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Här presenteras en metod för samt resultat från en pågående undersökning av språkbruket i de tre 

nationella proven i naturvetenskap i tre olika ämnen för år 6. Syftet med undersökningen är att undersöka 

vokabulären som används i de nationella proven, såväl proven som helhet och uppdelat på de tre ämnena 

biologi, kemi och fysik. Detta för att kunna identifiera eventuella skillnader i såväl ämnesspråkliga som 

åldersmässigt språkbruk.  

Metoden som används är en korpuslingvistisk metod som använder sig av gratisprogram för analys och 

strukturering av data och utvecklades för analys av naturvetenskapliga uppgifter i den internationella 

undersökningen TIMSS 2011 år 8 (Persson, 2016).  

Vokabulären i de nationella proven i naturvetenskap för år 6 jämförs med den vokabulär elever möter i 

läroböcker, men också med vokabulären i ett mer vardagligt svenskt skriftspråk, samt ett mer lättläst 

skriftspråk. Detta görs genom att jämföra orden i uppgifterna med tre korpusar: OrdiL (Johansson 

Kokkinakis, 2007) som speglar skolspråket, SUC 2.0 (Stockholms universitet, 2014) speglande en mer 

vardaglig svenska och LäSBarT (Heimann Mühlenbock, 2013) reflekterande det mer begränsade 

ordförråd som exempelvis en andraspråkselev kan ha. Som jämförelse görs även motsvarande 

undersökning med 2009 års nationella prov i naturvetenskap för år 9 samt med de naturvetenskapliga 

uppgifterna i den internationella undersökningen TIMSS 2011 för år 8. Totalt har 13 olika 

naturvetenskapliga prov analyserats.  

Metoden för analys är förhållandevis enkel att använda och kräver – förutom tillgång till korpusar – inga 

korpuslingvistiska specialkunskaper, men är då också behäftad med vissa svagheter och problem som 

lyfts fram för diskussion.  
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