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En rad studier av ordförståelse gjordes i Sverige under 70- och 80-talen (Frick och 
Malmström 1976; Cassirer 1977 och Josephson 1982). I Gustafsson och Håkansson (2011) 
redovisades en mindre undersökning där förutsättningarna för Frick & Malmströms studie 
(1976) i största möjliga mån efterliknats. Denna och de flesta studier av ordförståelse är 
emellertid associerade med ett stort antal metodologiska problem, framför allt vad gäller 
antalet variabler att ta hänsyn till och problem med att få ett tillräckligt stort underlag av 
informanter för att med kunna uttala sig om generella samhälleliga tendenser.  
 
I detta föredrag vill vi trots detta diskutera hur förståelsen av ord och begrepp har förändrats 
över tid i Sverige med utgångspunkt i en studie av resultaten från högskoleprovets ORD-del. 
Här är antalet informanter inte något problem: under det senaste decenniet har högskoleprovet 
gjorts av 65 000 – 145 000 personer/år. Ordförståelseprovet i högskoleprovet är ett 
flervalstest som är avsett att mäta förståelsen av ord och begrepp. Resultaten på detta ger en 
unik möjlighet att göra jämförelser över tid med utgångspunkt i stora datamängder. 
 
I vår presentation utgår vi ifrån vi testdata för att diskutera två frågeställningar: i) hur har 
förståelsen av individuella ord och begrepp förändrats över tid? ii) hur har förståelsen av ord 
och begrepp förändrats över tid när olika grupper jämförs? För att besvara den första frågan 
utgår vi ifrån ord som har testats flera gånger (varje ord har prövats ut åtminstone en gång på 
ca 2 000 testdeltagare innan det inkluderas i det reguljära provet). För att besvara den andra 
frågan jämför vi grupper baserade på kön, ålder och utbildningsnivå. Ingen av delstudierna 
går fri från metodologiska utmaningar, och i vårt föredrag vill vi förklara och diskutera såväl 
metoden som resultaten.  
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