krävs fler poäng för att komma upp i 

högre stanine för pojkarna än vad det krävs för flickorna (se tabell sida 12). I tabellen 

som finns i handledningen till DLS-testet ses skillnader beroende på hur många 

poäng du har uppnått. 

 

Jag har gjort en sammanställning för att tydligt ha en översikt över resultaten på 

testerna, för att enklare se skillnader och likheter mellan kön, modersmål etcetera.  

Jag väljer att bifoga en komprimerad sammanställning, för vidare undersökning ska 

kunna genomföras (se bilaga 1).  

 

Testerna som jag undersöker är godkända av eleverna och deras vårdnadshavare. 

Jag skickade hem information samt frågor till vårdnadshavaren i samband med att de 

fick godkänna att jag använde elevernas resultat i min undersökning (se bilaga 2). Då 

testet är tidsbegränsat till 20 minuter, är det under en lektion eleverna kommer att 

utföra testet. De får två övningsuppgifter, som exempel, för att de ska ha samma 

grund och veta hur testet utförs. 

 

Min metod är en sammansättning av olika metoder, men huvuddelen är att min 

undersökning är en komparativ analys då jag undersöker skillnader och likheter i 

resultaten av testerna (Hellspong 2001).  

 

Fördelarna med att undersöka tre klassers resultat, är att jag kan sammanställa dess 

resultat och analysera dem relativt snabbt. Nackdelen med att ha 60 tester är 

validiteten. Trovärdigheten blir inte lika stark då det är få deltagare med i studien. Jag 

hoppas dock på att kunna se ett resultat utifrån min frågeställning genom dessa 

tester.   
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4. Resultat 
 

Av de 60 elever som har deltagit i min studie har 17 elever ett annat modersmål än 

svenska, och samtliga använder båda språken till vardags. De 17 elever som talar 

fler än ett språk hemma, har alla svenskan som sitt andraspråk och har då ett 

modersmål som också är deras förstaspråk. Endast en elev har varit i Sverige så 

pass kort tid, att jag kan urskilja att denne ej skulle kunna uppnå förväntade resultat. 

De andra 16 eleverna är födda här, eller kom till Sverige vid tidig ålder, mer om det i 

resultatdelen kring skillnader mellan svenska som modersmål och svenska som 

andraspråk.  

 

Av de 60 eleverna är 28 flickor och 32 pojkar. Vi kan också se att av 60 elever har 43 

elever svenska som modersmål och 17 elever har svenska som andraspråk. 

 

 

4.1 Resultat på testet, ord och begrepp 

 
Då jag sammanställt resultatet kan det sammanfattningsvis ses att majoriteten 
uppnår en nivå vilken ses som godkänd om vi ser till DLS-testets staninevärde. Av de 
60 elever som har utfört testet har 56 uppnått förväntade resultat. De är fyra elever 
som ej har uppnått godkänt resultat. De eleverna som ej har uppnått ligger mycket 
lägre än de 56 som uppnått godkända resultat. Att däremot 56 elever enligt DLS 
handbok har klarat ordförståelsen ser jag som mycket positivt. Då orden enligt DLS 
handbok är handplockade från flera av skolans ämnen, ser jag det väldigt positivt att 
så pass många klarar en godkänd nivå.  
 
Jag refererar då till det Järpsten skriver om att ordförståelsen är från alla skolans 
ämnen, och tänker på att skolan i denna undersökning säkerligen jobbar med 
ordförståelse överlag, för att eleverna ska lyckas inom de 16 ämnen som de läser. 
Varje ämne har sitt ämnesordförråd, vilket kan innebära som jag nämnde ovan, att 
skolan säkerligen jobbar aktivt med de specifika ämnesordförråden. Ordförståelsen 
är av stor vikt som Järpsten beskriver. DLS-testet visar att eleverna i studien har en 
hög ordförståelse då 56 av 60 klarar testet. Enligt handboken innebär det att 
eleverna har så många rätt i testet att de uppnår det antalet rätt som Järpsten 
beskriver som en godkänd nivå. Juvonen (2010) beskriver just synonymer till ord och 
att det är viktigt att kunna synonymer och använda rätt ord vid rätt sammanhang. Jag 
kan utläsa av resultaten att dessa elever har ett bra ordförråd och en bra 
ordförståelse då vi ser till DLS-testet och dess resultat.   
 
Eftersom testet är tidsbegränsat kan det kanske ha påverkat tre av de fyra elever 
som inte nådde upp till staninevärde för godkänt resultat. De kanske inte hann läsa 
alla ord noga, och fyllde i lite snabbt för att de visste att testet var på tid. För den 
fjärde eleven som inte klarade testet hade tidsaspekten antagligen inte någon 
inverkan, då det är just ord och begrepp som eleven inte hunnit få tillräcklig kunskap 
om i det svenska språket. Som Gibbons (2013) beskriver det, lär sig barn och unga 
ungefär 3000 ord varje år när de växer upp. Att då klara ett ordförståelsetest när du 
nyligen har kommit till Sverige, är inget som förväntas.  



 

20 
 

Om jag ser till de ord som eleverna har mött i testet, kan jag se att det är tre av de 34 
orden som flera av eleverna har svarat fel på. Dessa ord är jämka, konstlad och 
dabba sig. Om jag återigen ser till Juvonen (2010), och att orden man kan, är inte 
enbart ett ord utan att orden används i ett sammanhang, att de är laddade med olika 
känslor och att vi använder olika ord i olika situationer. Att som ovan i ett test få ordet 
jämka, och kunna en synonym till ordet, innebär att du behöver som Juvonen (2010) 
skriver, kunna ordets innebörd i ett sammanhang. I testet får eleven endast ordet, 
och behöver då själv kunna tänka in ordet i ett sammanhang för att förstå det. Vissa 
ord kräver mer kunskap runt ordet än andra. Det är givetvis lättare att översätta ord 
och begrepp som du kan se inre bilder kring, eller som du använder i vardagen, än 
de ord som är abstrakta och kräver underliggande förståelse. 
 
Ett ord som också var med i testet och som 58 av 60 elever vet innebörden av är 
ordet analysera. Det är ett ord som förekommer i Lgr11 inom skolans 16 ämnen. 
Eleverna har upprepade gånger diskuterat kring ordet, mött ordet i olika 
sammanhang, och har god kunskap om ordet. Det blir då tydligt att Juvonens (2010) 
information om vad som krävs för att kunna ett ord, är tydligt i detta sammanhang. 
Han beskriver att ordets innebörd många gånger behöver tänkas eller sättas in i ett 
sammanhang för att vi ska få en förståelse för ordet.  
 
Jag kan verkligen sammanfatta frågeställningen om eleverna uppnår förväntade 
resultat på DLS-testet med positiva resultat. Det vill säga att majoriteten av eleverna 
uppnår det förväntade resultatet på DLS-testets del ordförståelse.  
 
 

4.2 DLS-test – Staninevärde   
 

Av de 56 elever som har uppnått godkänd nivå ligger 26 stycken elever på vad som 

kan ses som över medel. De har uppnått en högre ordförståelse och har enligt 

Järpsten en god ordförståelse utläst i just detta test. För att kort upprepa 

staninevärdets betydelse, har de elever som uppnår stanine 1-3 ett ej godkänt 

resultat och har en låg ordförståelse, medan elever som uppnår stanine 4-5 ses som 

medel och därmed god ordförståelse. Har eleven uppnått staninevärde 6-9 har 

denna en mycket god ordförståelse och klarat testet med god marginal. Denna 

uppdelning beskrivs i handboken för DLS och vi kan läsa Järpstens redogörelse om 

stanine. De 26 elever som har uppnått stanine 6-9 är fördelade enligt följande: 

 

Flickor – 17 stycken 

 

Pojkar – 9 stycken 
 

Viktigt är att poängtera det som DLS handbok tar upp när de har olika 

stanineintervaller för pojkar och flickor. Det vill säga att vi kan se olika stanine på 

flickor och pojkar, trots att de har lika många antal rätt på testet. Mer om det i 

resultatdelen kring pojkar och flickor (se avsnitt 4.5). Sammantaget har 26 elever 

uppnått stanine 6-9, vilket är nära på hälften av antalet deltagare i studien. Resultatet 

ser jag som bra. Eleverna som enligt DLS har en mycket god ordförståelse uppnår 
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Järpstens bild av att ha ett brett ordförråd och har därmed ett ordförråd som är 

gynnsamt för dem i flera av skolans ämnen. Detta är ändå inga slutsatser jag kan dra 

då vi har 16 olika ämnen med specifika ämnesord, och orden i testen är endast 34 

stycken, och jag kan inte dra slutsatser om att det är just dessa ord som är gynnsamt 

att kunna. Det är handplockade ord som Järpsten beskriver, men att 34 ord ska vara 

avgörande för skolans ämnen är inte sagt. Däremot kan jag se ordförståelsen i ett 

övergripande perspektiv, och se att resultaten i studien ses som goda. 

Ordförståelsen i dessa tre klasser i sin helhet kan ses som god, om vi endast ser till 

Järpstens test. Detta betyder som jag skrev, inte alls att vi kan förutsätta att eleverna 

har en god ordförståelse i alla skolans ämnen. Jag ser det mer generellt. Skulle DLS-

testet ha varit utformat från ett specifikt ämne, som exempel ordförståelsetest i idrott, 

hade det givit helt andra resultat. Om vi ser till de 34 mest användbara orden inom 

idrottens ämne och som är återkommande, kan det hända att vi får se ett annat 

resultat än vad detta test visar. Jag går inte mer in på detta nu, utan återkommer i 

diskussionsdelen kring jämförelser.  

 

 

4.3 Skillnader mellan svenska som modersmål och svenska som andraspråk 

 

När vi ser till resultaten av eleverna som har utfört testet har 17 elever av 60 ett annat 

modersmål än svenska. De har antingen lärt sig att tala svenskan samtidigt som ett 

annat språk – och på det viset blivit tvåspråkiga från födseln. Det vill säga att de 

använder två olika språk när de kommunicerar, precis som Bunar (2015) beskriver. 

Flera av eleverna har lärt sig ett annat språk från sitt hemland eller från sina 

vårdnadshavare, och har först på förskolan eller under de tidigare skolåren mött 

svenskan, som har blivit deras andraspråk. Just detta tar Hyltenstam och Lindberg 

(2004/2013) upp, och poängterar skillnaden mellan att komma i tidig ålder och att 

komma under skolans senare år och ha uppnått en högre ålder. Jag ser av deras 

resonemang, att om eleven kommer i tidig ålder kan det absolut stämma överens 

med resultatet i DLS-testet som denna undersökning har som grund. Majoriteten av 

eleverna som har deltagit i denna undersökning har mött svenska språket under tidig 

ålder, och 16 av 17 elever klarar ordförståelsetestet och uppnår en god nivå. Viktigt 

att även här poängtera att de 16 elever som har talat svenska en längre tid, har haft 

det svenska språket som sitt andraspråk. De har precis som Hattie (2012) beskriver 

det, byggt upp ett basordförråd i svenskan samtidigt som de talat sitt modersmål, för 

att sedan utvidga språket och fått en djupare förståelse i svenskan. Vikten av att få 

ämnesspecifika språk tar också Skolverkets bok Greppa språket upp. I Greppa 

språket poängteras det att alla lärare är språklärare, och behöver jobba med språket i 

det ämne som läraren undervisar i. De 17 elever som är med i studien och som har 

ett annat modersmål än svenskan behöver tydlig stöttning för att utveckla sitt språk i 

alla skolans ämnen. När vi ser till Hägerfeldth (2010) som beskriver stöttningen som 

en viktig aspekt i inlärningen, kan resultatet inom ordförståelsetestet ses som att 

eleverna har haft stöttning och hjälp med inlärningen av svenskan.  
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Jag kan se att av dessa 17 elever har endast en elev kommit till Sverige under 

högstadiet, vilket innebär att denna elev endast har haft ungefär ett år att ta till sig 

svenskan och dess uppbyggnad. Som Hyltenstam och Lindberg (2004/2013) 

beskriver och som jag återigen hänvisar och refererar till, är det mycket svårare för 

en elev som kommer i de högre åren att lära sig ett språk med dess ord och begrepp, 

än om en elev kommer under de lägre åren. Att bygga upp ett basordförråd och 

kunna använda orden och ha en ordförståelse på det nya språket tar tid skriver 

Hägerfeldth (2010), och det är viktigt att eleven får stöttning i detta som jag ovan 

nämnde. Bunar (2015) skriver också om sammanhanget kring orden för att förstå 

dem, och i detta fall, då eleven endast har varit ett år i Sverige, har denne inte hunnit 

skaffa sig tillräckligt med ord. 

 

Om jag ser till de 16 elever som har svenska som andraspråk, och som har klarat 

ordförståelsen, kan jag inte se en skillnad mellan elever med svenska som 

modersmål och elever med svenska som andraspråk. Eleverna som har svenska 

som andraspråk har staninevärden som är jämt fördelade mellan stanine 4–8. Från 

staninevärde 4 ses som en godkänd ordförståelse då vi ser till handledningen för 

DLS-testet, och därmed kan inte någon skillnad ses hos eleverna med svenska som 

andraspråk jämfört med elever med svenska som modersmål. Däremot är jag 

övertygad att det handlar om varje enskild individ och vilken klass eller vilken grupp 

av elever som utför testet. Hade jag utfört DLS-ordförståelsetest på den skola jag 

arbetar, och i den årskurs 9 som jag undervisar i, hade det blivit andra resultat. I min 

årskurs 9 där jag undervisar i svenska/svenska som andraspråk har jag i skrivande 

stund en grupp där sju elever kom till klassen under högstadietiden, och skulle enligt 

min reflektion ej ha uppnått godkänd nivå på detta DLS-test. Av dessa sju elever har 

fem av dem kommit i årskurs 9, och de har ännu inte ett ordförråd i svenska språket 

som krävs för att genomföra detta test och uppnå ett staninevärde 4 eller mer som 

krävs för att eleven ska ses som godkänd enligt Järpsten (2002/2013). Mer om 

resultatet kring svenska som andraspråk och svenska som modersmål i 

diskussionsdelen där mina tankar och resonemang tydligare beskrivs (avsnitt 5). 

 

 

4.4 Flickor och pojkar  
 

I undersökningen var 28 av eleverna flickor och 32 pojkar. Även om vi som Liedman 

(2002) beskriver det, inte bör jämföra pojkar och flickor, ser jag det som en faktor 

som är intressant att ha med i studien. Speciellt om vi ser till PISA-resultaten där 

pojkarna är sämre än flickorna. Mitt resultat visar, precis som PISA-undersökningar, 

att pojkarna har sämre resultat än flickorna. Om vi ser till de elever som ligger över 

medel, det vill säga som har uppnått stanine 6–9, är 17 av dessa elever flickor och 9 

är pojkar. Antalet flickor som genomförde testet var 28 stycken och pojkarna var till 

antalet 32 stycken. Detta betyder att av de 28 flickor som utförde testet, uppnådde 60 

% av flickorna stanine 6-9. Av pojkarna som var 32 till antalet uppnådde 28 % ett 

staninevärde mellan 6-9. Detta kan liknas med just PISA-undersökningarna som 
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kontinuerligt utförs, och där resultatet visar att flickorna uppnår högre resultat i än 

pojkarna. 

 

Ser vi till Järpstens (2002/2013) staninetabell som finns i handledningen till DLS-

testet kan vi dock se att det är skillnad på värden då staninetabellen tydligt skiljer på 

pojkar och flickor. Som ett exempel kan jag se att det finns två elever som har gjort 

testet, och som båda har fått 23 rätt i antalet ord. Det vill säga att 23 ord av 34 ord 

har båda eleverna markerat den rätta synonymen till ordet. Ser vi då i tabellen skiljer 

det sig i Staninevärdet, och vi kan utläsa att när en flicka får 23 poäng har hon 

uppnått staninevärde 6, medan en pojke som har fått 23 poäng uppnår staninevärde 

5. Jag tycker detta är en viktig vinkel i resultatet, eftersom Järpsten skiljer på pojkar 

och flickor, vilket bidrar till att flickornas resultat blir bättre än pojkarnas. Det krävs 

färre rätt för flickorna att uppnå bättre resultat än pojkarna i flera av tabellens 

kolumner (se tabell över staninevärde, avsnitt 2.4 samt bilaga 3). För att få stanine 8 

behöver flickorna ett poäng mer än pojkarna, men det är också den enda 

staninegraden där flickorna är de som inte har färre poäng för högre stanine. Att få 

stanine 9 kräver samma poäng för både pojkar och flickor. Att dessutom Järpsten 

inte beskriver anledningen till detta i sin handledning, gör att mina resultat inom detta 

är svåra att ta fasta på och känns inte helt valida. Fler exempel från eleverna i 

undersökningen på detta kan ges enligt följande: 

 

 

Flicka, 16 poäng – stanine 4 

Pojke, 16 poäng – stanine 3 

 

Flicka, 19 poäng – stanine 5 

Pojke, 19 poäng – stanine 4 

 

Men i mitt resultat kan jag också utläsa poäng som höjer pojkarnas resultat och 

därmed stanine. Detta enligt följande resultat från undersökningen: 

 

Flicka, 28 poäng – stanine 7 

Pojke, 28 poäng – stanine 8 

 

Detta resulterar i att jag kan se på mina resultat från studien på två vis i 

frågeställningen om det finns en skillnad i pojkars och flickors resultat. Jag kan välja 

att se på resultaten utifrån tabellen, och endast tänka i staninevärde. Detta medför att 

jag inte analyserar Järpstens tabell, utan använder den som verktyg och ser till mina 

resultat i stanine – och att mina resultat stämmer med tidigare forskning. Denna 

studie bidrar till att vi ännu en gång kan se en skillnad i skolresultaten då vi jämför 

pojkar och flickor, och att flickornas skolresultat är bättre än pojkarnas. Men jag kan 

också välja att syna tabellen och med det också få ett resultat i jämförelse mellan 

pojkar och flickor, som inte uppfattas valitt. Istället för att jämföra pojkar och flickor, 

kan Järpstens tabell bli mer aktuell att föra diskussion kring då Järpsten presenterar 



 

24 
 

en tabell som skiljer pojkars och flickors resultat. När jag hade kontakt Hogfere förlag 

som ger ut detta testmaterial samtalade jag med en person som inte kunde tydliggöra 

denna tanke för mig. Hen hade inte något bra syfte eller förklaring till varför de skiljer 

på kön i resultat. Att DLS-testet skiljer könen åt kan jag också ha med i mitt fokus. 

Jag väljer att se resultatet från båda sidor och kommer i diskussionsdelen att 

beskriva mina tankar kring resultatet.  

 

Sammanfattningsvis då jag utläser resultatet från DLS ordförståelsetest för årskurs 9, 

kan jag se att flickorna uppnår ett högre staninevärde och uppnår bättre resultat på 

detta test. Som jag skrev ovan, styrker denna undersökning flera av de tidigare som 

genomförts, däribland PISA.  

 
 

4.5 Utbildning 
 

När det gäller bakgrund inom skola och utbildning för vårdnadshavare har 55 

vårdnadshavare svarat på denna fråga i min enkät och av de 55 har alla en 

gymnasieutbildning. Av de 55 har 13 svarat att de inte har en universitetsutbildning, 

vilket betyder att av de 55 vårdnadshavarna har 42 stycken studerat vid universitet. 

Detta framkommer i enkäten (se bilaga 1). Det intressanta med min enkät är att om 

det finns två vårdnadshavare som har svarat, har de likvärdiga utbildningar. I de 21 

fall där det endast är en vårdnadshavare var det lätt att utläsa och visa i min 

tabellöversikt (se bilaga 1). När det är två vårdnadshavare som har svarat, har jag 

därför valt att sammanställa i samma kolumn. Jag har då märkt med siffran 2 efter 

svaret (se bilaga 1). Som Einarsson (2011) beskriver har utbildningslängden för 

vårdnadshavarna en betydelse när det gäller ordförståelse och läsförståelse. Han 

beskriver att detta kan ses då eleverna går i de högre åren, men inte i de lägre åren. 

Ser jag till mitt resultat har en stor del av vårdnadshavarna en eftergymnasial 

utbildning, vilket kan ha påverkat de resultat jag har fått i undersökningen. Bernstein 

(2011) tar även upp detta och beskriver utbildningsfaktorn som en del av de faktorer 

som påverkar barn och unga. Resultatet i de nivåer eleverna har nått i 

undersökningen kan absolut kopplas ihop med detta.  

 

Jag kommer dock inte att lägga mer fokus på denna del, då jag väljer att avgränsa 

resultatet. Efter funderingar kring om vårdnadshavarens utbildning kan ha en 

påverkan, har jag ställt mig frågande till detta. Jag tror att det kan påverka till viss del 

genom att vårdnadshavare kan stötta i utbildningen, med ett språk som är mer 

utvecklat samt hjälpa eleven med strategier för inlärning. Däremot tror jag att om en 

elevs vilja är stark, motivationen till inlärning är på topp, har vårdnadshavarens 

utbildning ingen påverkan. Hattie (2012) beskriver påverkansfaktorer inom 

utbildningen för eleverna som jag beskrev i bakgrundsdelen. I sin studie kom han 

fram till att läraren är det som i slutändan kan påverka elevens skolgång, hitta 

strategier för inlärning och motivation och viljan till att utvecklas hos eleverna. En elev 

som då kommer från ett hem där stöd kring studierna inte förekommer, kan ändå 
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gynnas otroligt mycket om denne har en lärare som kan påverka inlärningen och 

motivationen. 

 

 

4.6 Helhetsbedömning  

 

Genom detta test i ordförståelse visar resultatet att majoriteten av eleverna uppnår 

en godkänd nivå och klarar ordförståelsetestet i DLS för årskurs 9. Av mitt resultat 

kan snabbt ses en skillnad mellan pojkar och flickor. Flickorna har bättre resultat än 

pojkarna och ligger på högre staninevärden i ordförståelse. Att utbildning skulle ha en 

betydelse är inget jag kan se, och frågeställningen kring utbildning resulterar mer i 

förvirring än i något konkret. Jag tror att om vi ska utreda utbildning hos 

vårdnadshavare och dess betydelse för eleven, behöver djupare intervjuer 

genomföras och kartläggas bättre. Skillnaden mellan elever med svenska som 

modersmål och elever med svenska som andraspråk är inte lika markant skillnad 

som då vi jämför kön. Detta tror jag är väldigt olika beroende på andraspråktalarens 

tid i Sverige. Som jag beskrev, kan jag med stor sannolikhet skriva att om DLS-testet 

hade genomförts i klassen jag undervisar svenska i, hade andra resultat framkommit. 

Då hade en skillnad mellan elever med svenska som modersmål och elever med 

svenska som andraspråk kunnat ses. Jag tror elevens tid i Sverige har en stor 

betydelse för om resultatet på DLS-testet ska kunna generaliseras i denna aspekt.  

 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Allmänt 
 

Jag har förståelse för att pedagoger använder DLS-test för en relativt snabb och 

effektiv överblick som kan visa vilken nivå eleven befinner sig på. Däremot är det av 

stor vikt att inte bli blind i detta, och att tänka att resultaten är det sanna. På skolan 

där denna studies DLS-test är genomförda används DLS-test kontinuerligt i år 7, då 

eleverna kommer nya till skolan. Då får pedagogerna en liten riktning om hur det kan 

vara. För att använda DLS-test i år 9, anser jag att det behövs ett tydligt syfte om 

varför man gör detta samt en tydlig uppföljning. Jag inser efter denna undersökning 

att testet kan vara till stor hjälp när pedagogerna vill ha en överblick kring elevernas 

kunskaper inom testets område. Men även att det är viktigt att vad än resultaten 

visar, arbeta utifrån dessa, och inte gå vidare utan att reflektera över resultaten. 

Använder vi DLS-test behöver vi ha ett syfte och en vidare arbetsgång med dessa – 

vad vill vi få ut av testen? Hur använder vi resultaten? En viktig aspekt är också när vi 

genomför testet. Elevens dagsform har en avgörande betydelse, och hur eleven mår 

eller vad eleven har för motivation och inställning till att utföra testet är ingenting vi 

kan förutsätta. Får en elev låga resultat, kan motivation, sömnbrist och annat vara en 

förklarande faktor. Det är viktigt att se eleverna i en process, och att hela tiden tänka 
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oss att det är genom formativ bedömning och återkoppling, som vi faktiskt kan utläsa 

elevens kunskaper. Vi måste kontinuerligt stötta eleven, och att använda dessa test 

som kartläggning är för mig en början. Men då krävs också en bra fortsättning och en 

vidare tanke kring varje individ som utför testet. 

 

5.2 Skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk    

 

Att jag inte kan se en skillnad mellan elever med svenska som modersmål och elever 

med svenska som andraspråk är antagligen på grund av att eleverna i studien har 

varit i Sverige så pass länge, att de har hunnit bygga upp ett ordförråd och har fått en 

ordförståelse som kan jämföras och liknas med de svenska eleverna. Jag tror att om 

jag hade använt testet på en skola som hade elever som kommit till Sverige under 

den senare delen av högstadiet, tror jag att jag hade fått andra resultat. Jag arbetar 

som svenska som andraspråkslärare, och refererar till mig själv. För ett par år sedan 

undervisade jag i en årskurs 9 där 15 elever hade svenska som modersmål, och 11 

elever hade svenska som andraspråk. Av dessa 11 elever hade 9 kommit till Sverige 

under högstadietiden. Dessa elever klarade inte målen för flertalet ämnen och jag 

kan därför påstå att det är beroende på tid i Sverige och kontakt med det svenska 

språket som har en avgörande roll om du klarar ordförståelsetest eller ej. Givetvis är 

fler faktorer inblandade i språket och dess utveckling. Har du en tidigare 

skolbakgrund och en studievana, underlättar det när du lär dig ett nytt språk. Även 

vårdnadshavarens roll i elevernas språkutveckling har en betydelse, samt hur dina 

tidigare upplevelser och erfarenheter om att lära sig. Finns motivation till inlärning har 

det också en betydande roll. Har eleven flytt till Sverige och under resans gång varit 

med om situationer som påverkar denne fysiskt eller psykiskt, har det en avgörande 

roll. Trygghet är en faktor som påverkar elevernas skolprestationer. Vilken elev det 

än gäller krävs en trygghet för att inlärning ska ske. 

 

Som Bunar (2015) beskriver det, kan det ta upp till 8 år innan en elev lär sig ett 

ämnesspråk, och att det är viktigt att ha modersmålslärare och studiestöd för 

eleverna som har svenska som andraspråk. De elever som är med i min studie har 

antagligen precis som Bunar (2015) beskriver det fått stöd i att utveckla 

andraspråket. Resultaten visar att de uppnår en god ordförståelse, och även om 

eleverna utan stöd kan lära sig och ta till sig ett nytt språk, underlättar det om de har 

stöd. I min enkät kunde jag ha skrivit fler följdfrågor för att få tydligare svar om 

eleverna har arbetat med strategier för att utveckla sina ord- och begreppskunskaper. 

Jag hade kunnat ha med frågor i enkäten om studiehandledare och 

modersmålslärare har haft en betydande roll för deras språkutveckling. Detta har 

som Westerlund (2009) beskriver en avgörande roll vid inlärning. Jag anser att just 

strategier för inlärning är lika viktigt för elever med svenska som modersmål och 

elever med svenska som andraspråk.  
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5.3 Pojkars och flickors resultat 

 

Att jag i min undersökning kan se att flickorna ligger högre i ordförståelse än vad 

pojkarna gör stärker undersökningar som bedrivs i just detta. Min studie är ytterligare 

en studie som visar att flickorna har högre resultat. Personligen är jag kluven i denna 

fråga. Jag vill och önskar att det var mer likvärdiga resultat när vi jämför pojkar och 

flickor. Kan det skilja mellan ämnen? Om vi skulle jämföra pojkars och flickors 

resultat i ämnet idrott, hur skulle våra resultat se ut då? Ser vi till idrotten som visas 

på tv och som utövas världen över, så är pojkarna starkare och når längre, tjänar mer 

och har högre status än flickorna. Kan det vara så även inom skolan? Att pojkarna 

skulle ha bättre resultat om vi jämförde idrotten istället för ordförståelse? Jag är 

beredd att tro det. Hur ser det ut i ämnet matematik? Det skulle vara intressant att 

vidare studera andra resultat i flera ämnen.  

 

Som Einarsson (2011) beskriver, får pojkar och flickor olika mycket plats i 

klassrummet, och det är då pojkarna som får mer hjälp än flickorna. Detta är en 

faktor som också är intressant att se till, då resultaten visar att flickorna når högre än 

pojkarna. Dock är jag kritisk till att pojkarna som enligt Einarsson (2011) får mer plats 

i klassrummet än flickorna, kan ha en betydelse i just DLS-testet. Jag hoppas att alla 

lärare hjälper eleverna lika mycket oberoende på kön. Jag kan utläsa i 

handledningen till DLS-testet att staninevärdet inte är lika för pojkar och flickor. Varför 

Järpsten har valt att skilja antalet rätt och vidare ha olika staninevärden för pojkar och 

flickor bidrar till ett kritiskt förhållningssätt. Med tanke på att det inte framkommer ett 

tydligt syfte, varken i handledningen eller med personlig kontakt med förlaget, får det 

mig att ifrågasätta DLS-testet.  

 

Att vi har skiljt pojkar och flickor åt är något som har gjorts under längre tid, men som 

Edlund, Erson och Milles (2007) skriver, resulterar det i att någon anses bättre än 

den andra. I detta fall blir flickorna de starka som presterar bättre, medan pojkarna 

inte uppvisar samma goda resultat. Att då i DLS-testet också på något vis ge styrka 

till detta, när Järpsten (2002/2013) och Hogfere förlag har valt att skilja på kön i sin 

resultat- och staninedel, ser jag som opedagogiskt. Även om forskning visar att 

flickorna är den starka parten i skolan, så behöver vi inte stärka detta med att göra 

som Hogfere förlag har gjort. Som personen från Hogfere förlag beskriver i 

mailkontakten, har de i den nya versionerna inte skiljt på pojkar och flickor, eftersom 

det är inte önskvärt idag. Jag tycker vi absolut kan jämföra kön, men då är det viktigt 

att sedan fortsätta studier och vinkla från fler håll, vad vi kan göra med de resultat vi 

får av forskning. När det nu visar sig att eleverna i min studie når de förväntade 

resultaten, men att pojkarna ligger lägre än flickorna, vad är då nästa steg? Önskvärt 

är att skolan som är underlag i min studie tar vara på detta, och börjar fundera på 

pojkarnas ordförståelse. Vad är det som bör förändras för att pojkarna ska nå högre? 

Hur ser arbetet på skolan ut? Har vi en skola där flickor generellt når högre, borde vi 

inte då stanna upp och reflektera över detta?  
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Men vi kan också vinkla mina resultat som jag beskrev i resultatdelen. Förlaget har 

skilt på pojkar och flickor i resultaten, men vad som visar sig då vi synar 

staninevärden mellan pojkar och flickor är att vi ser poängskillnader som inte känns 

bra och tillräckligt tillförlitliga. Att det krävs fler poäng för att nå högre staninevärde för 

pojkarnas del i majoriteten av tabellen, visar på att resultaten kanske inte kan stärka 

tidigare forskning. Att flickor som får 23 poäng uppnår stanine 6 medan pojkar som 

får 23 poäng endast uppnår stanine 5 är vilseledande anser jag. Vad syftet är med 

detta är oklart då Järpsten ej tar upp detta, eller personen vid Hogfere förlag inte har 

någon bra förklaring kring denna punkt.  

 

Jag har i mina frågeställningar undersökt just staninevärdet, och jämför pojkar och 

flickor utifrån det. Att poängräkningen ser olika ut, var inget jag anade från början. 

Jag väljer då att se till min frågeställning och utläsa staninevärdet, men däremot 

lämnar jag inte poängskillnaden helt. Jag tycker det vore intressant att få grepp om 

detta, och faktiskt föra en diskussion med förlaget och Järpsten om tankarna. Det är 

för mig inte alls professionellt gjort när man väljer att ha denna skillnad i ett material 

som flertalet skolor använder. Dels skolorna i kommunen där denna studie är utförd, 

men även i kringliggande kommuner. Det krävs ett resonemang i handledningen 

kring detta för att jag själv ska kunna godta deras syfte. Handledningen behöver 

förklara och tydliggöra syftet till skillnaden de olika staninevärde som pojkar och 

flickor får trots att de har samma poäng. Men även syftet som förlaget har för att 

skilja pojkar och flickors resultat åt behöver framkomma. 

 

 

5.4 Utbildning 
 

När jag ser till min undersökning och det resultat som framkommer kring 

vårdnadshavares utbildning inser jag att denna fråga är för djup för att kunna 

analyserar rättvist. Att vårdnadshavarens roll har en betydelse, håller jag med 

Einarsson (2011) om, och dessutom som han beskriver, att den ses tydligare i de 

högre åren, kan jag också tänka mig. När eleverna når högstadiet har de uppgifter 

som de vuxna inte alltid kan ta sig an, då ämnet ordförståelse kan vara svårt om man 

inte är påläst. Jag instämmer också med Bernstein (2009) att normerna vi växer upp i 

har en avgörande betydelse för vår syn på utbildning och utveckling. Har eleverna 

vårdnadshavare som studerat både på gymnasiet och vidareutbildat sig, tror jag att 

det påverkar eleverna positivt i vissa fall. Givetvis inte alla, men till stor del.  

 

Hattie (2012) tar upp vårdnadshavarens och hemmets påverkan och återigen tror jag 

att det har en betydelse. Jag inser nu i efterhand att denna frågeställning inte kan få 

resultat som känns valida. Jag hade behövt som jag beskrev ovan göra djupare 

forskning för att kunna se om detta möjligtvis kan ha en påverkan på eleverna i min 

studie. För att få mer tillförlitliga resultat hade vårdnadshavaren behövt intervjuas 

och/eller svarat på mer omfattande frågor kring skolsituationen. Jag tänker mig att 

utbildning är en av frågorna, men sedan finns mycket följdfrågor som jag kommer på 
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nu i efterhand. Allt från läxor, hur stor del man lägger ner på elevens studier i 

hemmet, till det att undersöka studievanorna och skolbakgrund i det stora. Vissa 

vårdnadshavare som har skolbakgrund och har studerat vidare, vilken relevans har 

egentligen den utbildningen? Varför utbildade man sig? Har man utbildat sig för att 

man ”måste” inom sitt yrke, via arbetsförmedlingen, eller på eget initiativ?  

 

Av de 5 vårdnadshavare som inte har svarat på enkäten kan jag inte annat än 

analysera för mig själv om anledningen till detta. Kan hända att det känns privat. Att 

de inte förstod syftet med frågan, eller av andra anledningar. Men återigen, denna 

fråga gav mig mer insikt om vikten av att ha frågor i sin studie som faktiskt kan 

besvaras och med ett så pass brett underlag så att det går att analysera trovärdigt.  

 

5.5 Tester i skolan 
 
DLS-test har visat sig vara mer vanligt än jag trodde från början. Efter denna studie 
har jag deltagit i flera diskussioner kring tester i skolan och flera personer i min 
omgivning använder detta test. Jag har även haft kontakt med tre specialpedagoger 
som arbetar på olika skolor och orter. Två av specialpedagogerna arbetar på skolor i 
Uppland, där min studie är utförd. Den tredje specialpedagogen arbetar i en 
närliggande kommun. De tre specialpedagogerna och flertalet lärare på skolor i 
Uppland samt i närliggande kommuner påtalar att detta är tester som används på 
skolorna, och jag har insett att testet har blivit näst intill obligatoriskt på flertalet 
skolor. Som beskrivs i kursplanen från 1969 var test ett inplanerat tillfälle, precis som 
vi idag har de nationella proven för årskurs 3, 6 och 9, som vi kan läsa om hos 
Skolverket. DLS är inget som är obligatoriskt att använda, utan det är en hjälp för att 
få en överblick i klasserna, som Nyström (1996) tar upp. Detta håller jag med 
Nyström (1996) om, och anser att det är bra för att just skapa sig en uppfattning om 
hur eleverna ligger till. Däremot är det viktigt att poängtera att pedagogerna ändå 
behöver tänka kritiskt kring testerna från DLS. Ifrågasätta orden, och även tidpunkten 
då vi utför dessa. Eleverna kan ha bra/dåliga dagar, vilket betyder att vissa dagar är 
mer lämpliga för att testa och eleverna är mottagliga. Detta gäller givetvis inte alla 
elever, hela tiden. Men det är en tanke som vi bör ha med oss, som kan spegla vissa 
elevers resultat. Likaså är tidsaspekten kring 20 minuter för denna ordförståelse en 
faktor att ha med i sambandet, då vissa elever kanske inte har förmågan att läsa så 
snabbt som det skulle behöva för att hinna igenom hela testet under denna tid. Jag 
tycker det är positivt att använda sig av tester ibland, men det är viktigt att veta syftet 
till dem samt påminna sig själv om att det är trots allt via formativ bedömning som vi 
bör utveckla eleverna och se dennes förmåga.  
 

 

5.6 Sammanfattning av studien 

 

Genom denna studie har jag fått resultat som sammanfattas nedan. Studien har fått 

mig att fundera mycket kring pojkar och flickor, och även mellan svenska som 

modersmål och svenska som andraspråk. Av resultaten kan jag utläsa att det är en 

väldigt stor majoritet av eleverna som uppnår goda resultat i ordförståelse, och där 

hälften har klarat sig över vad som anses som medel utifrån Järpstens DLS-test. Det 
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är mycket intressant! Men jag kan också se att flickorna når högre än pojkarna då vi 

ser till staninevärdet och att flickorna når högre än pojkarna är enligt tidigare 

undersökningar vanligt. Men det får mig att fundera på skolan i det stora. Även 

staninevärdet har bidragit till flera funderingar och tankar hur vi ska möta dessa 

resultat då vi utför testen. Trots allt har denna studie fått mig att inse att DLS-testen 

skiljer på antalet rätt och därmed staninevärdet för pojkar och flickor. Ytterligare en 

vinkling kring staninevärde är om elever med svenska som andraspråk ska mätas 

inom samma tabell. Skiljer DLS-testet på pojkar och flickor, kan testet också skilja på 

elever med svenska som modersmål och svenska som andraspråk. 

 

Det som kunde ses i mitt resultat är tre ord som flera av eleverna inte visste dess 

synonym till, men mer intressant än dessa tre ord är att ett ord som 58 av 60 elever 

hade svarat rätt på, är ordet analysera. Detta är ett ord som är återkommande i alla 

skolans 16 ämnen, mer eller mindre. Och förmågan att kunna analysera är en viktig 

del i skolan. Att eleverna får ämneskunskaper och lär sig nya ord och begrepp, är en 

av de stora delarna inom skolans värld. Men för att sedan kunna använda sin 

kunskap, sätta in den i sammanhang och värdera den, krävs att du kan analysera. 

Det är då väldigt träffande att just detta ord är det ord som eleverna har flest rätt på. 

En parentes är också, att de två elever som inte har svarat rätt, ligger båda på lägsta 

nivån i staninevärde. 

 

Efter min studie har jag fått djupare kunskaper inom ämnet, och inser att vi bör välja 

test med kritiskt förhållningssätt. Samt att veta hur vi ska följa upp resultatet, så att 

elevens resultat blir en del av en bedömning och ett underlag för vidare utveckling.  

 

 

6. Avslutande kommentar 
 

Det vore intressant att jämföra skolor som använder DLS-test och se om vi kan se 

skillnader mellan skolorna. Även undersökning kring uppdelandet av pojkar och 

flickor – förekommer det ofta i test, eller är DLS-testet unikt i denna vinkling? 

 

Jag vill återigen tacka eleverna i min undersökning, samt min handledare som stöttat 

mig. Jag kommer antagligen inom en snar framtid att fortsätta med en ny studie, då 

denna undersökning gav mig fler frågor och funderingar som jag anser viktiga och 

spännande att undersöka. Som jag beskrev ovan skulle det vara intressant att 

jämföra olika skolors resultat på DLS ordförståelsetest, men även att jämföra och 

granska testmaterial inom ordförståelse. Jag nämnde även skillnaden mellan ämnen, 

och att testa ord inom specifika ämnesområden, så som idrott, matematik eller annat. 

Det vore intressant, dels för ämnesspråket – men även för att se skillnader mellan 

pojkar och flickor.  
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8. Bilagor  
 

Bilaga 1 

 

Nedan i tabellen redovisas elever utifrån kön, staninevärde, vilket modersmål samt 

vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning.  

60 elever fördelat på 28 flickor och 32 pojkar. 
 
 
 

Elev  Kön Stanine Svenska Svenska 
som 

andraspråk 

Vårdnadshavare 
gymnasieutbildning 

Vårdnadshavare 
universitetsutbildning 

1 Flicka 1 X  Ej svarat Ej svarat 

2 Pojke 1 X  Ja Nej 

3 Pojke 2  X Ja2 Ja2 

4 Pojke 3 X  Ja2 Ja2 

5 Pojke 4 X  Ja2 Ja2 

6 Pojke 4  X Ja2 Ja2 

7 Pojke 4  X Ja2 Ja2 

8 Pojke 4  X Ja Nej 

9 Pojke 4 X  Ja Nej  

10 Pojke 4 X  Ja Ja 

11 Pojke 4 X  Ja2 Ja2 

12 Flicka  4 X  Ej svarat Ej svarat 

13 Flicka 4 X X Ja Ja 

14 Flicka 4  X Ej svarat Ej svarat 

15 Pojke 4  X Ja ja  

16 Pojke 4  X Ja2 Ja2 

17 Pojke 4 X  Ja2 Ja2 

18 Pojke 5   Ja2 Ja2 

19 Pojke 5 X  Ja2 Nej  

20 Pojke 5 X  Ja Nej  

21 Pojke 5 X  Ja2 Ja2 

22 Pojke 5  X Ja2 Ja2 

23 Pojke 5  X Ja2 Ja2 

24 Pojke 5  X Ja Ja 

25 Flicka 5  X Ja Ja 

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan
http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=all&q=ord
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ord
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-i-varlden-gar-i-skolan/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-i-varlden-gar-i-skolan/
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26 Flicka 5 X  Ja2 Ja2 

27 Flicka 5 X  Ja2 Ja2 

28 Flicka 5 X  Ja2 Nej 

29 Pojke 5 X  Ja Nej 

30 Pojke 5 X  Ja Nej 

31 Flicka 5 X  Ja Nej 

32 Flicka 5 X  Ja2 Ja2 

33 Flicka 5 X  Ja2 Ja2 

34 Pojke 5 X  Ja Ja2 

35 Flicka 6 X  Ja2 Ja2 

36 Flicka 6 X  Ja2 Ja2 

37 Flicka 6 X  Ej svarat Ej svarat 

38 Flicka 6 X  Ja Ja 

39 Flicka 6 X  Ja Nej 

40 Pojke 6 X  Ja Ja 

41 Pojke 6 X  Ja Nej 

42 Pojke 6 X  Ja Nej 

43 Pojke 6  X Ja Ja 

44 Pojke 6  X Ja2 Ja2 

45 Flicka 6  X Ja2 Ja2 

46 Flicka 7 X  Ja2 Ja2 

47 Pojke 7 X  Ja2 Ja2 

48 Flicka  7 X  Ja2 Nej 

49 Flicka 7 X  Ja2 Ja2 

50 Flicka 7 X  Ja Nej 

51 Pojke 7 X  Ja Ja 

52 Flicka 7 X  Ja2 Ja2 

53 Pojke 7 X  Ja2 Ja2 

54 Flicka 7 X  Ja2 Ja2 

55 Flicka 7  X Ja Nej 

56 Flicka 8  X Ja2 Ja2 

57 Flicka 8 X  Ja2 Ja2 

58 Flicka 8 X  Ja2 Ja2 

59 Pojke 8 X  Ja2 Ja2 

60 Flicka 9 X  Ja2 Ja2 

 

 

Summering för lätt översikt:   

 

P = pojkar F= flickor 

 

 Pojkar Flickor 

Stanine 1 1 1 

Stanine 2 1 0 

Stanine 3 1 0 

Stanine 4 10 3 

Stanine 5 10 7 

Stanine 6 5 6 

Stanine 7 3 7 

Stanine 8 1 3 

Stanine 9 0 1 
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Bilaga 2 – Enkät som vårdnadshavare fyllde i: 

 

Frågor till vårdnadshavare för elever i årskurs 9 
 

Hej, 

Ni känner mig som Lina – svenskläraren på Alfa 2-3. Jag läser för tillfället upp min 

behörighet för att få undervisa och betygssätta elever upp till årskurs 9 i svenska.  

Sista uppgiften är att skriva en uppsats, och jag har valt att skriva om DLS-test för år 

9. DLS-test är ett svensktest som har fyra delar. Jag tänkte undersöka 

ordförståelsedelen, och se om eleverna i år 9 uppnår förväntade resultat. Jag 

kommer också att undersöka om jag kan se skillnader mellan elever som går att 

kategorisera.  

Jag ber därför om tillåtelse att få använda Ert barns resultat.  

Det skulle också vara toppen om Du som vårdnadshavare skulle kunna svara på tre 

korta frågor kring din egen skolgång. 

 

Får Ert barn delta i studien? 

Ja Nej 

 

 

Har Ert barn svenska som modersmål?  Har du svenska som modersmål? 

Ja Nej   Ja Nej 

 

 

 

Om nej, vilka språk talar ni i hemmet? 

 

____________________________________________________________________ 

 

Om ni talar fler språk hemma, hur gammal vart Ert barn när hon/han började tala svenska på 

den nivå som behövs för att kunna kommunicera i vardagen?  

 

 ____________________________________________________________________ 

 

Har ni som vårdnadshavare en skolgång upp till gymnasiet? Det vill säga fullföljt någon linje 

på ett gymnasieprogram? 

 

Person 1: Ja Nej 

Person 2:  Ja Nej 

 

Har ni någon utbildning på universitetsnivå/Högskolenivå? 

Person 1: Ja Nej 

 

Person 2:  Ja Nej 

 

Ditt barns namn: __________________________________________ 
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Signatur för godkännande: ___________________________________ 

 

Tack på förhand! 

 

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar! 

 

Lina Edin 

Lina.edin@utb.tierp.se  
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Bilaga 3 – tabellöversikt  

 

 


