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Förord 

Det är nu dags att sammanfatta de senaste fem-sex åren av mitt liv. Under en 
så pass lång tid hinner en hel del saker hända. Men hinner såväl börja på en 
forskarutbildning som att bli far. Två saker som båda lärt mig att saker och 
ting inte är fullt så enkla som man trodde att de var, och att det inte finns ett 
enda rätt sätt att göra saker och ting på. Och aldrig finns det något facit. Men 
framför allt att jag upptäckt att det finns väldigt många nya frågor jag inte 
ens visste fanns. 

Under dryga fem års avhandlingsarbete hinner många personer passera 
förbi. Då denna avhandling är skriven inom ramen för forskarskolan Ämnes-
språk i matematiska naturvetenskapliga praktiker, med fem deltagande läro-
säten vill jag tacka alla er som på olika sätt varit inblandade i kurser och 
forskarskoleträffar runt om i Sverige. Ni är för många för att räkna upp, men 
utan er...  

Tack till mina handledare Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och Jonas 
Almqvist. Utan er hade jag aldrig gått i mål. Tack även till Jenny och Johan 
för er del i att baxa meningsdimensionerna i hamn. 

Tack till alla diskutander Anders Jakobsson, Erik Knain, Eva Lundqvist, 
Synnøve Matre och Anita Wallin som gett mig feedback på mina texter i 
deras olika stadier. Tack till Katarina Heimann Mühlenbock och Sofie Jo-
hansson för att ni lånat ut era korpusar till mig och för era råd och syn-
punkter på mina texter. Tack även till GU som gav mig användarnamnet 
xperto, det höjde alltid mitt humör vid inloggning. 

Jag vill även tacka alla ni som är och varit med i olika grupper vid in-
stitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier som jag varit del-
aktig i, Textanalysseminariet, Komparativ didaktikgruppen, Mattegruppen, 
EDU-doktorander och såklart alla ni i korridoren, administratörer, datatekni-
ker och övrig personal som sett till att allt fungerat. 

Till mina forskarskolekollegor, Annelie, Ida, Judy, och Marie vill jag säga 
tack för att ni finns i mitt liv! Trots att vi befinner oss så långt från varandra 
geografiskt har ni alltid befunnit mig nära mig. Så kul vi har haft! Ett litet 
extra tack till Judy som hjälpt mig att få styrsel på trilskande korpusar. Men 
även ett rejält tack till Ida som stått ut med mig som rumskamrat under hela 
doktorandtiden. Jag ska försöka låta bli att sprida ut utskrifter och undervis-
ningsmaterial över hela rummet nu, åtminstone återstoden av den här termi-
nen. När allt kändes tungt, svårt eller omöjligt fanns alltid dina tunga suckar 
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där som stöd och visade att jag inte var ensam i mina bryderier. Tillsammans 
lyckades vi till slut få fason på såväl datorprogram som data. 

Men det största tacket går till min familj! Eva, som trots det geografiska 
avståndet ställde upp som extrahjälp såväl under tiden i Vänersborg som när 
vi var tillbaka Uppsala. Utan den hjälpen hade jag aldrig lyckats färdigställa 
avhandlingen. Axel, nu ska vi ägna oss åt att lära oss spela gitarr och rita 
huvudfotingar. Astrid, med lite övning skall nog ditt första ord bli pappa. 
Men framför allt störst tack till Sara. Det finns inte ett LIX-värde högt nog 
för att beskriva min tacksamhet för allt.  

Så nu tar en ny tid vid. Tur det finns studenter som håller en sysselsatt, 
och får jag något hål finns det nog annat att göra. Köra TIMSS-frågor i pap-
perstuggen. Lämna igen alla böcker jag lånat av folk runt om i Blåsenhus. 
Besikta och serva diverse fordon, byta till sommardäck och bära ned skrid-
skor och hjälmar i källaren, rensa akvariet, ta TBE-spruta, raka av mig av-
handlingsskägget? Eller kanske mest bara lyfta blicken från skärmen och 
vara mer närvarande i det som händer runt omkring… 

 
Uppsala, april 2016 
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1. Inledning 

I den här avhandlingen undersöker jag hur den språkliga utformningen av 
naturvetenskapliga texter skiljer sig åt mellan de naturvetenskapliga ämnena 
och om olika språkbruk även kan ses ha betydelse för hur elever tolkar och 
löser uppgifter.  

Texter som produceras för att användas i skolan ges olika innehåll bero-
ende på mottagarnas förkunskaper, men den språkliga utformningen som 
uttrycker innehållet varierar mellan olika ämnen (t.ex. Schleppegrell, 2004) 
och inom ämnen (t.ex. Ekvall, 2011). Ett av skolans uppdrag är att genom 
undervisningen främja lärande där elever stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper, vilket då även innebär att kunna orientera sig i dagens stora in-
formationsflöde. Det gör att elever behöver kunna tillgodogöra sig informat-
ion i olika former, exempelvis i såväl muntlig som skriftlig form, vilket inte 
minst gäller inom de naturvetenskapliga ämnena (jfr Linder et al., 2011). I 
den nu gällande läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2013a) står det att: 

Språk, lärande och identitetsskapande är nära förknippade. Genom rika möj-
ligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjlig-
heter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (s. 9) 

I ett tidigt skede av min forskarutbildning gjorde jag en pilotstudie av ordför-
rådet i 2009 års version av de nationella proven i naturvetenskap för år 9 
(Skolverket, 2009a, 2009b) i jämförelse med ordförrådet i högstadiets natur-
vetenskapliga läroböcker, hämtat från korpusen OrdiL (Johansson 
Kokkinakis, 2007). Jag fann då att ämnet biologi, i såväl läroböcker som 
nationellt prov, innehöll ett betydligt större antal ord och då också innehöll 
fler olika ord än ämnena fysik och kemi. Detta väckte mitt intresse för att 
inte bara undersöka ett naturvetenskapligt språk som sådant, utan även un-
dersöka om, och i så fall hur, språkanvändningen skiljer sig åt mellan de 
olika naturvetenskapliga skolämnena. Genom att använda texter hämtade 
från prov så såg jag att det skapades en möjlighet att även undersöka om 
olika sätt att använda språket också kunde ses återspeglas i elevers resultat. 

Den här avhandlingen inriktar sig alltså mot språk i naturvetenskapliga 
skolämnen, mer specifikt hur språket kommer till uttryck i en av de storska-
liga studierna som förekommer skolan. Det analyserade materialet är de 
naturvetenskapliga uppgifterna i den svenska versionen av den internation-
ella undersökningen TIMSS, The Trends in International Mathematics and 
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Science Study 2011 (Mullis et al., 2009), samt de svenska elevernas resultat 
på dessa uppgifter. Även om dagspressen inte myntat något begrepp som 
”TIMSS-chock” som de gjort för den på många sätt liknande undersökning-
en PISA, the Programme for International Student Assessment (OECD, 
n.d.), så medför resultat från stora internationella undersökningar att enskilda 
länders skolprestationer jämförs internationellt på ett nytt och delvis avslö-
jande sätt (Gundem, 2011). Grek (2009) visar genom intervjuer av europe-
iska skolpolitiker att de internationella skolundersökningarnas rankningar av 
länder har blivit en indirekt men betydelsefull faktor som påverkar hur ut-
bildningen utformas i Europa. Det har dock även inneburit att frågor väckts 
kring hur tillförlitliga sådana nationsrankningar är och kring giltigheten hos 
mätningar av trender över längre tid (jfr Hutchinson & Schagen, 2007; Ja-
kobsson, 2013).  

De data som en stor undersökning genererar kan beforskas på betydligt 
fler sätt än att räkna ut hur ett land placerar sig i förhållande till andra länder 
eller hur elevresultat förändras över tid. En ökad förståelse kring olika 
aspekter av innehåll, utformning och de krav som ställs i dessa undersök-
ningar kan användas för att ge bättre underbyggda förslag på om, och i så 
fall vilka, åtgärder som kan och/eller behöver vidtas. Min avhandling hand-
lar således inte om vilka skolpolitiska åtgärder som kan behöva vidtas för att 
lyckas bättre på internationella prov. Jag menar att det istället, bland annat 
baserat på fördjupade analyser av data från stora internationella undersök-
ningar, är möjligt att få ett underlag för att kunna motivera och argumentera 
för olika förändringar som kan leda till förbättringar av förutsättningarna för 
lärares undervisning och elevers lärande. 

Det språk som används har betydelse för relationen mellan elevens me-
ningsskapande (Almqvist et al., 2008) och innehållets meningserbjudande 
(Englund, 1997). Det kan det också vara så att denna betydelse kan se olika 
ut för olika grupper av elever. Exempel på sådana grupper där det finns tidi-
gare forskningsresultat är uppdelningen i pojkar/flickor och 
hög/lågpresterande elever men även första/andraspråkselever (t.ex. Häger-
felth, 2004; Nygård Larsson, 2011). När det gäller de två förstnämnda grup-
pernas resultat på TIMSS-uppgifter, så presterade pojkarna klart bättre än 
flickorna i naturvetenskap i såväl TIMSS 1995 som 2003, medan det sedan 
2007 inte finns några större skillnader (Skolverket, 2012a). Under 2000-talet 
har däremot lågpresterande elever försämrat sina resultat i naturvetenskap i 
högre grad än vad högpresterande elever gjort (Skolverket, 2012b). Detta 
beskrivs utförligare i kapitel 2, avsnittet De analyserade elevgruppernas 
attityder och resultat.  

Den sistnämnda uppdelningen i första/andraspråkselever används inte i 
avhandlingen eftersom det visade sig att beroende på hur andraspråkselever 
definieras, blir den gruppen antingen för heterogen (jfr Hägerfelth, 2004) 
eller för liten för att kunna analyseras med de metoder avhandlingen använ-
der sig av.  
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Med utgångspunkt i ovanstående är det intressant att undersöka hur 
språkbruket ser ut i olika ämnen. Det blir då även intressant att undersöka 
om olika språkliga drag kan tänkas gynna eller missgynna olika grupper av 
elever. Eftersom skolan har en möjlighet att undervisa elever om sådana 
språkliga företeelser som då påverkar elevers prestationer, kan det därige-
nom finnas en möjlighet att utjämna vissa av skillnaderna mellan olika grup-
per. 

Många studier av naturvetenskapligt språk skiljer inte mellan språkbruket 
i de olika naturvetenskapliga ämnena utan talar om det som ett generellt 
naturvetenskapligt språk (t.ex. Hatzinikita, Dimopoulos & Christidou, 2008; 
Schleppegrell, 2004; Veel, 1997; Wellington & Osborne, 2001). Andra stu-
dier analyserar språkbruket i ett ämne men utan att göra direkta jämförelser 
med de andra ämnena. Här finns betydande bidrag till den naturvetenskap-
liga ämnesspråksforskningen i en svenskspråkig skolkontext från exempelvis 
Danielssons (2010) och Ekvalls (2011) studier av kemiämnet och Nygård 
Larssons (2011) studier av biologiämnet. Det finns även aktuella svenska 
studier som i en skolkontext jämför språkanvändning både mellan olika na-
turvetenskapliga ämnen och med andra ämnen, till exempel Hipkiss (2014) 
studie av hem och konsumentkunskap, biologi och kemi, samt Ribecks 
(2015) studie av de naturvetenskapliga ämnesspråkens vokabulär i läroböck-
er i jämförelse med såväl andra ämnens läroböcker som språkbruk i andra 
kontexter. Då denna avhandling jämför språkbruket i olika naturvetenskap-
liga ämnen utmanar den synen på naturvetenskapligt språk som ett enhetligt 
språk. Språken som används i de olika naturvetenskapliga ämnena delar 
många gemensamma drag, men i vilken grad och utsträckning – och framför 
allt hur de skiljer sig åt – är något denna avhandling ämnar belysa. 

I avhandlingen analyseras ämnesspråken såsom de framträder i de natur-
vetenskapliga frågorna i den svenska versionen av TIMSS 2011 utifrån 
språkliga drag, med en teoribas hämtad från sociosemiotiken som den ut-
vecklats inom systemisk funktionell lingvistik, SFL (t.ex. Halliday & Matt-
hiessen, 2004). Vidare analyseras samvariationen mellan ämnesspråkliga 
drag i uppgifter och elevernas resultat på dessa uppgifter. För att skapa en 
bild av de språkliga dragens betydelse för olika elevgruppers meningsskap-
ande, tolkas denna samvariation utifrån ett didaktiskt baserat receptionstero-
retiskt perspektiv (Liberg, Folkeryd, af Geijerstam & Edling, 2002) som 
utgår från den didaktiska triangeln (figur 1). Den i skolvärlden ofta refere-
rade didaktiska triangeln eller triaden (t.ex. Gundem, 2011; Hopmann, 2007; 
Hudson, 2007; Westbury, 1998), är genom sin enkelhet mycket användbar 
som grund för mer komplexa modeller (Hudson & Meyer, 2011). Såväl SFL 
som ett didaktiskt receptionsteoretiskt perspektiv beskrivs närmare i kapitel 
3 Teoretiska ramar.  

Beskrivet i termer från den didaktiska triangeln blir det som studeras i av-
handlingen relationen mellan elev och undervisningsinnehåll (stoff). I ”lä-
rarhörnet” finns provkonstruktörerna som har gjort didaktiska val, inte bara 
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genom att välja ut vad en elev skall förväntas kunna, utan också genom ett 
val av en viss språklig dräkt som därigenom utrycker uppgiftens innehåll. I 
avhandlingen studeras om – och i så fall hur – sådana språkliga val varierar i 
naturvetenskapliga uppgifter, dels mellan de naturvetenskapliga ämnena, 
dels inom ämnena. Det undersöks även om sådana val har betydelse för ele-
verna när de läser och löser uppgifter. Genom att visa om sådana val har 
betydelse för eleverna, lämnar avhandlingen ett bidrag till den ämnesdidak-
tiska forskningen.  

En analys som visar om olika språkliga drag har betydelse för elevers 
meningsskapande – och i så fall även vilken betydelse de kan ha – medför 
didaktiska implikationer för såväl lärares praktiska arbete i klassrummet, 
som för andra personer som är involverade i att skriva, översätta och välja ut 
texter avsedda för användning inom skolan. Avhandlingens resultat kan även 
ha bäring för utformning av lärarfortbildningsinsatser och moment inom 
lärarutbildning. 

 
Figur 1. Den didaktiska triangeln. 

Denna avhandling är en explorativ studie som befinner sig i en kontext där 
många andra faktorer än de analyserade kan påverka resultaten. I avhand-
lingen undersöks om olika språkliga drag, vanligt förekommande i naturve-
tenskapliga språkbruk, kan sägas ha betydelse för hur olika grupper av elever 
väljer att tolka och lösa uppgifter. Detta sker genom att utveckla metoder 
anpassade för en automatiserad analys av korta texter med naturvetenskap-
ligt innehåll och analys av dessa metoders resultat, men också genom att 
jämföra dessa metoder med redan etablerade mått på texters läsbarhet.  

Genom att också jämföra den språkliga analysen med elevers resultat på 
provuppgifterna undersöks om användandet av olika språkliga drag kan ses 
återspeglas i hur olika grupper av elever lyckas besvara dessa provuppgifter. 
Eventuella signifikanta korrelationer mellan språkliga drag i uppgifter och 
elevers resultat tolkas i avhandlingen som att ett språkligt drag har betydelse 
för elevernas meningsskapande, vilket då återspeglas i elevernas resultat.  

Motiv för valet av TIMSS 2011 som analysobjekt är att det kan användas 
för att undersöka det som beskrivits ovan. Det är förhållandevis aktuellt, 
innehåller texter från fyra olika naturvetenskapliga ämnen samt att uppgif-
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terna har besvarats av ett stort antal elever. Vidare används i avhandlingen 
tre olika korpusar som beskriver vokabulären såväl i läroböcker som i en 
mer vardaglig skriven svenska samt i en mer begränsad svensk vokabulär. 
Genom att göra jämförelser mellan språkanvändningen i TIMSS och dessa 
korpusar kan analyser visa hur språkanvändningen i TIMSS-undersökningen 
förhåller sig till vokabulären som används i svenska läromedel eller i en mer 
eller mindre vardaglig skriven svenska. På så vis kan TIMSS-uppgifternas 
vokabulär beskrivas i termer som mer eller mindre överensstämmande med 
den vokabulär som används i andra sammanhang. 

Övergripande syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att öka kunskapen om hur 
eleverna möter innehållet i de naturvetenskapliga uppgifterna i TIMSS 2011 
år 8, genom att ur olika perspektiv studera hur språket använts i uppgifterna. 
Undersökningen av skillnader och likheter i språkanvändning i de olika na-
turvetenskapliga ämnena och hur de eventuellt korrelerar med olika elev-
gruppers resultat på uppgifterna, diskuteras i avhandlingen även i relation till 
hur lärare kan skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. 

Avhandlingens tre frågeställningar: 
 Hur kan en metod som klarar att beskriva ämnesspråket även i så korta 

texter som provuppgifter utgör utformas? 
 Vilka eventuella skillnader och likheter, gällande för naturvetenskaperna 

karaktäristiska språkliga drag, finns mellan de olika naturvetenskapliga 
ämnena i TIMSS 2011? 

 Har användningen av sådana språkliga drag betydelse för hur olika 
grupper av elever lyckas lösa uppgifter inom de naturvetenskapliga äm-
nena i TIMSS 2011, och hur kan sådana resultat då tolkas? 

Begreppsanvändning 

I såväl avhandlingens studier som i tidigare forskning används uttrycket 
innehåll med olika betydelser. Det kan dels syfta på undervisningsinnehåll i 
en vidare bemärkelse som i exempelvis övergripande kursplaner, i en snä-
vare bemärkelse som det undervisningsinnehåll (stoff) som skall läras ut 
(eller testas) i en specifik text. Men det kan även inom SFL:s språkbruk syfta 
på en texts ideationella innehåll, alltså vad en text handlar om i termer av 
konkret eller abstrakt innehåll eller vilka processer och deltagare som ut-
trycks däri. Därför används i avhandlingen uttrycket stoff när det gäller det 
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specifika undervisningsinnehållet som erbjuds i en text (jfr den didaktiska 
triangeln, figur 1). 

I avhandlingen avser språk de olika sätt som man använder språket på i 
olika situationer och kontexter, och avser alltså inte olika region-
ala/nationella språk. Det finns en stor mängd olika termer som används för 
att kategorisera och beskriva sådana skillnader i språkbruk i olika kontexter. 
Academic language, Language of education, Language of schooling, Scien-
tific language, Academic English, EAP och ESP (English for Academ-
ic/Specific Purposes) är några av namnen som används i engelskspråkig 
litteratur (Hyland & Tse, 2007; Snow, 2010). En vanligt förekommande term 
i svensk forskning är skolspråk, som används för att skilja mellan det språk 
som används inom skolan och vardagsspråket (t.ex. Magnusson, 2011; Sell-
gren, 2011). Med vardagsspråk åsyftas i avhandlingen de språk som används 
i vardagen utanför de mer institutionaliserade sammanhangen. Vidare talas 
det om akademiska språk och ett exempel på det är naturvetenskapliga 
språk. Med akademiska språk åsyftas i avhandlingen språkbruk som är mer 
ämnesöverskridande eller ”allmänvetenskapliga”, medan naturvetenskapliga 
språk används för att beskriva det språkbruk som är mer karaktäristiskt för 
de ämnen som brukar hänföras till naturvetenskapen. Med ämnesspråk åsyf-
tas det språkbruk som används inom ett speciellt avgränsat ämne, som ex-
empelvis biologi eller fysik.  

I avhandlingen ses stoffet som ett meningserbjudande öppet för olika 
tolkningar (Englund, 1997) och elever ses som de meningsskapande aktörer-
na. Med ett meningsskapande avses hur en person i en viss situation gör sin 
verklighet begriplig (Almqvist et al., 2008). Olika elevgrupper och olika 
språkliga drag sätts härigenom in i ett större sammanhang då mötet mellan 
elev och stoff (t.ex. innehållet i ett prov) innebär meningsskapande. Med 
detta synsätt varierar meningsskapandet beroende på elev och situation, även 
om ämnesspråket som återspeglar en texts innehåll är samma för alla elever.  

Med språkliga drag avses kvantifierbara kännetecken i en text, vilkas be-
tydelse för elevens meningsskapande kan undersökas1. Inom datalingvistiken 
kategoriseras språkliga drag som antingen varande på en ytnivå eller på en 
djupare nivå (t.ex. Jurafsky & Martin, 2014). En ytnivå innebär att dragen är 
fastställbara utan egentliga kunskaper om det specifika språket. Till mått på 
ytnivå kan exempelvis ordlängd, meningslängd och ordvariation hänföras. 
En djupare nivå innebär att specifika kunskaper om det studerade språket är 
nödvändiga, som till exempel uppdelning i olika ordklasser, bisatser eller 
aktiv/passivform. För aktuella svenska exempel på hur denna åtskillnad an-
vänds för textanalys, se exempelvis Heimann Mühlenbock (2013) och Ri-
beck (2015). I denna avhandling avses även användandet av olika typer av 
vokabulär som ett språkligt drag. 

                               
1 Se DuBay (2007) och Heimann Mühlenbock (2013) för omfattande genomgångar av olika 
språkliga drag som använts inom läsbarhetsforskningen. 
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I avhandlingen undersöks om man kan se signifikanta korrelationer mel-
lan elevers resultat på uppgifter och en högre eller lägre förekomst av olika 
språkliga drag i uppgifter. Ett resultat anses signifikant om p<0,05 och styr-
kan i de signifikanta sambanden klassificeras antingen som av liten eller av 
medium effektstorlek (Cohen, 1992).  

I avhandlingen skiljs mellan ämne och ämnesområde. Med ämne avses 
främst skolämnen som biologi, fysik samt kemi men i fallet med TIMSS 
uppgiftsklassificeringar även geovetenskap, som i den svenska skolan närm-
ast motsvaras av delar från fysik, biologi och geografi. Ämnesområde är ett 
vidare begrepp än enskilda ämnen och syftar oftast på de naturvetenskapliga 
ämnena sammantagna. Här kan påpekas att IEA (The International Associat-
ion for the Evaluation of Educational Achievement) som är den organisation 
som står bakom TIMSS, använder sig av engelska benämningar som skiljer 
sig från detta, då (skol)ämne där kallas för content domain, medan subject 
istället används för att skilja mellan matematik och naturvetenskap. 

Då materialet är så pass stort som TIMSS är, med strax över 5500 
svenska elever som deltar, skapas möjligheter att även dela upp materialet 
för att studera olika delar mer ingående. De olika uppdelningar som använts 
är kön, hög/lågpresterande elever, ämnen samt frågetyp. Med hög och låg-
presterande elever avses de 25 % med högst respektive lägst resultat på de 
naturvetenskapliga uppgifterna. Frågetyp skiljer mellan de två typer frågor 
som förekommer i TIMSS, dels i form av flervalsfrågor (multiple choice) 
som även kallas MC-frågor, och dels i öppna frågor (constructed response) 
där eleven själv skall skriva ett svar, som i avhandlingen även kallas CR-
frågor. 

Kappans disposition 
I detta inledande kapitel har avhandlingens inriktning, syfte och frågeställ-
ningar beskrivits. Begrepp som språk och ämne har definierats och två för 
avhandlingen centrala teorier presenterats med namn. Nästa kapitel består av 
tre huvudsakliga delar, där tidigare forskning inom relevanta områden besk-
rivs närmare. I den första delen beskrivs didaktiska studier som gjorts an-
tingen med fokus på språk, eller på tester i skolsammanhang. I den andra 
delen behandlas vad det naturvetenskapliga språkbruket har för olika utmär-
kande karaktärsdrag. Den tredje delen behandlar hur uppgifter givna i 
skolsammanhang kan relateras till hur olika grupper av elever läser och löser 
uppgifter. Kapitlet avslutas med att beskriva de avgränsningar som gjorts 
följt av en sammanfattning. I det tredje kapitlet beskrivs de två teoretiska 
ramarna, ett språkligt funktionellt perspektiv som använts som utgångspunkt 
för den språkliga analysen och ett didaktiskt baserat receptionsteoretiskt 
perspektiv som använts för att tolka elevers resultat i ljuset av den språkliga 
analysen. Det fjärde kapitlet beskriver materialet och tillvägagångssättet för 
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att välja ut, gruppera och analysera det. I det femte kapitlet presenteras resul-
taten från de i avhandlingen ingående tre artiklarna. Avhandlingen avslutas 
med en diskussion av resultaten och de didaktiska implikationer som följer 
ur resultaten samt förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning uppdelat under tre huvudrubriker. 
Dessa rubriker är inte att betrakta som vattentäta skott, utan innehållet 
hänger ihop och går in i varandra och uppdelningen skall därför ses som ett 
sätt att närma sig det naturvetenskapliga språket från olika för avhandlingen 
relevanta håll. 

I avsnittet Didaktik med inriktning mot naturvetenskap, språk och tester 
placeras avhandlingen in i det didaktiska forskningsområdet. I avsnittet be-
handlas främst didaktiska studier som antingen rör prov i naturvetenskap 
eller användandet av naturvetenskapligt språk i klassrumssituationer. Här 
fördjupas också synen på de språkdidaktiska val som står till buds för en 
lärare, och hur texters språkliga uppbyggnad kan tolkas för att kunna utgöra 
en del av en undervisningssituation. 

I avsnittet Det naturvetenskapliga språkets/språkens särdrag tydliggörs 
vad den tidigare forskningen visat vara det naturvetenskapliga språkets ka-
raktärsdrag, och några av de skillnader som kan finnas mellan språkbruken i 
de olika naturvetenskapliga ämnena. 

I avsnittet Läsbarhet, läsning och lösning behandlas hur man kan se på 
läsbarhet i uppgifter givna till eleverna i ett skolsammanhang. Där visas även 
tidigare forskning om frågetypers betydelse för elevers resultat, samt forsk-
ning om skillnader i resultat mellan pojkar och flickor.  

Slutligen presenteras de Avgränsningar av det tillgängliga materialet som 
nödgats göras följt av en Sammanfattning av kapitlet. 

Didaktik med inriktning mot naturvetenskap, språk och 
tester 
Hur ett naturvetenskapligt ämne formeras, undervisas och lärs i skolan kan 
studeras på ett flertal olika nivåer. Sådana studier kan röra en institutionell 
nivå genom analyser av exempelvis olika styrdokument, en interpersonell 
nivå genom att studera undervisningspraktiker eller en intrapersonell nivå 
genom studier av enskilda individer. På en institutionell nivå studeras vad 
som från tid till annan värderas högre än annat och sätts i förgrunden, och 
vad som sätts i bakgrunden eller helt utelämnas, i texter som styrdokument, 
läromedel och tester/prov. Här studeras även de konsekvenser som olika 
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utvärderingar och resultat från undersökningar medfört. På den interperso-
nella nivån lyfts frågor om vilket innehåll, normer och värderingar som 
skapas i undervisningen och hur sådant utvärderas, men även hur eleverna 
själva skapar mening i kommunikation med andra personer och föremål i sin 
omgivning. På den intrapersonella nivån studeras exempelvis hur enskilda 
personer bygger upp kompetenser och hur relationer skapas mellan nya och 
tidigare gjorda erfarenheter hos individen. Tydliga skiljelinjer mellan de 
olika nivåerna är inte alltid enkla att dra och didaktiska analyser kan också 
röra sig mellan flera nivåer. 

Didaktik på en institutionell nivå 
Meningserbjudanden i undervisning och lärande är situerade i ett socialt, 
kulturellt och historiskt sammanhang. Skolämnen formas på arenor där poli-
tiker, forskare och lärare är några av aktörerna med olika typer av inflytande 
(jfr Popkewitz, 1988). Det gör att utbildningen och dess innehåll kan ses som 
kontingent, som befinnande sig i ett spänningsfält och vars uttolkning be-
stäms av olika sociala krafter i kamp med varandra (Englund, 1997). 

En central ansats för att tydliggöra institutionella strukturer är det läro-
plansteoretiska, som anlägger ett historiskt perspektiv på hur skolämnen 
formeras och har formerats. Här har exempelvis Englund (1986, 2005) visat 
att olika utbildningskonceptioner skapar olika ideologiska ramverk för for-
meringen av skolkunskap. Det gör att inom ett och samma ämne kan under-
visningen ge olika meningserbjudanden, beroende på val av innehåll och 
utformningen av innehållet.  

För att karaktärisera olika typer av meningserbjudanden finns exempelvis 
didaktiska typologier anpassade för skolämnena samhällskunskap och histo-
ria (Englund, 1986, 2005), kunskapsemfaser inom de naturvetenskapliga 
skolämnena (Roberts, 1982) vilka sedermera utvecklats till Vision I & II 
(Roberts, 2007), följemeningar (Östman, 1995, 2008) och ämnesfokus 
(Fensham, 1988).  

I avhandlingen används Roberts visioner för att tydliggöra skillnader mel-
lan olika synsätt på vad naturvetenskapsundervisning är och vad den skall 
leda till. Enligt Roberts (2011) så kan den naturvetenskapliga undervisning-
en idag ses som en tävlan mellan två olika visioner av vad syftet med att lära 
sig naturvetenskap är. I den första visionen är det den naturvetenskapliga 
disciplinen självt som står i fokus, dess uppbyggnad, metoder och resultat 
och syftet är att ge en grund för att lära sig naturvetenskap på allt högre ni-
våer. I den andra visionen inkluderas detta ovan, men här ges även utrymme 
för att inkludera den betydelse som naturvetenskap på olika sätt har i männi-
skors vardag. I Vision II kan det betyda att naturvetenskap löser problem i 
vardagen, att se hur olika naturvetenskapliga modeller och resultat kan tolkas 
och användas för att fatta beslut som rör både individen och det omgivande 
samhället. Det kan kort sammanfattas som att syftet med naturvetenskaplig 
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undervisning har olika utgångspunkter. Vision I utgår från inomdisciplinära 
problem, medan Vision II tillämpar naturvetenskap också på frågor som 
ligger utanför den rent naturvetenskapliga disciplinen. Det innebär inte att 
vardagsfrågor inte berörs inom Vision I, men sättet vardagsfrågor behandlas 
på skiljer sig åt mellan visionerna. Almqvist och Lundqvist (2013) skiljer 
därför mellan vardagsanknytning och vardagstillämpning när de analyserar 
frågorna i de svenska nationella proven i NO-ämnen i år nio. Vardagsan-
knutna uppgifter innehåller vardagliga händelser, men till skillnad från var-
dagstillämpade uppgifter är de eftersökta svaren inomvetenskapliga och sak-
nar därför tillämpningar på praktiska problem.  

Roberts (2011) poängterar att dessa olika visioners syn på hur elever ska 
se på naturvetenskapen kan ges extrema tolkningar om det kategoriseras som 
antingen det ena eller det andra. För Vision I kan det leda till att elever leds 
att tro att ett naturvetenskapligt resonemang inte bara är ett nödvändigt, utan 
också ett fullt tillräckligt sätt att resonera om olika frågor. För Vision II kan 
det leda till att en elevs förståelse av den roll som ett naturvetenskapligt re-
sonemang har förminskas och kommer bort bland alla övriga tekniska, poli-
tiska, ekonomiska, moraliska, etiska och andra frågor som hänger ihop med 
det som på engelska kallas ”socioscientific issues”, SSI2. För att undvika 
sådana extrema klassificeringar och istället fånga essensen i visionerna före-
språkar Roberts (2011) användandet av uttryck liknande ”mer som Vision I” 
än att säga att något tillhör antingen den ena eller andra kategorin. 

Bedömningspraktiker inom skolan  
En del av ämnesformeringen på institutionell nivå som med tiden blivit allt-
mer aktuell och betydande, rör den bedömning av utbildningssystem som 
sker inom exempelvis TIMSS, PISA och andra systematiska och etablerade 
internationella kunskapsmätningar. Dessa stora internationella undersök-
ningar och resultat från dem påverkar skolpolitiken såväl inom ett land som 
internationellt (Fredriksson 2011; Gundem, 2011; Jakobsson, 2013; Petters-
son, 2008). Att svensk politik är under fortsatt påverkan av storskaliga inter-
nationella undersökningar ses exempelvis i budgetpropositionerna 2013-
2016, där resultat från TIMSS och liknande undersökningar frekvent refere-
ras till och även redovisas såväl i skriven text som i diagramform (Finansde-
partementet, 2012, 2013, 2014, 2015).  

I skolan förekommer olika typer av bedömningspraktiker. Syften med be-
dömning kan grovt delas in i tre kategorier: diagnostisk bedömning som sker 
innan undervisningen påbörjas, formativ bedömning som sker under själva 

                               
2 Ett socioscientific issue, SSI, kännetecknas enligt Ratcliffe och Grace (2003) bland annat av 
att det har en bas inom naturvetenskap, inbegriper etik och värderingar och bedömningar av 
risker kontra nytta, förekommer i media och innebär att man behöver träffa val eller bilda sig 
en uppfattning om något. Ett motsvarande svenskt begrepp är samhällsfrågor med naturveten-
skapligt innehåll, SNI (Ekborg, et al., 2012). 
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undervisningen och summativ bedömning som sker efter att undervisningen 
avslutats (Green & Johnson, 2010). Bedömningar på diagnostisk eller forma-
tiv nivå kan då syfta till att läraren skaffar sig information om sina elevers 
kunskapsutveckling inom ett kunskapsområde för att kunna ge eleven det 
stöd som hon/han behöver för att gå framåt mot uppsatta mål, medan 
summativa bedömningar gäller om eleven nått målen. Newton (2007) pekar 
dock på svårigheter med sådana kategoriska uppdelningar då ett och samma 
bedömningsunderlag kan användas för en mängd olika syften, och ifrågasät-
ter om det ens är meningsfullt att göra åtskillnad mellan formativ och 
summativ bedömning. 

Syftet med en summativ bedömning kan i sin tur delas upp i två delsyften, 
dels att bedöma vad en elev lärt sig, dels för att bedöma själva undervisning-
en (Green & Johnson, 2010). Det sistnämnda kan innebära att bedöma hur 
väl undervisningen lyckats med att uppfylla de i läroplaner och kursplaner 
fastlagda målen, på såväl klass-, skol-, nationell-, som internationell nivå. 
Till sådana bedömningar hör storskaliga tester som TIMSS och PISA, men 
även de olika nationella proven, även om de nationella proven också kan 
användas som stöd för bedömning på individnivå3.  

Till didaktiska studier som fokuserat på innehållet i och/eller konsekven-
serna av storskaliga prov, hör Erikssons (2005) studie av nationella prov i 
NO i år 6 ur ett andraspråksperspektiv. Eriksson visar att det har betydelse 
för resultaten om eleven känner igen sig i den kontext som uppgiften be-
handlar, antingen från undervisningen eller från vardagen, vilket medför att 
elevens bakgrund påverkar resultaten. Det visas även att elever har problem 
med ämnesrelaterade ord, nominaliseringar och homonymer. Eriksson re-
kommenderar därför att elever så tidigt som möjligt bör få arbeta med att 
utveckla de naturvetenskapliga ämneskunskaperna i en kontextualiserad 
språkutvecklande undervisning. Vidare finns Serder (2015) som har under-
sökt olika antaganden som ligger till grund för PISA:s utformning. Det visas 
att i PISA ses språk som en neutral bärare av information, att det finns en 
enda otvetydig tolkningsram för uppgifterna samt att naturvetenskap ses som 
något socialt och kulturellt neutralt. Serder visar även att den i PISA vanligt 
förekommande placeringen av frågor i vardagliga kontexter verkar öka gra-
den av komplexitet i uppgifterna. Ytterligare en studie av naturvetenskapliga 
PISA-frågor är en longitudinell analys av Jakobsson, Davidsson, Karlsson 
och Oskarsson (2013), som visar att det finns betydligt mer information om 
elevers kunskapsutveckling att hämta ur resultaten från storskaliga studier, 
än att bara använda dessa för att rangordna länder efter resultat.  

                               
3 Vid tiden för den i avhandlingen analyserade TIMSS-undersökningen, skiljde sig årskurs 
nios nationella provs formuleringar gällande bedömning åt. Till skillnad mot lärarinstruktion-
erna i matematik (Skolverket, 2009c), står det uttryckligen i lärarinstruktionerna till de natur-
vetenskapliga proven (Skolverket, 2009b) att provbetygen inte är avsedda för återkoppling till 
enskilda elever, utan avsedda för en sammanställning på skol-, huvudmanna-, och nationell 
nivå. 
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Prov och tester är inte bara en del av undervisningen utan också något 
som beroende på sin utformning kan påverka andra delar av undervisningen. 
Standardiserade prov kan leda till att såväl undervisning som elevernas kun-
skaper förbättras (Black & Williams, 1998) men också till att innehållet be-
gränsas och styrs av det som testas (Au, 2007; Lundahl, 2009) eller att resul-
taten på olika sätt ”blåses upp” om de har någon slags avgörande betydelse 
för någon part (Linn, 2000).  

I en studie av hur innehållet i lärares undervisning i de naturvetenskapliga 
ämnena på högstadiet förhåller sig till de nationella provens innehåll, visas 
tre områden (naturvetenskaplig argumentation, vetenskapshistoria och labo-
rativa moment) som lärarna gett ett nytt innehållsligt fokus efter införandet 
av nationella prov i årskurs nio (Lundqvist & Lidar, 2013). Dock pekar en 
studie av tre gymnasielärares bedömningspraktiker mot att gymnasielärare i 
naturvetenskapliga ämnen inte låter elever argumentera och diskutera veten-
skapliga frågor, utan istället baserar sina bedömningar på skriftliga prov, 
examinationer och läxförhör (Gómez & Jakobsson, 2014).  

Centralt formulerade provs påverkan på undervisningen kan röra sig om 
”teaching for the test”, det vill säga att förändra undervisningens upplägg för 
att möta krav som ställs i proven, eller att lära elever hantera vissa typer av 
prov genom att exempelvis öva på tidigare versioner av dem. Men det kan, 
som nämnts ovan, också gälla att baserat på resultat från prov på olika sätt 
utvärdera en undervisning och dess måluppfyllelse och/eller för att kunna ge 
elever adekvat stöd i sin fortsatta utveckling. Här bör man dock poängtera att 
det finns en avgörande skillnad mellan två typer av prov. Nationella prov är 
ofta så kallade ”high-stake tests”, det vill säga prov vars resultat kan få stor 
betydelse för den enskilda eleven. TIMSS, PISA och andra undersökningar 
med liknande upplägg är däremot – åtminstone för eleven – ”low-stake 
tests”, då en enskild elevs resultat inte går att identifiera i efterhand. Om 
tester är low- eller high-stake kan därför influera resultaten då testtagarens 
incitament att prestera väl varierar (t.ex. Au 2007; Eklöf, 2010; Linn, 2000). 

Som tidigare nämnts så har de båda undersökningarna TIMSS och PISA 
många likheter. Det finns dock några betydande skillnader. PISA sker vart 
tredje år och mäter förutom matematik och naturvetenskap även läsförstå-
else. PISA gör sitt urval av elever utifrån en åldersdefinition (15-åringar), 
vilket gör att såväl elever från årskurs 7 till gymnasiet kan delta. TIMSS sker 
vart fjärde år och gör elevurvalet baserat på hela klasser, antingen i årskurs 4 
eller 8. Frågorna i TIMSS görs utifrån de deltagande ländernas kursplaner 
och är kunskapsinriktade, vilket leder till frågor som är mer direkt formule-
rade och abstrakta. PISA:s frågor formuleras utifrån de kompetenser och 
kunskaper som eleverna antas behöva i ett modernt samhälle, vilket gör frå-
gorna långa och ordrika (Hutchinson & Schagen, 2007; Skolverket, n.d.). 
PISA delar inte heller upp uppgifterna i naturvetenskapliga skolämnen, utan 
i två innehållsdimensioner: kunskaper om naturvetenskap och kunskaper i 
naturvetenskap, där den sistnämnda också delas upp innehållsområdena fysi-
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kaliska system, levande system, jorden och rymden samt tekniska system 
(Skolverket, 2007). Hutchinson och Schagen (2007) gör en liknelse för att 
beskriva skillnaden mellan TIMSS och PISA: 

If one can sum up the differences in a metaphor, TIMSS is inside the school 
wondering what makes it tick while PISA is outside on the street waiting to 
see what comes out. (s. 253) 

Naturvetenskapsdidaktik inom undervisningspraktiker – 
interpersonlig och intrapersonlig nivå 
Lärare inom naturvetenskaperna lyfter ofta fram tekniska termer och begrepp 
i sin undervisning (Halliday, 1993b), men i den naturvetenskapliga under-
visningen behandlas däremot mer sällan förmågan att använda kunskaper i 
ett mer Vision II-perspektiv, alltså för att exempelvis kunna fatta beslut och 
ta ansvar för sina val som konsumenter, producenter och mer allmänt som 
samhällsmedborgare (t.ex. Linder et al., 2011; Roberts, 2007). Därmed skap-
as också i själva undervisningen inom de naturvetenskapliga ämnesområ-
dena vissa begränsningar av vilka typer av meningsskapande som skolan ger 
utrymme för och vilka kompetenser eleverna kan utveckla.  

Inom den naturvetenskapliga begreppsforskningen finns olika uppfatt-
ningar om hur begreppsbildning sker. Detta kan ses genom användandet av 
uttryck som ”naive conceptions” (ett utvecklingsperspektiv), ”young child-
rens’ notions” (ett kronologiskt perspektiv), ”everyday concepts” (kontextu-
ellt grundat), ”misconceptions” (utgående från felaktiga uppfattningar hos 
eleven) och ”alternative frameworks” (tankar som eleverna själva utvecklat), 
vilka är några av begreppen som används för att beskriva elevers uppfatt-
ningar av naturvetenskapliga fenomen (Schoultz, 2000). Bland studier som 
fokuserat på språkets betydelse för meningsskapande, och då framför allt i 
undervisningssammanhang, har olika analytiska begrepp utvecklats. Här 
finns exempelvis praktisk epistemologisk analys (Wickman & Östman, 
2002) som analyserar hur språkliga och epistemologiska gap uppstår, samt 
hur de kan överbryggas genom att nya relationer upprättas. För att studera 
meningsskapande och undervisningsförlopp i klassrum och hur lärare kom-
municerar med elever i undervisningssituationer finns exempelvis epistemo-
logiska riktningsgivare (Lidar, Lundqvist & Östman, 2006). Dessa riktnings-
givare kan användas för att beskriva den roll som lärares kommunikation 
med elever har för elevers meningsskapande i klassrummet, genom att kate-
gorisera de olika språkliga sätt som lärare använder för att peka ut vilken 
kunskap som är den eftersträvade och hur eleverna bör agera härnäst. En 
annan metod för att analysera lärande och samspelet mellan lärare och elev 
och elev och stoff kan hämtas från den franska komparativa didaktikens joint 
action theory (jfr Ligozat, Amade-Escot & Östman, 2015). I joint action 
theory ses undervisning som att det förekommer ett gemensamt didaktiskt 
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spel om ett kunskapsobjekt mellan läraren och eleven, som kan analyseras på 
flera olika nivåer. Genom att läraren inte berättar allt eleven behöver veta, 
låter man eleven själv skapa sin kunskap, underlättat av de didaktiska va-
len/speldragen som läraren gjort. Detta spel kan läraren därför bara vinna om 
också eleven vinner (Sensevy, 2010; Sensevy, Gruson & Forest, 2015).  

Meyer (2007) hävdar att ett meningsskapande är något varje person gör 
enskilt, och att det är därför som elevens meningsskapande inte alltid över-
ensstämmer med det meningsskapande som läraren avsett. Mot detta synsätt 
på meningsskapande som en mer individuell aktivitet kan ställas det socio-
kulturella perspektivet (t.ex. Säljö, 2005; Vygotskij, 1986), där individen 
skapar mening i möte med andra människor, antingen direkt eller via arte-
fakter i sin omgivning. I en svensk kontext finns ett flertal kvalitativa studier 
om artefakters betydelse för hur mening skapas i en skolkontext (t ex Al-
mqvist, 2005; Lidar et al., 2010; Quennerstedt, Almqvist & Öhman, 2012; 
Schoultz, Säljö & Wyndham, 2001). I dessa studier visas på olika sätt hur 
meningsskapandet förändras genom användandet av artefakter som bilder, 
kartor, jordglober och bollar. Kommunikation behöver alltså inte snävas in 
till att ses som något som enbart försiggår mellan individer, utan mening kan 
även skapas i ett samspel mellan en elev och den fysiska omgivningen, till 
exempel i samspel med en text som eleven läser.  

Meningsskapande är därför inte begränsat till något som enbart sker ge-
nom muntlig kommunikation med andra personer i elevens omgivning, men 
inte heller till något som en enbart internaliserad process. Ett exempel på 
omgivningens betydelse ses i Hipkiss (2014) avhandling, som visar att klass-
rumsutformningen hänger samman med hur kommunikationen i klassrum-
met gestaltar sig och hur kopplingar till andra skolämnen och andra kontex-
ter görs. Rocksén (2015) visar hur lärares sätt att använda ord, resonera och 
ge ramar för ämnet, skapar mönster i kommunikationen och hur sådana 
mönster sedan utvecklas och befästs i interaktionen mellan lärare och elev.  

Liberg (2008) hävdar att då undervisning medieras i språket innebär det 
att all undervisning är språkbaserad och argumenterar därför för att en lärare 
skall försöka fånga de språkdidaktiskt kritiska ögonblicken i sin undervis-
ning för att stödja elevers lärande av det språk som används. Liberg använ-
der sig av Ivanič (2004) sätt att beskriva språk som bestående av fyra lager, 
där det innersta centrala lagret är själva texten. Lagret utanför är deltagarnas 
kognitiva processer vid mötet med texten, omgivet av ytterligare ett lager 
som är själva språkhändelsen. Det yttersta lagret är språkhändelsens socio-
kulturella och politiska kontext. På så vis kan man säga att de två inre lagren 
rör språkbruk som på olika sätt återfinns inom såväl en Vision I-, som en 
Vision II-kontext. De två yttre lagren behandlar däremot ett språkbruk som 
används när frågor mer relevanta inom en Vision II-kontext berörs och där 
således sociopolitiska frågor som exempelvis SSI inkluderas. 

Liberg (2008) förespråkar att man på ett funktionellt sätt bör pendla mel-
lan en ämnesbaserad språkundervisning och en språkbaserad ämnesunder-
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visning. Undervisningen utgår från ämnet och den språkbaserade ämnesun-
dervisningen. För att stödja elevers lärande av hur man uttrycker sig för att 
få fram ett visst innehåll, bör fokus vid lämpliga tillfällen ändras till att röra 
språkbruket. Bland annat kan läraren i dessa sammanhang peka på vilka 
innehållsliga skillnader det blir beroende på hur man uttrycker sig. Liberg 
identifierar tre sådana fokusskiften, den första gradens språkliga fokusskifte 
som inte behöver vara ett planerat eller medvetet sätt att peka på språkliga 
drag, utan är något som sker för att stödja ett lärande där undervisningsinne-
hållet fortfarande är ämnet. Den andra gradens fokusskifte innebär att ett 
eller flera av lagren blir ett undervisningsinnehåll i sig och att språkliga drag 
diskuteras med hjälp av vardagsspråket, vilket då blir en ämnesbaserad 
språkundervisning. Den tredje gradens språkliga fokusskifte innebär att tek-
niska termer hämtade från lingvistiken används för att diskutera ett eller flera 
av de språkliga dragen.  

Med en uttalad kunskap och medvetenhet om de fyra språkliga lagren och 
olika sätt att se på språk och språkundervisning, ökar såväl lärarens som ele-
vernas pricksäkerhet i att fånga kritiska ögonblick i undervisningen för 
språkdidaktiskt grundade fokusskiften. (Liberg, 2008, s. 24) 

Macken-Horarick (1996) talar om tre kulturella domäner, den vardagliga, 
den specialiserade och den reflexiva. I den vardagliga domänen interagerar 
man med personer med liknande förståelse av saker och ting, huvudsakligen 
genom talat språk, och man lär sig främst genom att delta i aktiviteter. I den 
specialiserade domänen kan inte längre eleven enbart stödja sig på erfaren-
heter gjorda i vardagen utan lär sig här genom att få saker förklarade för sig. 
I den reflexiva domänen ses kunskap istället som något som kan diskuteras, 
utmanas och förändras. Detta medför att lärare som försöker hjälpa elever 
genom att hålla sig inom den vardagliga domänen, med dess vardagliga ter-
mer och språkbruk, snarare förringar värdet av utbildning i dess kulturella 
kontext och därigenom strandsätter elever i en skolversion av vardagskun-
skap (ibid.). På samma sätt menar Edling (2006) att förenklade texter inte 
hjälper i längden, utan snarare lämnar elever oförberedda för de texter de 
senare kommer att behöva hantera i ett samhälle som i hög grad är beroende 
av specialiserade kunskaper och därtill hörande språkbruk. 

Vad som värderas som ett eftersträvansvärt meningsskapande, till exem-
pel i form av tillämpning av kunskaper och lösningsstrategier på olika sätt, 
varierar naturligtvis beroende på syftet med lektionen. Syftet avgör ofta om 
exempel och problemställningar att arbeta med i klassrummet bör hämtas 
från en mer vardaglig eller från en naturvetenskaplig kontext. Enligt Andrée 
(2007) kan argument för en ökad koppling av den naturvetenskapliga under-
visningen till elevernas vardag kategoriseras i tre grupper. Det vanligaste 
argumentet är att det gör naturvetenskapen relevant genom att det möjliggör 
för eleven att hantera situationer i sin vardag, men även kunna delta aktivt i 
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samhälleliga frågor. Den andra typen av argument inriktar sig på att elevens 
lärande förbättras om den utgår från en känd, konkret och praktisk kontext. 
Den tredje typen av argument gäller demokrati, elevers rätt att känna igen sig 
i skolan och att olika individers egna erfarenheter bör tas till vara på och inte 
marginaliseras. Vardagsanknytning av uppgifter i naturvetenskap är dock 
inte helt oproblematisk (t.ex. Andrée 2007; Campbell & Lubben, 2000; Lo-
pez, 2000; Serder, 2015) vilket berörs närmare i det följande avsnittet De 
naturvetenskapliga språken i en skolkontext.  

De naturvetenskapliga språken i en skolkontext 
Att lära sig naturvetenskap innebär att bli deltagare och medskapare av den 
naturvetenskapliga diskursen (Almqvist et al., 2008). En diskurs kan ses som 
regelbundenheter i språkanvändning som är knutet till specifika verksamhet-
er (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En naturvetenskaplig skoldiskurs är 
inte heller entydigt definierad, utan den varierar beroende på om syftet med 
undervisningen är mer influerat av Vision I eller Vision II (Roberts, 2007), 
den typ av aktivitet som bedrivs (Andrée, 2007) eller lärosalens utformning 
(Hipkiss, 2014).  

Forskning om olika ämnesspråk pekar vidare på att språket som det an-
vänds i en naturvetenskaplig diskurs skiljer sig från hur språket används i 
vardagen på flera olika sätt (se nästa avsnitt, Det naturvetenskapliga språ-
kets/språkens särdrag). Naturvetenskapernas sätt att använda språk på är 
därför mindre känt sedan tidigare för många av eleverna. Svensk forskning 
indikerar att skolan i mindre grad aktivt stödjer elevernas utveckling av 
dessa ämnesspråk (t.ex. af Geijerstam, 2006). Exempelvis saknar flersprå-
kiga elever vid skolstarten ofta en trygg förankring i det språk som kommer 
att utgöra det huvudsakliga verktyget för kunskapsutvecklingen under skol-
tiden och de har dessutom i många fall kulturella erfarenheter och referens-
ramar som inte alltid beaktas i skolan, vilket kan göra undervisningen svår-
tillgänglig (Lindberg, 2006). För dessa elever men också för elever från 
mindre studievana hemmiljöer kan det abstrakta och skriftspråkliga språk-
bruk som kännetecknar många kognitivt krävande aktiviteter i naturveten-
skapliga praktiker utgöra ett särskilt hinder (t.ex. Cummins, 2000). I olika 
sammanhang kan därför bristande kunskaper om språket som används miss-
gynna olika grupper av elever. 

En viktig diskussion i detta sammanhang handlar om huruvida de natur-
vetenskapliga ämnena såsom de framställs i skolan verkligen är samma äm-
nen som de naturvetenskapliga ämnena såsom de återfinns inom forskarvärl-
den. Syftet med naturvetenskap i skolan är att skapa ett lärande om befintlig 
kunskap, medan syftet med naturvetenskaplig forskning är att skapa för di-
sciplinen ny kunskap (jfr Wong & Hodson, 2009). I linje med detta kan där-
för också diskuteras huruvida de naturvetenskapliga ämnesspråken i skolan 
är typiska naturvetenskapliga språk. Det kan ställas på sin spets genom att 
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ställa frågan om en lektion, lärobok, eller – som i denna avhandling – ett test 
avsett för årskurs åtta, verkligen kan säga sig använda ett naturvetenskapligt 
språk, då detta språk skiljer sig från det språk som man använder inom ex-
empelvis naturvetenskapliga forskningsmiljöer. Veel (1997) hävdar att för-
ändringar alltid måste göras för att möjliggöra inlärning av naturvetenskap-
liga ämnen. Veel ger uttryck för en tydlig Vision I-inställning när han skri-
ver: 

School science reduces, simplifies, generalizes and idealizes centuries of sci-
entific activity, in order for students to assimilate important understandings 
and move on to ‘real science’, i.e. empirical research and dispute. (s. 169) 

Med synsättet att ett naturvetenskapligt språk är en återspegling av det na-
turvetenskapliga ämnet, är språkbruket också något som utvecklas och för-
ändras när ämnet förändras (jfr Banks, 2005; Halliday & Martin, 1993; Hal-
liday & Webster, 2004; Nygård Larsson, 2011). Därför blir sådana reduce-
ringar och förenklingar som Veel (1997) anser vara nödvändiga för att kunna 
undervisa om ämnet, även gällande för ett naturvetenskapligt språk som 
används i ett klassrum eller i texter avsedda för skolbruk. Dock medför detta 
synsätt även att skolans naturvetenskapliga texter inte kan skrivas helt utan 
de språkliga drag som är karaktäristiska för naturvetenskap, eftersom natur-
vetenskapen då skulle förminskas eller till och med försvinna ur texten.  

I en svensk naturvetenskaplig kontext är det också svårt att fastställa vad 
som kan sägas vara ett svenskt naturvetenskapligt språkbruk, då engelska är 
det överlägset dominerande språket inom såväl läroböcker på universitets-
nivå som för vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom det naturveten-
skapliga ämnesområdet (Ribeck, 2015; Salö, 2010).  

Baserat på resultat från intervjuer av hur aktiva forskare inom olika natur-
vetenskaps fält ser på naturvetenskapens karaktär (nature of science), argu-
menterar Wong och Hudson (2009) att såväl läroböcker som läroplaner be-
höver uppdateras. Istället för att hävda att naturvetenskap är helt objektiv, 
den naturvetenskapliga metoden universellt tillämpbar och att kunskapen 
som där genereras är helt tillförlitlig, så bör vikten snarare läggas vid att lära 
elever att inte tro på allt de får höra och få förtroende för sin förmåga att 
själv komma fram till svar (ibid.). Detta synsätt ses även i Wellington och 
Osborne (2001) som påpekar att det är mer troligt att elever kommer att läsa 
om naturvetenskap än arbeta med naturvetenskap, vilket de menar är ett 
starkt argument för att lära eleverna förstå naturvetenskapernas språk. 

Att tillägna sig och att lära sig använda det naturvetenskapliga språket är 
något som sker gradvis (Jakobsson, Mäkitalo & Säljö, 2009; Olander, 2010). 
Därför kan språk i detta sammanhang, när språk rör sig från en kontext mot 
en annan, betraktas som ett slags blandspråk, vilket beskrivs i termer som 
hybridspråk (Bakhtin, 1981), inter-language (Lemke, 1990) eller double talk 
(Brown & Spang, 2008). Ett flertal naturvetenskapsdidaktiska studier visar 
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på hur lärande av naturvetenskap främjas när elever skapar sådana hybrid-
språk eller läraren förklarar naturvetenskap användande av både vardags-
språk och ett naturvetenskapligt språk (t.ex. Ash, 2008; Brown & Spang, 
2008; Gomez, 2007; Olander, 2010). Hipkiss (2014) visar dock hur ett aka-
demiskt språkbruk i läroböcker ”packas upp” i ett vardagligt språkbruk i 
klassrummet, men däremot inte paketeras tillbaka till ett akademiskt språk-
bruk, vilket minskar elevernas möjligheter att förvärva det akademiska 
språkbruket.  

En viktig resurs för att lära sig ett naturvetenskapligt språkbruk är läro-
böcker. Gällande läroböcker finns viktiga bidrag till den NO-didaktiska 
forskningen från exempelvis Nygård Larsson (2011) som i sin analys av 
biologitexter ur ett språkligt multimodalt perspektiv med särskilt fokus på 
andraspråkselever, bland annat visar på vikten för eleverna att ha ett utveck-
lat ordförråd. Hon visar även på lärarens betydelse för att eleverna skall 
närma sig det språkbruk som i biologiläroboken kännetecknas av täthet, tek-
nikalitet och ett relativt utbrett bruk av nominaliseringar och participkon-
struktioner. Edlings (2004, 2006) studier av abstraktion i läroböcker från 
årskurs 5 till gymnasiet, visar att ju högre upp eleven kommer i skolsyste-
met, desto högre nivåer av abstraktion och generalisering möter eleven i alla 
ämnen, men framför allt i de naturvetenskapliga ämnena. Ekvalls (2011) 
jämförelse mellan en finsk och två svenska kemiläroböcker visar att utform-
ningen av läroböcker varierar även inom länder och inte bara mellan länder, 
då den ena svenska läroboken har mer gemensamt med den finska än med 
den andra svenska läroboken. Denna ”andra” svenska lärobok har en mer 
populärvetenskaplig framtoning än de andra med mer verbal stil, enklare 
syntax och en luftig utformning med tydliga kopplingar mellan bilder och 
brödtext. Det faktum att de olika böckerna lägger olika vikt vid de olika ana-
lyserade aspekterna, samt att texterna bitvis är både svårbegripliga och svår-
tillgängliga, hävdar Ekvall är skäl nog för att bearbeta och resonera kring 
texterna i klassrummet.  

Danielssons (2010) studie av textanvändning i och samtal vid kemiunder-
visning i ett finlandssvenskt klassrum, visar att även om läroboken ligger 
framför eleverna i klassrummet så för läroboken en undanskymd tillvaro i 
själva klassrumsarbetet (förutom vid laborationerna). Läroboken används 
istället mest för att ge läsläxor ur. I Danielssons studie ses även tecken på en 
hos lärarna förenklad syn på läs- och skrivkunnighet, som i korthet säger att 
om man väl lärt sig att läsa och skriva, så kan man också hantera olika typer 
av texter – alltså även naturvetenskapliga sådana – utan särskilda instrukt-
ioner för detta. Kunskapen om naturvetenskapliga texters uppbyggnad är 
ofta en ”tyst” kunskap hos lärare, som implicit förvärvats genom möten med 
texter inom ämnesområdet. För att kunna omsätta denna tysta kunskap till ett 
aktivt språkutvecklande arbetssätt krävs såväl fortbildningsinsatser som en 
förändrad lärarutbildning menar Danielsson. Även Hipkiss (2014) ser detta 
behov av ett medvetandegörande hos ämneslärare gällande skillnader i 
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språkbruk mellan läromedelstexter och talad text i klassrum, och även här ett 
behov av en förändrad lärarutbildning. 

De olika sätt som språk används på i en naturvetenskaplig kontext åter-
finns även i tester och testsituationer. Säljö (1995) ifrågasätter om inte vissa 
frågeformuleringar kräver väl mycket av elever. Han exemplifierar med 
formuleringen ”Förklara hur du tänkte!” hämtad från en av elevfrågorna i 
den nationella utvärderingen av grundskolan 1992 gällande naturoriente-
rande ämnen, som för eleven innebär att först besvara en svår fråga, sedan 
reflektera över sin egen tankegång och därefter motivera varför svaret blev 
som det blev och dessutom utföra detta under tidspress. Detta sätt att reflek-
tera över och även nedteckna sina egna tankegångar kanske inte människor 
utanför forskarvärlden finner särskilt naturligt menar Säljö. Ett sådant tillägg 
till frågans formulering underlättar därför inte för eleven att ge ett korrekt 
svar (ibid.). 

Som tidigare nämnts är inte heller uppdelningen mellan vardagliga och 
naturvetenskapliga problemställningar helt problemfri. Säljö (1991, 1995) 
visar hur en uppgift gällande vad portot blir för ett brev som väger 120 gram 
tolkas på olika sätt beroende på om den ges under en matematiklektion eller 
en lektion i samhällskunskap. Det gäller att veta att portokostnaden inte är 
proportionell mot vikten, som till exempel kostnaden oftast är när man köper 
frukt. För att ta ett liknande exempel från min tid som lärare, så fick jag i en 
årlig matematikdiagnos ofta svar liknande ”7,3” som svar på hur många bus-
sar som behövde beställas. Det var ett svar som tycks ha förefallit många 
elever som rimligt att ge i en skolmatematikkontext. Kunskap är alltså situe-
rad och kontextuellt determinerad (Säljö, 1992). Andrée (2007) ger några 
extrema exempel på hur naturvetenskapliga ”vardagsproblem” kan innebära 
en kontext där man inte bara tvättar kläder med, utan till och med fridyker i, 
aceton. För att begripliggöra sådana vardagsanknytningar räcker det inte 
med att beskriva det som eleverna gör som en kulturell gränsövergång (bor-
der-crossing) från vardagen till naturvetenskapen. När vardagsproblem flytt-
tas in i ett NO-klassrum omvandlas de till skoluppgifter och måste därför 
beskrivas i termer av skolverksamhet för att kunna beskriva lärares och ele-
vers arbete (ibid.).  

Serder och Jakobssons studie (2015) av hur elever kommunicerar när de i 
grupp samarbetar för att lösa uppgifter från PISA, visar att uppgifter inte 
nödvändigtvis tolkas på ett enda sätt. Elevers förhandlingar om tolkningen 
av uppgiftens formulering kan ofta hänföras till hur uppgiften översatts eller 
användandet av homonymer, det vill säga ord med flera olika betydelser. 
Vidare visar Serder och Jakobsson att språket inte är en neutral bärare av 
information, då elevernas inställning till uppgiften påverkas av hur fiktiva 
elever i uppgifterna handlar och uttrycker sig (ibid.). Det är då främst de 
fiktiva elevernas användning av ett naturvetenskapligt och akademiskt 
språkbruk i vardagliga situationer som skapar ett motstånd till och avstånds-
tagande från PISA-uppgifterna hos eleverna som skall besvara uppgifterna. 
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Det är således texten i sin specifika kontext som skapar förutsättningar för 
meningsskapande, inte texten i sig själv (Englund, 1997). 

Det naturvetenskapliga språkets/språkens särdrag 
Olika ämnesområden har många gemensamma drag gällande hur de använ-
der det akademiska språket, men det finns skillnader mellan hur ämnesområ-
dena skapar, sprider och utvärderar kunskap och dessa skillnader manifeste-
ras i ämnesområdenas språkanvändning (Shanahan & Shanahan, 2008). Så-
väl fysik (Lindstrøm, 2015) som biologi och kemi (Hipkiss, 2014) kan sägas 
ha hierarkiska kunskapsstrukturer där olika begrepp tydligt hänger samman 
och uttrycks på ett likartat och systematiskt sätt. Bernstein (2000) skriver:  

In the case of Hierarchical Knowledge Structures the acquirer does not have 
the problem of knowing whether she/he is talking Physics or writing Physics, 
only the problem of correct usage. (s. 163) [Kursivering i original.]  

I en horisontell kunskapsstruktur finns däremot ingen överordnad struktur 
som ny kunskap kan inplaceras i, utan nya ”språk” placeras bredvid 
varandra. Med naturvetenskap placerad som den ena ytterligheten av kun-
skapsstruktur, och humaniora som den andra, placeras samhällsvetenskap 
som ett mellanting, då den modelleras mer efter naturvetenskapen men sak-
nar dominerande teorier (Hipkiss, 2014). Schleppegrell (2006) poängterar att 
även om varje ämnesområde har sitt eget karaktäristiska sätt att använda 
språket, så finns inom skolan även vissa gemensamma språkliga drag som 
tydligt skiljer sig mot hur språket vanligtvis används utanför skolan. Det gör 
att man kan se språk som något som är situerat i det sociala sammanhanget, 
och där skolan är ett sådant sammanhang. De olika språkbruken kan bero på 
att ämnesområdet medfört intresseorganisationer som skapat normer för hur 
man ska uttrycka sig och/eller att det följer av ämnesområdets aktiviteter 
eller sätt att skapa, sprida och utvärdera kunskap på (Shanahan & Shanahan, 
2008). Sådana normer kan ses som ett utryck för tankegångar i enlighet med 
Vision I.  

Vad de olika språkbruken än orsakas av, så blir resultatet att texter som 
produceras inom de olika ämnesområdena skall främja kunskap inom områ-
det men ändå bevara disciplinens särart, vilket gör att kraven på skriv- och 
läskunnighet varierar för en elev beroende på vilket ämne som studeras 
(Shanahan & Shanahan, 2008). Elever är därför hjälpta av en undervisning 
som fokuserar på varje ämnes språkliga särarter (Shanahan & Shanahan, 
2012). Gee (2005) hävdar att naturvetenskap kan sägas vara det ämnesom-
råde som bäst representerar det akademiska språket, då naturvetenskap krä-
ver att en elev använder språket inte bara muntligt och skriftligt utan även 
kräver användandet av andra slags symbolsystem. Detta hävdar Gee (2005) 
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är typiska krav inom de representationsformer och praktiker som utgör grun-
den för studieframgång. Fang, Schleppegrell och Cox (2006) poängterar hur 
viktigt det är för en elev att behärska det akademiska språket: 

The ways academic texts are structured and the kinds of meanings they make 
are different from the kinds of language structuring and meaning making that 
are already familiar to most children in their everyday lives. Thus, the ability 
to handle academic texts directly affects one’s learning experience, uses of 
school, access to education at higher levels, and range of opportunities out-
side school. (s. 250) 

En elev som inte fått möta och lära sig tolka olika språkbruk som skiljer sig 
från hur språket används i vardagen möter alltså inte bara hinder i den aktu-
ella lärsituationen, utan kan även därigenom få sina framtida valmöjligheter 
begränsade.  

Att lära sig naturvetenskap innebär i mångt och mycket att kunna lära sig 
att förstå, tala och skriva naturvetenskapens språk (jfr Lemke, 1990; Schlep-
pegrell, 2004; Veel, 1997, Wellington & Osborne, 2001). Genom att kunna 
använda ett naturvetenskapligt språk, så kan man kommunicera inom en 
naturvetenskaplig kontext (Lemke, 1990). Halliday och Martin (1993) skri-
ver gällande det naturvetenskapliga språkets rådande ställning att: 

A form of language that began as the semiotic underpinning for what was, in 
the worldwide context, a rather esoteric structure of knowledge has gradually 
taken over as the dominant mode for interpreting human existence. Every 
text, from the discourses of technocracy and bureaucracy to the television 
magazine and the blurb on the back of the cereal packet, is in some way af-
fected by the modes of meaning that evolved as the scaffolding for scientific 
knowledge.  

In other words, the language of science has become the language of literacy. 
(s. 11) 

Att – i mer eller mindre grad – lära sig behärska naturvetenskapens språk är 
alltså inte bara något som behövs för att lära sig de naturvetenskapliga äm-
nena. Det naturvetenskapliga språkbruket är ett sätt att uttrycka ett innehåll 
som genomsyrar texter även i andra sammanhang och som därför blir viktigt 
att kunna behärska även utanför den naturvetenskapliga ämnesdomänen. 

I skolämnen presenteras fakta oftast på ett informationstätt sätt där många 
olika saker uttrycks i samma text eller stycke. Ofta används så abstrakta eller 
specialiserade uttryck att kanske inte ens en förklaring i ett lexikon räcker till 
för att förmedla hela tanken bakom uttrycket (Schleppegrell, 2006). Hyland 
och Tse (2007) menar att då ämnen utvecklar en egen specialiserad vokabu-
lär som skiljer sig från andra ämnens vokabulär, så blir det inte meningsfullt 
att lära elever en generell akademisk vokabulär utan man måste istället ge 
eleverna en inblick i den speciella vokabulär som gäller i den eller de diskur-
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ser där de kommer att befinna sig. Ribeck (2015) har visat att svenska läro-
böcker inom de naturvetenskapliga ämnena innehåller en stor del ämnesspe-
cifik teknisk vokabulär, vilket skiljer dem från de samhällsorienterade äm-
nena som har en vokabulär mer gemensam med det mer vardagliga språk 
man hittar i dagstidningar och romaner. I läroböcker i naturvetenskapliga 
ämnen är exempelvis ord som ‘växt’, ‘molekyl’ och ‘energi’ vanligt före-
kommande, medan det i samhällsorienterade ämnena återfinns ord som 
‘stad’, ‘betala’ och ‘bo’ (ibid., s 116). Halliday (1993b) hävdar dock att även 
om det är orden som bygger upp grammatiska strukturer, så är det snarare 
grammatiken än vokabulären som ställer till det för elever när det gäller det 
naturvetenskapliga språkbruket4. Den specialiserade vokabulären med sina 
tekniska termer sätts ofta i förgrunden av lärarna själva, då den är både mer 
uppenbar och lättare att tala om än grammatiken. Men problemen som upp-
står med de tekniska termerna är inte termerna själva, utan de komplexa 
relationerna de har med varandra (ibid.). Vokabulär är dock starkt korrelerat 
med läsförståelse och vars betydelse dessutom ökar i takt med elevernas 
ålder, för att i årskurs sju till åtta vara den främsta prediktorn för elevers 
läsförståelse (Biemiller, 2012; Lesaux & Kieffer, 2010). Det medför att vo-
kabulär kan användas som en indikator för en texts svårighetsgrad. 

Vissa språkliga drag är mer allmänt förekommande i det naturvetenskap-
liga språket även om de naturligtvis också förekommer i vardagligt språk. 
Till sådana språkliga drag hör ett frekvent användande av passiv form, vilket 
”gömmer” den utförande agenten och istället sätter fokus på själva handling-
en, fenomenet eller resultatet. Jag kan t.ex. skriva denna mening för att ex-
emplifiera aktiv form. Däremot skrivs denna mening för att exemplifiera 
passiv form. I den första meningen ovan råder ingen tvekan om att det är 
‘jag’ som skriver, medan den passiva formen i den andra meningen gör att 
det blir oklart vem som är författaren. Användandet av passiv form anses 
vara en mer krävande form för läsaren än aktiv form5, och bidrar till en kon-
centrerad, objektiv och auktoritär opersonlig stil (Ekvall, 2011; Veel, 1997). 
I anvisningarna för hur uppgifter till TIMSS skall formuleras står det att 
uppgifter skall formuleras i aktiv form (Mullis & Martin, 2011). Även an-
vändandet av bisatser anses vara en mer krävande form av språkbruk, även 
om olika bisatskonstruktioner fyller olika funktioner och därigenom introdu-
cerar varierande former av komplexitet (Schleppegrell, 2004).  

Substantiv är väldigt ofta förekommande i skriven text inom naturveten-
skaperna, då de kan sammanföra tidigare given information till en entitet 
som kan användas i en följande diskussion (Fang, 2005). Därför blir det van-

                               
4 Halliday och Matthiessen (2004, s. 654) poängterar dock att det finns olika former av kom-
plexitet. Den grammatiska formen är mer invecklad i talat språk än i skrivna texter, medan 
komplexiteten i skrivna texter vanligen beror på en hög lexikal täthet.  
5 Ett exempel på detta är att ordbehandlingsprogrammet Word 2010 (Microsoft Corporation, 
2010) som jag skrivit denna text med, anger läsbarhetsstatistiken för engelska texter bland 
annat genom att visa procentandelen av meningar med passivform. 
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ligt att genom nominalisering göra om verb och adjektiv till substantiv för att 
skapa sådana entiteter. Skrivandet av denna mening exemplifierar nominali-
sering. Verben ‘skriva/skrivs’ är här nominaliserat till ett substantiv, ett 
‘skrivande’. Inom naturvetenskapen organiseras olika fenomen som analy-
serbara enheter, och genom användandet av nominaliseringar kan även pro-
cesser (till exempel att ‘skriva’) ses som sådana enheter (ett ‘skrivande’). 
Det medför att de allra flesta tekniska termerna är substantiv, medan ”tek-
niska” verb är ytterst få och dessutom sällan använda (Martin, 1993). Skri-
vandet av denna mening är ett försök till exemplifiering av naturvetenskaps-
språkets undvikande av tekniska termer i form av verb. I föregående mening 
är såväl ‘skriva’ som ‘exemplifiera’ nominaliserat. Trots sin längd innehåller 
meningen det enda verbet ‘är’, vilket kan jämföras med den första exempel-
meningens tre verb: ‘kan’, ‘skriva’ och ‘exemplifiera’.  

Användandet av passiver och nominaliseringar medför även att ett natur-
vetenskapligt språk oftast undviker användandet av pronomen, och då fram-
för allt första persons pronomen (Schleppegrell, 2004). Istället är komplexa 
substantivfraser med flera bestämningar (ord som beskriver huvudordet), 
specialiserad vokabulär och kollokationer (ord som ofta förekommer till-
sammans) vanliga företeelser i naturvetenskapligt språk (jfr Halliday & Ha-
san, 1989; Halliday & Martin, 1993; Hägerfelth, 2004; Schleppegrell, 2004; 
Veel, 1997; Wellington & Osborne, 2001). I vetenskapliga texter skrivna på 
nordiska språk är dock andelen nominaliseringar lägre än för motsvarande 
texter skrivna på engelska, där nordiska språk istället i högre grad använder 
sig av sammansättningar (Ekvall, 2011). 

Substantiven inom naturvetenskapen är ofta abstraktioner, ord som måste 
förstås som abstrakta ting som också inbegriper de processer och kvalitéer de 
härstammar ur (Fang & Schleppegrell, 2008). Ett exempel på detta kan vara 
när ‘densiteten (av något) beräknas (av någon)’ nominaliseras till ‘densitets-
beräkning’. Nominaliseringar har dock nackdelen att de inte bara medför 
abstraktioner utan även medför ett mått av tveksamhet och osäkerhet i tex-
ten, vilket kan avsevärt sänka begripligheten i texten och då även intresset 
och engagemanget hos läsaren (Fang, Schleppegrell & Cox, 2006). Även om 
ett nominaliserat uttryck ofta lexikaliseras, alltså får en mer preciserad inne-
börd inom sin kontext, så innebär det att det kan bli oklart vad begreppet 
egentligen står för, för en läsare som inte är tidigare bekant med begreppet 
och/eller sättet att uttrycka det på.  

Nominalisering är även en process som ofta skapar långa ord, vilket är ett 
av skälen till att man kan använda ordlängd som ett mått på textens kom-
plexitet. Långa ord definieras i det svenska språket oftast som ord med fler 
än sex bokstäver, då det finns ett direkt samband mellan sådana långa ord 
och textens upplevda svårighetsgrad (Björnsson, 1968). Överlånga ord i 
svenskan definieras som ord med fler än tretton bokstäver (Hellspong & 
Ledin, 1997). Dock påpekar Wellington & Osborne (2001) att användandet 
av ordlängd som ett mått på en texts läsbarhet kan resultera i att svårigheter 
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hos fysiktexter underskattas då de ofta innehåller korta begrepp, medan bio-
logitexters svårighetsgrad överskattas då de ofta innehåller långa namn.  

Edling (2004, 2006) har studerat abstraktion i läroböcker från årskurs 5 
till gymnasiet i naturorienterade ämnen, samhällsorienterade ämnen samt 
svenska. Edling ser det som att generella substantiv är en mellanform mellan 
de konkreta (mer vardagsspråkliga) substantiven och de abstrakta (mer spe-
cialiserade) substantiven6. Edling fann också att naturvetenskapliga texter 
innehöll fler abstrakta och generella substantiv och färre konkreta substantiv 
än de andra ämnena.  

Lexikal densitet är ett mått på hur mycket information en mening innehål-
ler, och naturvetenskapliga texter har ofta en hög densitet (Halliday, 1993a; 
Fang & Schleppegrell, 2008). Lexikal densitet kan beräknas som antalet 
innehållsord antingen per satsdel (Halliday, 1993a) eller per antal ord totalt 
(Eggins, 1994). Innehållsord är substantiv, verb, adjektiv och vissa adverb, 
medan funktionsord7 är prepositioner, konjunktioner, hjälpverb, determine-
rare, pronomen och vissa adverb. Talat språk har en låg andel innehållsord, 
medan skriftspråk har en hög andel (Lindberg, 2007). Baserat på idéer från 
Wells (1964) har Einarsson (1978) etablerat två svenska mått på informat-
ionstäthet. Dessa är nominalkvot, antalet substantiv, prepositioner och parti-
cip delat med antalet verb, pronomen och adverb, och enkel nominalkvot8 
som är antalet substantiv delat med antalet verb. Vid sin analys av informat-
ionstätheten i naturvetenskapliga texter skrivna av svenska elever i årskurs 5 
och 8 använde sig af Geijerstam (2006) av ett liknande mått, antalet nomi-
nala referenter (substantiv, pronomen och räkneord) per verb. Ett språk med 
hög täthet (som ett naturvetenskapligt språk) kan alltså sägas innehålla fler 
substantiv och färre verb, medan det omvända gäller för ett språk med låg 
täthet (Graesser et al., 2011; Heimann Mühlenbock, 2013). Två andra lik-
nande mått som kan användas för att mäta en svensk texts komplexitet är 
substantiv per pronomen (Heimann Mühlenbock, 2013) och LIX, Läsbar-
hetsindex (Björnsson, 1968). LIX använder sig av medeltalet ord per mening 
adderat till procenttalet av medeltalet av långa ord per mening.  

Det naturvetenskapliga språket skiljer sig från det mer vardagliga språket 
inte bara genom ord och meningsbyggnad. Schoultz (2000) menar att när 
man lär sig naturvetenskap så innebär det att man socialiseras in i en mängd 
subdiskurser som utvecklats under mycket lång tid. I dessa diskurser har det 
då utvecklats speciella regler, termer och begrepp som relateras till andra 
objekt inom den aktuella diskursen och som sällan bekräftas utanför veten-
skapen och därigenom har kommit att representera mycket speciella sätt att 

                               
6 Edling talar inte enbart om substantiv utan använder begreppet ”referenter” vilket även 
inbegriper t.ex. pronomen syftande tillbaka på tidigare nämnda substantiv. 
7 I detta sammanhang kallas funktionsord på engelska för carrying words eller non-content 
words, där det sistnämnda epitetet kan ses som ett mindre lämpligt val, eftersom sådana ord 
de facto har ett innehåll, jfr springa från olyckan, springa till olyckan. 
8 Wells (1964) kallar detta mått Noun-Verb Quotient, NVQ. 
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kontextualisera verkligheten. Naturvetenskapliga texter har ofta en struktur 
som gör att läsaren själv måste dra slutsatser och fylla i luckor (Best et al., 
2005). Mindre koherenta texter kan också medföra att kunniga läsare ibland 
kan skapa fler slutsatser och förklaringar än vad mindre kunniga läsare gör 
(Arya et al., 2011; Graesser et al., 2011).  

Vid analys av svenska elevers svar på öppna frågor i kemi från TIMSS 
2007 fann Johansson Kokkinakis och Frändberg (2013) att högpresterande 
elever i större utsträckning använder sig av språkliga drag karakteristiska för 
det naturvetenskapliga språket. Exempel på detta är att de använder sig i 
högre grad av passiv form och även skriver längre svar med fler tekniska 
termer, akademiska ord och vardagliga ord med ämnesspecifika betydelser. 
Louwerse, Crossley och Jeuniaux (2008) fann att de starkast presterande 
studenterna i fysik också tillämpar ”fysikens språk”. Insikten att en elev ge-
nom att lära sig fysikens språk också lär sig fysik, kanske kan leda till ovän-
tade arbetsuppgifter för fysiklärarna menar författarna (ibid., s. 67). 

Med ett Vision I-synsätt på det naturvetenskapliga språket, alltså som ett 
språk som enbart rör sig inom den rent naturvetenskapliga diskursen, kan 
vissa karaktäristiska drag identifieras. Ett naturvetenskapligt språkbruk kän-
netecknas alltså av en hög informationspackning med många abstrakta sub-
stantiv och sammansatta ord, vilka preciseras genom användandet av be-
stämningsord. Informationen presenteras genom mera komplexa menings-
byggnader med bisatser, passiva former och nominaliseringar, vilket också 
gör användningen av personliga pronomen låg. 

Läsbarhet, läsning och lösning 
När det gäller synen på relationen mellan språk och det naturvetenskapliga 
innehållet kan två olika synsätt urskiljas. I det ena skiljs språkliga aspekter 
från de innehållsliga, språket ses mer som ett redskap för att förstå naturve-
tenskap (jfr Schoultz, 2000, s. 210). Ett och samma naturvetenskapliga inne-
håll kan alltså uttryckas med olika språk. I det andra synsättet så är språket 
en återspegling av innehållet och ändrar man språket så ändras också det 
naturvetenskapliga innehållet.  

I lingvistiska undersökningar av exempelvis texters/uppgifters läsbarhet 
kan ibland språkliga drag identifieras som ser ut att påverka en elevs lös-
ningsförmåga eller förståelse av innehållet. En slutsats som då kan dras är att 
vissa språkliga drag bör undvikas i texter riktade till elever, det vill säga att 
innehållet istället bör uttryckas på ett annat sätt. Ser man istället läsningen av 
exempelvis en uppgift och den därtill hörande lösningen av uppgiften som en 
och samma process, blir resonemanget ovan konstigt då ämnesspråket ut-
trycker innehållet (jfr Banks, 2005; Halliday & Webster, 2004). Här blir då 
slutsatsen att man bör fokusera på själva ämnesspråket, inte försöka ta bort 
det. Med detta synsätt på språkliga aspekter av betydelse för elevernas lös-



 39

ningsförmåga, så går det inte att separera naturvetenskapliga ämneskunskap-
er och elevens läsning och tolkning av frågeställningen från varandra. Språ-
ket ses då inte som ett verktyg för att beskriva ämnet, utan språket är en 
återspegling av ämnet självt, och att kunna ämnesspråket blir följaktligen en 
del av ämneskunskapen. Därför måste eleven tidigare dels ha fått möjlighet 
att möta detta ämnesspråk i såväl texter som i samtal, dels fått möta det på 
adekvat nivå för att kunna klara av att lösa uppgifter (jfr af Geijerstam, 2006; 
Schoultz, 2000).  

Schoultz (2000) manar till försiktighet när det gäller att dra slutsatser om 
elevers bristande naturvetenskapliga begreppsbildning/förståelse baserat på 
prov. I Schoultz undersökningar av naturvetenskapliga uppgifter – varav 
några hämtade från TIMSS – visar det sig att det ofta är så att eleverna har 
svårigheter att tolka uppgifternas formuleringar eller att använda de naturve-
tenskapliga orden på ett adekvat sätt, snarare än att eleverna har brister i 
förmågan att förstå naturvetenskapliga fenomen. Schoultz, Säljö och Wynd-
hamn (2001) menar att man inte kan räkna med att elever och frågekonstruk-
törer uppfattar uppgifter på samma sätt. 

It is argued that the low performance on these items can to a large extent be 
accounted for by the abstract and highly demanding form of communication 
that is written language. (s. 151) 

Ett felaktigt svar på en uppgift behöver inte indikera att eleven saknar kun-
skap om det efterfrågade, eftersom bristande vokabulär eller läsförmåga, 
feltolkningar av hela uppgifter, ord, fraser eller bilder och diagram också kan 
orsaka detta (Harlow & Jones, 2004). I en studie av Jakobsson, Mäkitalo och 
Säljö (2009) visas att komplexa och multidisciplinära uppgifter, som exem-
pelvis att ”beskriva växthuseffekten med egna ord” är speciellt olämpliga att 
använda i tester som skall besvaras i skriven form. Det visar sig att brister 
som framkommer i skrivna svar på testfrågor, inte uppvisas när elevers 
kommunikation med varandra studeras (ibid.). De krav på elevens läsför-
måga som själva uppgiften ställer på eleven kan påverka resultatet om det 
som skall mätas i undersökningen är något annat än läsförmågan (Haladyna 
et al., 2002; Oakland & Lane, 2004). Harlow och Jones (2004) fann att ett 
tvetydigt språk som användes i TIMSS öppnade för många olika tolkningar 
och att elevernas svar inte alltid återspeglade vad eleverna egentligen kunde. 
Vid analys av svenska elevers samtal när de arbetade i grupp med att lösa 
uppgifter från den internationella undersökningen PISA, fann Serder och 
Jakobsson (2015) att fiktiva elevers användning av ett naturvetenskapligt 
språkbruk i uppgifterna, medförde att eleverna fick en negativ bild av de 
fiktiva eleverna och då även tog avstånd från och visade motstånd mot upp-
gifterna. 

Shorrocks-Taylor och Hargreaves (1999) konstaterar att det trots vikten 
av den språkliga dimensionen inom olika tester är förvånande svårt att hitta 
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detta ämne behandlat i detalj inom bedömningslitteraturen. Det som de dock 
fann skrivet behandlade dessutom mestadels hur man skriver opartiska och 
kulturneutrala uppgifter, och inte om själva språket man använder i uppgif-
terna. Nyström (2008) konstaterade att nästan tio år senare verkade inte 
mycket ha ändrats:  

Systematic and research-based knowledge about text-features influencing 
readability in mathematics and science tasks is rare in the research literature. 
Despite the accepted fact that language skills, and in particularly, reading 
comprehension, is an important aspect of all assessment situations, surpris-
ingly few studies have dealt with subject-specific discourse in written tests. 
(s. 3) 

Forskningsresultat tyder alltså på att elever ofta kan ha problem med att 
tolka en uppgifts innehåll på det avsedda sättet, samt att eleven trots avgi-
vande av ett felaktigt svar ändå kan besitta de kunskaper uppgiften är avsedd 
att kontrollera. Frågan gäller då om en elev som inte klarar att förstå en na-
turvetenskaplig frågeformulering, ändå kan sägas förstå frågans innehåll, 
eller om det då är något annat som eleven förstår. Beroende på hur man ser 
på relationen mellan språk och innehåll blir det två olika svar. Oavsett vilket 
svar man ger, visar detta på vikten av att ge eleven verktyg för att kunna 
tolka det språk som uttrycker innehållet, på det av frågekonstruktören av-
sedda sättet. 

De studerade elevgruppernas attityder och resultat 
Skolverket (2012a) konstaterar att det i TIMSS 2011 finns en positiv samva-
riation mellan elevers attityder till ett ämne och elevers prestation i ämnet, 
liksom mellan elevers självförtroende och deras prestationer. I en studie som 
använde svenska resultat från TIMSS 1995 och 2007 för att jämföra föränd-
ringar i attityden till naturvetenskap fann Adolfsson (2011) att pojkar var 
mer positivt inställda till fysik och kemi än vad flickor var, samt att flickor 
var mer positivt inställda till biologi. Högpresterande elever och pojkar i 
synnerhet, var mer negativt inställda till de tre naturvetenskapliga ämnena 
2007 än motsvarande grupper var 1995. Hög och lågpresterande pojkar fann 
naturvetenskap mer tråkigt 2007 än vad de gjorde 1995. Lågpresterande 
pojkar och flickor tyckte 2007 att de presterar bättre i alla naturvetenskapliga 
ämnen än vad motsvarande grupper tyckte 1995. Vad gäller elever i årskurs 
8 i TIMSS 2011 har dock inställningen till att lära sig naturvetenskap blivit 
mer positiv sedan de föregående TIMSS-undersökningarna 2003 och 2007 
(Skolverket, 2012a). Högpresterande elever har en mer positiv inställning till 
studier och ägnar mer tid åt att läsa och mindre tid åt TV, internet och dator-
spel (Skolverket, 2012a, 2012b). I TIMSS 2011 är fysik och kemi de minst 
populära NO-ämnena för årskurs 8 elever (Skolverket, 2012a).  
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I TIMSS uppvisade Sverige såväl 1995 som 2003 stora skillnader i resul-
tat mellan könen både i naturvetenskap som helhet och uppdelat på ämnen, 
men sedan 2007 finns det inte längre några större resultatskillnader mellan 
pojkar och flickor. I TIMSS 2011 var den enda skillnaden mellan eleverna i 
år 8 till flickornas fördel i biologi (Skolverket, 2012a). I PISA 2012 preste-
rade svenska flickor högre än pojkar i naturvetenskap för första gången se-
dan starten av PISA år 2000 (Skolverket, 2013b). Vid undersökning av tre 
årgångar av PISA (2000, 2003 & 2006) fann Cromley (2009) starka sam-
band mellan elevers resultat i naturvetenskap och deras resultat i läsning. 
Kjærnsli och Molander (2003) visade att i PISA 2000 var så gott som inga 
av de 25 % elever med lägst resultat i läsning bland de 25 % med högst re-
sultat i naturvetenskap, och inga av de 25 % elever med högst resultat i läs-
ning var bland de 25 % med lägst resultat i naturvetenskap. De internation-
ella undersökningarna PISA och PIRLS - Progress in International Reading 
Literacy Study, visar båda att flickor generellt sett presterar högre på läsför-
ståelse än vad pojkar gör (Skolverket, 2012c, 2013b).  

Skillnaden mellan hög och lågpresterande elevers resultat i internationella 
tester har också förändrats över tid. Även om svenska elever visat en gene-
rell nedgång i sina resultat i såväl läsning som naturvetenskap de senaste 10-
15 åren, så har dessa resultat försämrats mer9 för lågpresterande elever än för 
högpresterande elever. Resultaten för högpresterande elever i läsning har 
dock också sjunkit, medan försämringen i naturvetenskap inte når signifi-
kanta nivåer (Skolverket, 2012a, 2012b, 2012c, 2013b). 

Frågetyp 
De två olika kategorierna av uppgifter i tester, flervalsfrågor (multiple cho-
ice, MC) och öppna frågor (constructed response, CR) kan mäta olika för-
mågor eller processer (Hogan & Murphy, 2007). Det är en kognitivt mer 
krävande uppgift att själv konstruera ett svar än att välja ett (Glynn, 2012).  

Olsen, Turmo och Lie (2001) framför en intressant hypotes att man kan se 
MC-frågor som återspeglande ett vygotskijanskt sätt att se på lärande (jfr 
Vygotskij, 1986). Svarsalternativen fungerar som en slags samtalsparter, 
genom att MC-frågorna i TIMSS är upplagda så att eleven vet att ett svar är 
det rätta, tre svar är distraktorer och inga andra alternativ behöver komma i 
fråga. Sådan hjälp får inte eleven om uppgiften är av CR-typ. Dock har Clerk 
och Rutherford (2000) genom en intervjustudie av elever som besvarat ett 
fysikprov av MC-typ visat att en distraktor ofta inte valdes på grund av att 
eleven hade den missuppfattning distraktorn var avsedd att indikera. Snarare 
orsakades det ofta av elevens feltolkningar av själva uppgiftens formulering. 

Flera undersökningar har gjorts för att undersöka kopplingen mellan kön 
och frågeformat. När det gällde naturvetenskapliga uppgifter i TIMSS 1995 

                               
9 Med undantag för läsning i år 4 (Skolverket, 2012b). 
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visade det sig att Sverige var ett av de länder (tillsammans med Nya Zeeland 
och Norge) där frågeformat i kombination med kön hade störst betydelse för 
resultaten (Hastedt & Sibberns, 2005). Eriksson (2005) bekräftade dessa 
resultat vid analys av naturvetenskapsuppgifter i TIMSS 2003. Eriksson fann 
att när man tittade enbart på MC-frågor så presterade pojkarna lika bra som 
flickorna i biologi, och när man tittade enbart på CR-frågor så presterade 
flickorna lika bra som pojkarna i fysik. Åter igen var Sverige bland topp tre 
länder (tillsammans med Moldavien och Bahrain) där frågeformat hade 
störst betydelse för skillnader mellan pojkar och flickors resultat. 

Även om mycket tyder på att pojkar till viss del gynnas av MC-frågor och 
flickor av CR-frågor, finns en mängd andra aspekter (till exempel läsför-
måga, om figurer behöver ritas, ämnet uppgiften gäller) som kan bidra till 
sådana resultat (se DeMars, 1998; Eriksson, 2005; Hamilton & Snow, 1998; 
Hastedt & Sibberns, 2005; Zenisky et al., 2003). 

Lästyngd i TIMSS 2011 år 4 
År 2011 utfördes de storskaliga undersökningarna TIMSS (som sker vart 
fjärde år) och PIRLS (som sker vart femte år) under samma år. Det öppnade 
för möjligheten att kunna jämföra resultaten för årskurs 4-eleverna i de båda 
undersökningarna med varandra. Därför skapade IEA ett mått för TIMSS-
uppgifternas lästyngd (reading demand) där de ingående indikatorerna be-
hövde uppfylla fyra kriterier: lämpliga för uppgifter i TIMSS för årskurs 4, 
generaliserbara för alla representerade språk i TIMSS 2011, sannolikt kunna 
användas på ett reliabelt sätt samt försvarbart gällande tids- och resursåtgång 
vid analys (Martin & Mullis, 2013, s. 70). De indikatorer som valdes ut var: 
antal ord, specialiserad vokabulär, symboler (även siffror) och antal element 
i illustrationer. Uppgifterna i den engelskspråkiga versionen delades sedan in 
i tre ungefärligt lika stora grupper: liten, medel eller hög lästyngd, under 
antagandet att indikatorerna skulle ge samma utfall även i de andra översatta 
versionerna. Eleverna delades sedan in i terciler efter prestation på PIRLS 
och de tre elevgruppernas resultat i naturvetenskap på de tre olika kategori-
erna av uppgifter jämfördes sedan med varandra. Samma analys utfördes 
även på uppgifter i matematik. Hypoteserna var att elever med god läsför-
måga inte skulle påverkas av uppgifternas lästyngd, medan däremot elever 
med mindre god läsförmåga skulle påverkas. 

Resultaten visar att biologiuppgifterna är jämnt fördelade mellan 
lästyngdskategorierna, medan fysik och kemi har fler uppgifter med hög 
lästyngd och geovetenskap har fler uppgifter med låg lästyngd (se tabell 1). 
Elever i Sverige når vidare de bästa resultaten inom områdena Biologi och 
Geovetenskap och de lägsta inom Fysik och kemi (se tabell 1).  
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Tabell 1. Andel naturvetenskapsuppgifter med olika lästyngd i TIMSS 2011 år 4 
samt medelvärdet för svenska elevers resultat. 

Lästyngd Fysik och kemi Biologi Geovetenskap Totalt 

Liten 26 % 36 % 30 % 32 % 
Medel 33 % 35 % 55 % 38 %
Stor 41 % 28 % 15 % 30 %
Totalt antal uppgifter 61 74 33 168

Svenska elevers resultat 508 531 535 533 

Tabell 2. Medelvärde för lästyngdskomponenter i naturvetenskapsuppgifter i TIMSS 
2011 år 4. 

Lästyngdskomponenter Fysik och kemi Biologi Geovetenskap Alla uppgifter 

Antal ord 46 38 37 41 

Specialiserad vokabulär 3 3 1 1
Symboler 4 1 2 3

Element i illustrationer 5 3 3 3 

Närmare hälften av uppgifterna i naturvetenskap är inom biologi, med rela-
tivt få ämnesspecifika ord, symboler och element i illustrationerna (tabell 1 
& 2). Det är dock stor variation mellan uppgifterna. Exempelvis har biologi-
uppgifter med låg lästyngd i genomsnitt bara 19 ord, 1 ämnesspecifikt ord 
och inga symboler eller illustrationer. 

En femtedel av uppgifterna i naturvetenskap är inom geovetenskap, där 
uppgifterna i genomsnitt innehåller mycket få ämnesspecifika ord samt få 
symboler och illustrationer. Strax över hälften av uppgifterna i geovetenskap 
har en lästyngd på medelnivå. 

Fysik och kemiuppgifter utgör en dryg tredjedel bland naturvetenskaps-
uppgifterna och innehåller fler ord. Medelvärdet för antalet ämnesspecifika 
ord är samma som för biologiuppgifterna, medan medelvärdet för antalet 
symboler och element i illustrationerna ligger något högre än för de andra 
två ämnena (se tabell 1). Inom fysik och kemi har nästan hälften av uppgif-
terna stor lästyngd (se tabell 2). Uppgifterna med stor lästyngd är betydligt 
längre med ett medelvärde på 72 ord med i genomsnitt 5 ämnesspecifika ord, 
7 symboler och 9 element i illustrationerna. 

Resultaten i naturvetenskap för alla länder sammantaget visar att för alla 
tre grupper av läsare, så är det inga stora skillnader i andel elever som svarat 
rätt mellan uppgifter med medellästyngd respektive stor lästyngd (tabell 3). 
Skillnaden mellan elever med låg läsförmåga och de med hög läsförmåga på 
uppgifter med liten respektive stor lästyngd uppgår till en procentenhet (28 
gentemot 29 procentenheter) internationellt sett och för Sverige tre procen-
tenheter. Även om dessa skillnader kan sägas vara små är de dock signifi-
kanta. 
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Tabell 3. Andel elever med olika grad av läsförmåga som korrekt besvarat naturve-
tenskapsuppgifter i TIMSS 2011 år 4 med olika grad av lästyngd. 

 Lästyngd 

Grad av läsförmåga 
hos eleven 

Sverige Alla länder 

Låg Medel Hög Låg Medel Hög
Hög 71 % 67 % 69 % 66 % 61 % 62 %
Medel 60 % 55 % 56 % 54 % 47 % 48 %
Låg 44 % 38 % 40 % 39 % 33 % 33 %
Skillnad mellan andel 
elever med hög och 
låg läsförmåga 

27 29 301 281 28 29 

1 Avvikelse från värden ovanför orsakas av avrundningar gjorda i tabellens värden. 

Prövningen av hypotesen att goda läsare skulle vara opåverkade av uppgif-
ternas lästyngd, medan elever med en lägre läsförmåga skulle påverkas, ger 
ett tydligare utslag i matematik än i naturvetenskap, och mer i vissa länder 
än i andra. Resultaten varierar också betydligt från land till land och även 
mellan matematik och naturvetenskap inom ett och samma land. Den 
lästyngdskomponent som visar sig ha störst betydelse för elevernas resultat 
sett till hela TIMSS 2011 år 4 är antalet ord i uppgiften, även om en speciali-
serad vokabulär och användandet av komplicerade diagram också är försvå-
rande faktorer (Martin & Mullis, 2013, s. 7). 

Även om denna lästyngdsstudie har likheter med de undersökningar som 
redovisas i denna avhandling finns även betydande skillnader. När det gäller 
lästyngdsmåtten så förfinar och fördjupar avhandlingens metoder såväl ”an-
tal ord i uppgiften” som ”vokabulären”. Av de i lästyngdsstudiens olika de-
larna ingående i ”symboler”, används däremot i avhandlingen endast siffror 
samt de olika beståndsdelarna i måttenheter utlästa, men däremot inte själva 
symbolen för enhetens räknesätt. I avhandlingen analyseras endast text i 
bilder, medan själva bilderna inte berörs närmare. I lästyngdsstudien är ele-
verna från årskurs 4 och har delats upp efter resultat på ett annat test 
(PIRLS), medan de i avhandlingen är från år 8 och uppdelade efter prestation 
på det analyserade testet. Vidare är frågorna i kemi och fysik för år 4 sam-
manbakade i ett ämne. Även om markanta skillnader alltså finns, så finns 
ändå ett flertal beröringspunkter mellan studierna. Detta diskuteras i avhand-
lingens kapitel 6, Sammanfattande diskussion. 

Avgränsningar 
Ett antal avgränsningar har gjorts i arbetet med denna avhandling. Det inne-
bär inte att de frågor som lämnats utanför inte är relevanta att studera, utan 
endast att det inte fått plats inom det utrymme som står till avhandlingens 
förfogande. 
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När CR-frågor i TIMSS rättas anges resultatet i form av tvåsiffriga koder, 
där den första siffran anger antalet poäng eleven fått på uppgiften och den 
andra siffran skiljer mellan olika svarstyper (Skolverket, 2014). I analysen 
har endast elevernas poäng använts och elevers olika svarstyper vid svar på 
CR-frågor och därtill hörande bedömningsanvisningar ingår alltså inte i det 
analyserade materialet. I avhandlingen analyseras inte heller olika semiotiska 
aspekter, det vill säga vilken betydelse förekomsten av bilder, diagram, ta-
beller eller symboler kan ha. Däremot har alla ord i tabeller och diagram 
(med undantag för axlarnas gradering) samt ord i och kring bilder analyse-
rats. Vidare har regler utarbetats för vilka av symbolerna som skall tas med i 
analysen (se bilaga 1). 

Sammanfattning 
Resultat på internationella tester som TIMSS påverkar skolpolitiken såväl 
nationellt som internationellt, men användandet av prov för att utvärdera 
elever eller undervisning påverkar även utformningen av själva undervis-
ningen. Meningsskapande sker inte enbart inom en individ utan i samspel 
med individens omgivning, dit såväl personer som föremål och texter kan 
räknas. Det gör att tolkningen av uppgifters innehåll kan variera trots likaly-
dande formuleringar. En kategorisk uppdelning av uppgifter som antingen 
placerade i en vardaglig eller naturvetenskaplig kontext är problematisk, på 
samma sätt som den är gällande uppdelningen av språkanvändning som an-
tingen vardaglig eller naturvetenskaplig. Snarare uppkommer gradskillnader 
mellan dessa former. Vad som kännetecknar ett typiskt svenskt naturveten-
skapligt språkbruk är dessutom svårt att definiera, då forskning och universi-
tetsstudier i naturvetenskapliga ämnen nästan uteslutande använder sig av 
engelska texter. 

Det finns karaktäristiska drag hos de naturvetenskapliga språkbruken, i 
såväl det engelska som det svenska språket, om än i varierande grader och 
former. Ett naturvetenskapligt språk innefattar få verb, och de som används 
döljer ofta personerna som utför handlingarna. Verben är många gånger 
istället nominaliserade till substantiv. Innehållet bakas samman i kompakta 
informationstäta meningar som innehåller långa, sammansatta och abstrakta 
tekniska termer, ofta med bisatser syftande tillbaka på tidigare nämnd in-
formation. Men sådana språkliga drag behöver inte ses som något onödigt 
som komplicerar språket och hindrar förståelse, utan kan snarare ses som 
något inbyggt i (natur)vetenskapen som gradvis utvecklats under hundratals 
år (Banks, 2005; Halliday & Webster, 2004). På så vis blir det naturveten-
skapliga språket något som en elev måste få bekanta sig med, använda och 
lära sig, för att i den processen samtidigt kunna tillgodogöra sig det naturve-
tenskapliga innehållet (Lemke, 1990; Schoultz, 2000).  
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En viktig resurs för det naturvetenskapliga språket är läroböcker, men det 
finns studier som pekar på att läroböckerna inte används aktivt för att lära sig 
det naturveten4skapliga språket. Lärares kunskaper om naturvetenskaplig 
språkanvändning är mer troligt en kunskap som utvecklats genom möten 
med naturvetenskapliga texter än att ha aktivt förvärvats genom språkliga 
analyser av sådana texter.  

Olika typer av frågor kan mäta olika förmågor och svenska pojkar och 
flickor har tidigare uppvisat stora skillnader i resultat beroende på frågetyp. 
Pojkar och flickor uppvisar även skillnader vad gäller läsförmåga och in-
tresse för olika naturvetenskapliga ämnen, medan det inte längre ses några 
större skillnader resultatmässigt.  
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3. Teoretiska ramar 

Här presenteras teoretiska ramar som fungerar som stöd för att konstruera 
sätt att se på de fenomen som skall studeras i den här avhandlingen. I av-
handlingen rör det sig dels om sättet att se på språk och språkanvändning 
inom de olika naturvetenskapliga ämnesområdena såsom de ter sig i TIMSS 
2011, dels om sättet att se på elevernas möte med dessa uppgifter och det 
språk som uppgifterna utrycks genom. Dessa ramar pekar ut vad som skall 
studeras, vilken typ av data som skall samlas in, tänkbara ingångar för ana-
lysen och tolkningar av analysresultat. 

Sättet att se på språk och språkanvändning hämtas från sociosemiotiken 
såsom den utvecklats av Michael Halliday och hans efterföljare inom syste-
misk funktionell lingvistik, SFL (se t.ex. Halliday, 1978; Halliday & Hasan, 
1989; Halliday & Mathiesen, 2004). Då syftet med avhandlingen är att un-
dersöka elevers möte med ett innehåll genom att studera användningen av 
språket och dess betydelse, får man genom SFL inte bara verktyg för att 
beskriva den språkliga formen, utan även verktyg för att beskriva och tolka 
betydelsen av olika språkliga val. SFL erbjuder ett teoretiskt ramverk där 
man kan beskriva hur och varför språket varierar, både i relation till vilka 
som använder språket och den sociala kontext där språket används. På så vis 
kan en texts meningserbjudande beskrivas och analyseras på ett koherent och 
stringent sätt, vilket är nödvändigt för att kunna skapa sådana automatiserade 
analysmetoder som används i denna avhandling.  

Sättet att se på elevernas möte med TIMSS-uppgifterna utgörs av ett di-
daktiskt baserat receptionsteoretiskt perspektiv (Liberg, Folkeryd, af Geijer-
stam & Edling, 2002; Liberg, af Geijerstam & Folkeryd, 2011), där didakti-
kens grundfrågor vem, vad och hur, utgör basen för användningen av recept-
ionsteori (McCormick, 1994). Inom receptionsteori ses både texten och läsa-
ren som innehavare av olika repertoarer, vilka är olika normer, värderingar 
och kunskaper som är situerade såväl historiskt som kulturellt och socialt. 
Det gör att läsaren av en text inte ses som en passiv mottagare av en texts 
innehåll, utan som någon som aktivt skapar mening utifrån tidigare erfaren-
heter och kunskaper. Det gör att de sätt som läsare läser en text på varierar 
med hur textens repertoar överensstämmer med läsarens, men även att reper-
toarer förändras när kontexten där läsningen sker ändras (ibid.). Genom ett 
didaktiskt perspektiv kan såväl läsarens förutsättningar, vad stoffet är, och 
hur meningserbjudandet därmed ser ut tolkas som olika samspelande delar, 
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som på olika sätt inverkar på den komplicerade process som ett menings-
skapande är. 

Ett funktionellt perspektiv på språk och 
språkanvändning 
Med språk menas i den här avhandlingen något annat än vad man vanligtvis 
menar med nationella och regionala språk som svenska, engelska, finska 
eller arabiska. Fokus ligger här istället på de språk som används inom de 
naturvetenskapliga ämnesområdena i ett skolsammanhang, och än mer speci-
fikt på de språk som används i TIMSS 2011 och hur de fyller funktionen att 
skapa mening. Språkanvändningen i ett visst sammanhang inom den natur-
vetenskapliga skolutbildningen ger uttryck för eller återspeglar det naturve-
tenskapliga ämnesinnehållet i detta sammanhang. Språkanvändning och 
därmed meningsskapande är något som ses som situerat i det sociala, kultu-
rella och historiska sammanhanget och som förändras med den situation 
personen befinner sig i. Lemke (2012) säger: 

All language in use, whether spoken or written, is explicitly or implicitly dia-
logical; that is, it is addressed to someone and it addresses them, and its own 
thematic content, from some point of view. It does rhetorical and social work, 
producing role relationships between author–speaker and reader–hearer with 
degrees of formality and intimacy, authority and power, discourse rights and 
obligations. It creates a world of value orientations, defining what is taken to 
be true or likely, good or desirable, important or obligatory. (s. 1477) 

Ett sådant funktionellt perspektiv på språk och språkanvändning, inte minst 
med inriktning mot undervisning och lärande, återfinns inom det sociosemio-
tiska perspektivet såsom det utvecklats inom systemisk funktionell lingvistik, 
SFL (t.ex. Christie, 2012; Coffin & Donohue, 2014; Halliday, 1978; Hal-
liday & Hasan, 1989; Halliday & Mathiesen, 2004; Van Leeuwen, 2008). 
Inom SFL betraktas förmågan att bära mening som språkets grundläggande 
funktion. Halliday (1978) slår fast att:  

Language is the main channel through which the patterns of living are trans-
mitted to him [the child], through which he learns to act as a member of a 
‘society’ […]. (s. 9) 

 
Halliday (1978) menar att det semiotiska system vi lever i utgör en menings-
resurs. Det är från denna meningsresurs vi väljer när vi skapar, artikulerar 
och strukturerar mening. Genom dessa val sätts vissa aspekter i förgrunden, 
medan andra hamnar i bakgrunden eller exkluderas. På så vis är de sätt som 
väljs för att uttrycka sig både av vikt och ideologiskt färgade när vi männi-
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skor konstruerar, förhandlar om och förändrar vår förståelse av den sociala 
värld vi lever i.  

Inom SFL anses såväl muntligt som skriftligt språk fylla tre simultana 
funktioner för att erbjuda mening, vilka kort kan beskrivas som att beskriva 
vår omvärld, upprätthålla personliga relationer samt organisera information-
en som ges. Språket sägs på detta sätt fylla tre metafunktioner. Den första 
metafunktionen bär den så kallade ideationella meningen, som uttrycker vad 
texten10 handlar om, alltså det innehåll som texten erbjuder mottagaren. 
Denna metafunktion inbegriper allt, från mer vardagliga till mer speciali-
serade företeelser, vilket inom SFL ofta brukar diskuteras i termer av delta-
gare (t.ex. fenomen, personer, objekt) och processer (t.ex. händelser, relat-
ioner) och omständigheter. Den andra metafunktionen bär den interperso-
nella meningen, som utrycker personliga relationer såsom de erbjuds både 
inom texten och mellan läsaren/åhöraren och texten. Här kan attityden eller 
”tonen” i en text beskrivas med motsatspar som värdeladdad-värdeneutral 
eller informell-formell ton. Den tredje metafunktionen bär den textuella me-
ningen, som uttrycker hur informationen strukturerats så att den hänger ihop 
med erbjuden information i den omgivande texten. 

Språkliga drag som i tidigare forskning (se forskningsöversikten ovan) 
identifieras som karaktäristiska för naturvetenskapliga texter, ses i denna 
avhandling i ljuset av dessa tre metafunktioner. Sådana karaktäristiska drag 
ses på så sätt fylla funktionen att förtäta informationen genom att packa och 
precisera den (två dimensioner av den ideationella meningen), att avpersoni-
fiera informationen (en dimension av den interpersonella meningen) samt att 
presentera informationen på ett mer komplext vis (en dimension av den 
textuella dimensionen). Dessa meningsdimensioner: packning, precision, 
personifiering och presentation, beskrivs närmare i metodkapitlet.  

SFL ger alltså ramverket som motiverar såväl ett urval som en gruppering 
av relevanta språkliga drag, baserat på de olika funktioner de fyller för att 
uttrycka mening i en text. Användandet av metafunktioner gör att analyser 
av förekomsten av olika språkliga drag och deras påverkan på stoffet kan 
beskrivas utifrån de funktioner som de fyller i språket. Liknande och/eller 
andra språkliga drag än de som studerats i denna avhandling som fyller dessa 
funktioner för att skapa mening, kan därför användas för att skapa andra 
meningsdimensioner avsedda för att beskriva texters innehåll i andra kontex-
ter. I linje med detta ligger att även framtida jämförelser med andra språk 
kan göras, då metafunktionerna kan uttryckas med mer eller mindre språk-
specifika språkliga drag. 

                               
10 Med text avses här språk som är funktionellt i någon slags uttrycksform, alltså såväl skriven 
som muntligt framförd text (jfr Halliday & Hasan, 1989, s. 10). 
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Ett didaktiskt baserat receptionsteoretiskt perspektiv på 
mötet mellan elev och erbjudet stoff 
Centralt för didaktiken är den didaktiska triangeln (se figur 1), med eleven, 
stoffet och läraren i de tre hörnen, och relationen mellan dem kan beskrivas i 
termer av det meningsskapande som uppstår i detta möte (t.ex. Öhman, 
2014). Med hjälp av ett receptionsteoretiskt perspektiv (t.ex. McCormick, 
1994) kan detta möte mellan elev och stoff i den didaktiska triangeln göras 
mer tydligt genom att beakta olika aspekter, dels av elevens förutsättningar 
för att gå in i ett sådant möte, dels av den text eleven möter. För att mer i 
detalj kunna ta hänsyn till sådana olika aspekters bidrag till hur mötet kom-
mer att gestalta sig, används i den här studien därför ett didaktiskt baserat 
receptionsteoretiskt perspektiv (Liberg et al., 2002). 

Den didaktiska triangeln i dess olika varianter är troligen både den mest 
kända och använda referensramen inom didaktiken och vars innehållsliga 
ursprung kan spåras tillbaka ända till Comenius Didacta Magna skapad un-
der åren 1627-1632 (Hopmann, 1997). Den empiri som studeras i den här 
avhandlingen utgörs av en provsituation och här är det eleven och det stoff 
som erbjuds i den text som eleven möter som står i fokus, det vill säga två av 
hörnen i den didaktiska triangeln. Den tredje komponenten i den didaktiska 
triangeln är däremot inte i fokus i den här empirin.  

Westbury (1998) hävdar att den grundläggande skillnaden mellan den 
anglo-amerikanska curriculumtraditionen och den europeiska didaktiktradit-
ionen är vad man placerar i det tredje hörnet som den tredje komponenten11. 
Beroende på om man väljer att som i den didaktiska traditionen lägga läraren 
eller som i curriculumtraditionen lägga ”systemet” som tredje hörn, så foku-
seras olika aspekter av undervisningen. Även om läraren naturligtvis är att 
betrakta som en del av utbildningssystemet, så har de med curriculumtradit-
ionens synsätt betydligt mindre aktivt inflytande. Hudson (2007) skriver 
angående detta: 

Teachers become the invisible agents of such a system, and are seen as ani-
mated and directed by the system, rather than as sources of animation for the 
system. (s. 140) 

Med läraren som tredje hörn kan frågor ställas rörande hur undervisning i 
klassrummet kan förändras för att bättre möta olika elevgruppers behov. 
Med undervisningssystemet som tredje hörn kan frågor ställas om hur 
undervisning styrs, inriktas och utvärderas, och hur resurser och fortbild-
ningsinsatser bäst fördelas. Även om detta tredje hörn inte står i fokus i den 
empiri som undersöks, behandlas detta i diskussionsdelen i form av tänkbara 

                               
11 Westbury (1998) använder ordet agent för detta tredje hörn, vilket kan diskuteras då även 
eleven kan sägas vara en agent i den meningen att eleven också har möjligheter att påverka 
utfallet genom sina tolkningar och handlingar. 
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didaktiska implikationer baserade på de resultat som framkommer i avhand-
lingens tre studier. 

Ett didaktiskt baserat receptionsteoretiskt perspektiv (Liberg, Folkeryd, af 
Geijerstam & Edling, 2002) har den didaktiska triangeln (figur 1) med dess 
tre hörn lärare, elev och stoff som bas. Detta perspektiv används för att 
kunna fördjupa förståelsen av relationen mellan olika karaktäristiska 
aspekter gällande för eleven, det erbjudna innehållet och den situation vari 
mötet sker. Det ger med andra ord mer detaljerade verktyg för att analysera, 
tolka och diskutera det situerade meningsskapande som uppkommer i mötet 
mellan en elev med vissa förutsättningar och det meningserbjudande som 
texten ger.  

I detta perspektiv ses således inte texten som sådan vara kognitivt krä-
vande i sig själv, utan det är relationen mellan läsare, text, och krav som 
ställs i situationen som avgör hur krävande ett läsande är. Med andra ord kan 
ingen uppgift ses som kognitivt krävande i sig tagen ur sin kontext (Schlep-
pegrell, 2004). Läsaren ses inte heller som en passiv mottagare av ett inne-
håll, utan som någon som aktivt använder sina tidigare kunskaper och erfa-
renheter i ett meningsskapande. I figur 2 (modifierad från Liberg et al., 
2002) visas på sådana olika aspekter av betydelse för det meningsskapande 
som uppstår i mötet. 

 
Figur 2. Ett didaktiskt baserat receptionsteoretiskt perspektiv och aspekter av bety-
delse för meningsskapandet i ett undervisningssammanhang (modifierad från Liberg 
et al., 2002). 

Av vikt för en läsares aktiva meningsskapande är därför läsarens erfarenhet-
er och kunskap om språket som använts, läsarens förkunskaper om och in-
tresse för innehållet i texten, men även tidigare erfarenheter av att läsa texter 
av denna typ och att delta i sådana sammanhang där sådana texter läses (Li-
berg, 2001; Sweet & Snow, 2003).  
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Den språkliga dräkt och visuella utformning som författare valt för att ut-
trycka innehållet i en text är aspekter som är av vikt för analyser gjorda ur 
detta perspektiv. Det kan röra sig om användandet av en mer eller mindre 
ämnesspecifik vokabulär, graden av informationspackning och precision i 
texten, hur personliga relationer framträder i och kring texten, hur innehållet 
presenteras på både mikronivå (meningsbyggnad) och makronivå (vilken 
genre texten kan sägas tillhöra) samt om, och i så fall på vilket sätt, texten 
använder sig av multimodala uttryckssätt.  

Meningsskapande i en undervisningssituation är således en mycket kom-
plex fråga som beror på många olika aspekter som alla förekommer på ett 
eller annat sätt samtidigt i lärorummet (jfr figur 2). Genom att välja ut olika 
analyserbara aspekter och se dessa ur ett didaktiskt baserat receptionsteore-
tiskt perspektiv, blir det möjligt att inte bara tolka meningsskapandet som 
sker i en elevs möte med en texts meningserbjudande, utan även tolka vad 
resultatet av ett sådant meningsskapande kan innebära i exempelvis en 
undervisningskontext. Detta kan sedan användas för att kunna ge förslag på 
hur undervisning kan organiseras för att stödja en elevs lärande (t.ex. 
Langer, 2011; Liberg, 2008; Liberg et al., 2011). 
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4. Metod 

För att kunna undersöka de naturvetenskapliga ämnesspråken, deras bety-
delse för hur elever klarar av att lösa uppgifter, och dessutom fokusera på 
skillnader mellan olika ämnen inom den naturvetenskapliga skolutbildning-
en, underlättas detta om man har tillgång till ett stort antal av både uppgifter 
och elevsvar. En väg att då gå är att välja data från storskaliga undersök-
ningar av elevers naturvetenskapliga kunskaper. Bland möjliga alternativ 
finns de nationella proven, PISA och TIMSS. Valet för detta avhandlingsar-
bete föll på TIMSS. Detta val beror inte på att de båda förstnämnda skulle 
vara ointressanta eller svåra att undersöka på detta sätt. Inom den forskar-
skola12 där jag ingår fanns tillgång till en databas13 där samtliga uppgifter 
från såväl PISA som TIMSS ingick, vilket då inte uppgifterna i de nationella 
proven gjorde. I PISA-undersökningen, som sker vart tredje år, är dock ett av 
kunskapsområdena läsförståelse, matematik eller naturvetenskap i fokus för 
varje undersökning. Senast naturvetenskap var i fokus var 2006, vilket gör 
att såväl 2009 och 2012 års versioner innehåller färre naturvetenskapsuppgif-
ter (Skolverket, 2013b).  

Att jag valde att studera TIMSS 2011 var för att kunna använda ett så ak-
tuellt material som möjligt vid analysens början (2011), men även för att få 
så stor mängd naturvetenskapsuppgifter som möjligt. Då den tidigare 
nämnda databasen uppdaterats med data från TIMSS 2011 och dess sök-
funktioner anpassats efter mina önskemål, underlättades även det inledande 
analysarbetet. Ytterligare motiv för valet av TIMSS var att tidigare analyser 
(Skolverket, 2006a) visat att TIMSS 2003 (i jämförelse med PISA 2003 och 
Nationella utvärderingen av grundskolan 2003) hade den bredaste täckning-
en av ämnesstoffet som ingår i den svenska skolan och därigenom den bästa 
förutsättningen att mäta om eleverna når kursplanernas eftersträvade fakta-
kunskaper14. Att uppgifterna även i TIMSS 2011 täcker ämnesstoffet stöds 
av Skolverket (2012a, s. 26), som konstaterar att både ämnesuppdelningen 
och uppgifterna i TIMSS 2011 ”har relativt stor bäring på” och ”överens-
stämmelsen är hög med” de vid provtillfället gällande svenska styrdokumen-
ten Lpo 94 (Skolverket, 2006b), och då i synnerhet för delen av TIMSS som 

                               
12 http://forskning.edu.uu.se/langmathscience/ 
13 Denna databas beskrivs närmare i avsnittet Automatiserad analys av text. 
14 I rapporten (Skolverket, 2006a) fastslås att PISA och TIMSS kompletterar varandra, snarare 
än att den ena skulle vara bättre än den andra. 
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är riktad till år 8. Ännu ett skäl för att välja år 8 framför år 4 är att jag arbetat 
som NO-lärare på högstadiet i tio år och därför hade stort intresse för, samt 
god kännedom om, såväl åldersgruppen, läromedlen som ämnesinnehåll i de 
tre NO-ämnena.  

De följande avsnitten inleds med en kort genomgång av materialet, där 
upplägget i TIMSS och hur de olika uppdelningarna i materialet gjorts besk-
rivs. Därefter kommer ett avsnitt om uppdelningen av elever i olika grupper 
följt av ett avsnitt om de etiska överväganden som gjorts. Detta följs av av-
snitt om de analyser som gjorts för att analysera språkliga drag i texterna. 
Det första av dessa beskriver de språkliga verktyg som hämtats från SFL, 
vilket innebär en presentation av de fyra meningsdimensionerna som tagits 
fram för att beskriva och analysera TIMSS-uppgifterna. Sedan följer ett av-
snitt om automatiserade analysmetoder. Därefter kommer ett avsnitt om den 
anpassning av tre olika korpusar som gjorts för att kunna analysera TIMSS-
uppgifterna utifrån tre olika vokabulärer; begränsad, utökad samt läroboks-
baserad. Sedan följer ett avsnitt om hur statistiska verktyg använts för att 
kunna studera samvariationer mellan språkliga och innehållsliga drag och 
elevernas prestationer, för att därigenom kunna visa på kopplingar mellan 
läsande och lösande av uppgifter. Metodkapitlet avslutas med ett avsnitt om 
reliabilitet och validitet i analyserna. 

Material 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en inter-
nationell studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturve-
tenskap hos elever i årskurs 4 och årskurs 815. Studien organiseras av The 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA) och genomförs vart fjärde år. I TIMSS deltar länder eller regioner från 
hela världen, i hela TIMSS 2011 deltog drygt 600 000 elever från totalt 63 
länder samt ytterligare 14 regioner i andra länder. Eleverna får göra kun-
skapsprov bestående av såväl öppna frågor som flervalsfrågor och ungefär 
hälften av provuppgifterna har varit med i någon tidigare undersökning, vil-
ket möjliggör jämförelser över tid. Uppgifterna är grupperade i block som 
roterar mellan de häften som eleverna besvarar. Av de fjorton blocken i na-
turvetenskap som användes i TIMSS 2007 är åtta återanvända i TIMSS 2011 
och alltså sekretessbelagda, medan de övriga sex blocken är frisläppta för att 
användas för forskning och undervisningssyften. Dessa sex block är ersatta 
med nya uppgifter i TIMSS 2011 (Mullis et al., 2009). På samma sätt är sex 
block från TIMSS 2011 frisläppta, och de övriga åtta blocken sekretessbe-
lagda (Foy et al., 2013). I de undersökningar som gjorts för denna avhand-

                               
15 Det finns även TIMSS Advanced som riktar sig till gymnasieelever. 
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ling har samtliga uppgifter analyserats, alltså även de sekretessbelagda upp-
gifterna. 

En enskild elev besvarar inte alla uppgifter utan besvarar ett av fjorton 
häften innehållande ett urval av uppgifterna. Varje häfte innehåller fyra 
block, två i matematik och två i naturvetenskap, som roteras mellan olika 
häften. Varje enskild uppgift förekommer i två olika block. För att sedan 
kunna beräkna landets medelvärde beräknas ett individuellt resultat som om 
eleven svarat på alla uppgifter, ett så kallat plausibelt värde16. Då plausibla 
värden är uppskattningar av hur eleven skulle ha besvarat samtliga uppgifter, 
baserat på hur eleven besvarat det urval av uppgifter eleven har fått i sitt 
häfte, blir de inte lämpliga att använda för denna avhandlings syfte. De är ju, 
om än statistiskt avancerade, ändock gissningar. I avhandlingen undersöks 
hur ämnesspråken används inom de olika naturvetenskapliga uppgifterna och 
om språkanvändningen kan ses reflekteras i elevers resultat, och syftar inte 
till att jämföra svenska elevers resultat med resultat från andra länder, eller 
att uttala sig generellt om svenska elevers resultat. Att använda konstruerade 
värden inför en onödig osäkerhet i analysen, då den underliggande modellen 
som skapar svaren inte bara är väldigt komplicerad och oöverskådlig utan 
även kan vara felaktig17. I avhandlingen används därför elevernas faktiska 
svarspoäng och inga imputerade (statistiskt konstruerade) värden, även om 
detta val medför att antalet elevsvar per fråga blir betydligt lägre (se tabell 
4). Förutom uppgifterna i matematik och naturvetenskap besvarar eleverna 
en enkät med bl.a. frågor om sin bakgrund, sitt lärande, engagemang och 
motivation. Även skolornas rektorer och lärare besvarar frågor om exempel-
vis lärandemiljö, kompetens och engagemang samt elevernas inställning och 
beteende (Skolverket, 2012d).  

Tabell 4. Antal elever som besvarat de naturvetenskapliga uppgifterna i TIMSS 
2011. 

Elevgrupp Antal elever Andel flickor 
[%] 

Antal svar per uppgift 

Min Max Medelvärde 

Alla 5517 48,1 624 803 783
Pojkar 28571 ----- 301 426 406
Flickor 26541 ----- 316 401 376
1:a kvartilen 1378 47,0 97 298 194
4:e kvartilen 1384 45,9 117 290 197
1 Det sammanlagda antalet pojkar och flickor är lägre än det totala antalet på grund av sak-

nade data. 

                               
16 För mer detaljerade beskrivningar av plausibla värden och dess användning se t.ex. IEA 
(n.d.); Wu (2005). 
17 För kritik av den underliggande modellen, se t.ex. Goldstein (2004), Kreiner (2011), Krei-
ner och Christensen (2014). 
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Olsen (2005) konstaterar att då analys av enstaka uppgifter innebär analys av 
mycket osäker information, medför det att man bör gruppera och analysera 
uppgifter tillsammans på ett mer ”holistiskt” sätt. Analys av enstaka uppgif-
ter kan dock visa på vad provet egentligen handlar om, och även visa på hur 
elever svarar på uppgifter som är relativt vanliga inom skolans naturveten-
skap (ibid.). Uppgifterna grupperas därför efter frågetyp (CR, MC) samt 
efter ämnen (biologi, kemi, geovetenskap och fysik), se tabell 5.  

Tabell 5. Antal uppgifter i TIMSS 2011 år 8 uppdelade på ämne och frågetyp. 

Frågetyp 
Ämne 

Totalt 
Biologi Kemi Geovetenskap Fysik 

Öppna frågor, CR 30 20 15 21 86
Flervalsfrågor, MC 38 24 18 28 108
Kombinationer 1 0 2 0 3

Totalt 69 44 35 49 197 

En komplicerande faktor är att geovetenskap (Earth science) inte är ett eget 
ämne i svensk skola, utan kan sägas vara uppdelat mellan biologi, fysik (ast-
ronomi) och geografi. För att slippa gränsdragningsproblem mellan ämnen 
vid omklassificering av uppgifterna, och även underlätta framtida och inter-
nationella jämförelser valdes att behålla IEA:s uppdelning i fyra ämnen, eller 
content domains för att använda IEA:s terminologi. Vissa uppgifter bestå-
ende av flera delfrågor är uppdelade, medan andra är sammanförda till en 
uppgift. Detaljer om regler för sammanslagning och uppdelning finns be-
skrivet i avsnittet Statistisk behandling av materialet samt bilaga 2. 

Elevgrupper 
Då materialet är så pass stort som TIMSS är med strax över 5500 deltagande 
elever skapas möjligheter att även dela upp materialet för att studera olika 
delar mer ingående. Elevgruppen delas därför upp i flickor/pojkar samt i 
hög/lågpresterande elever, där de högpresterande eleverna är de 25 % med 
högst resultat på de naturvetenskapliga uppgifterna, och de lågpresterande de 
25 % med lägst resultat. Som tidigare nämnts använder sig denna studie av 
faktiska elevsvar och inte av imputerade värden. Då de 5500 eleverna inte 
besvarar samtliga uppgifter utan endast ett urval av uppgifterna, varierar 
antalet elevsvar på varje uppgift från cirka 600 till 800. Uppdelningen av 
elever efter kön samt i kvartiler gör att andelen svar sjunker ytterligare. Till 
exempel finns för kvartiluppdelade elever cirka 100 till 300 svar per uppgift 
(se tabell 4). Detta är en av anledningarna till valet att använda kvartiler 
istället för till exempel den tionde percentilen, då andelen svar på varje en-
skild uppgift då skulle sjunka betydligt. En annan anledning är att avhand-
lingen inte syftar till att undersöka ett snävt urval av de allra högst preste-
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rande och de allra svagast presterande eleverna. En sådan snäv indelning kan 
leda till att vissa grupper av elever blir överrepresenterade, till exempel ny-
anlända andraspråkselever som fortfarande håller på att lära sig vardagssprå-
ket, eller de elever som behärskar såväl de naturvetenskapliga ämnesspråken 
som vardagsspråket till fullo. Genom användandet av kvartiler fås därmed en 
större representation av olika elevgrupper. 

De två dikotoma variablerna kön och frågeformat resulterar i vardera tre 
möjliga uppdelningar av analyserbara enheter, uppdelat på två grupper och 
en sammanslagen. På samma sätt resulterar uppdelningen på ämnen i fem 
möjliga grupper, fyra ämnen och en där alla ämnen är sammanslagna. 

Etiska överväganden 
Forskningsetiska kodexar är samlingar av regler för hur forskare skall handla 
etiskt riktigt. Sådana regler kan röra arbetet före, under och efter forskning-
ens genomförande. De kan gälla försökspersonernas samtycke, tillgång till 
information, undvikande av risker, konfidentialitetsfrågor och nyttjanderätt 
till materialet (Vetenskapsrådet, 2011). Sådana krav gäller dock främst vid 
studier som direkt eller indirekt handlar om individer, till exempel vid ob-
servationer, intervjuer och enkäter.  

Denna studie omfattar resultat från elever, vilka vid empiriinsamlandet 
redan var avidentifierade och vars identitet inte heller kan begäras ut (jfr 
Kammarrätten i Sundsvall, 2014, angående utlämning av listor över delta-
gande skolor i PISA 2012) och därmed är dessa huvudkrav inte tillämpliga i 
detta fall.  

I en textstudie av det här slaget skall däremot beaktas etiska frågor av 
text-, käll- och analytisk karaktär. Hänsyn ska tas till vilka källor och vilka 
analytiska ingångar som använts och användningen av data ska vara strin-
gent och möjliga felkällor skall identifieras och diskuteras. Såväl projekt, 
dokument och rapport skall vara präglas av klarhet, ordning och struktur 
(Vetenskapsrådet, 2011).  

För att kunna mäta trender över tid återanvänds vissa uppgifter från tidi-
gare versioner av TIMSS i varje ny omgång av TIMSS. Dessa uppgifter som 
är avsedda att användas igen är därför inte frisläppta till allmänheten. Här är 
därför frågan om sekretess ytterst relevant gällande de uppgifter som fortfa-
rande är sekretessbelagda (jfr Kammarrätten i Göteborg, 2014, angående 
utlämning av uppgifter och svar till nationella prov), men även för de korpu-
sar som använts i studien. Tillstånd för att få hantera sådana sekretessbe-
lagda uppgifter har därför inhämtats gällande samtliga TIMSS-uppgifter 
samt för korpusarna SUC 2.0, OrdiL och LäSBarT. Rent praktiskt har detta 
medfört att utskrivna uppgifter förvarats inlåsta och att databasen med de 
annoterade uppgifterna skyddats med personliga lösenord. Vidare har exem-
pel på uppgifter valts utifrån de uppgifter som inte omfattats av sekretess, 
vilket även medfört att ett exempel som använts i kappan hämtats från fri-



 58 

släppta uppgifter i TIMSS 2007. Därför har även exempel på ord och formu-
leringar i första hand valts utifrån frisläppta uppgifter, eller i ett fåtal fall 
bytts ut mot liknande ord.  

I avhandlingen presenteras de framtagna reglerna för sammanslagning av 
uppgifter och de använda definitionerna för den manuella klassificeringen av 
de analyserade språkliga dragen samt proceduren för korrigering och modifi-
ering av korpusarna (bilaga 1 & 2). Detta gör att studierna som beskrivs i 
artikel I och II är fullt replikerbara för någon med tillstånd att hantera även 
de sekretessbelagda TIMSS-uppgifterna. Med tillstånd att även hantera de 
tre korpusarna är studien som beskrivs i artikel III även den replikerbar.  

De fyra identifierade meningsdimensionerna 
Som visats i översikten över tidigare forskning så är de mest framträdande 
dragen i ett naturvetenskapligt språk att de fyller funktionerna att göra in-
formationen i en text tätt packad och med en hög grad av precision, minska 
synligheten för de aktörer som utför handlingar samt ha komplexa sätt att 
presentera informationen. I denna avhandling analyseras och beskrivs de 
naturvetenskapliga språken genom att utgå från de funktioner som dessa 
karaktäristiska språkliga drag fyller och den mening som bärs av språkets 
metafunktioner. Det teoretiska ramverket som SFL utgör möjliggör många 
olika typer av språkliga analyser. Den ideationella meningen kan exempelvis 
analyseras genom att studera deltagare och processer, den interpersonella 
meningen genom appraisal-analys och den textuella meningen genom att 
undersöka tema-rema-mönster eller lexikala kedjor. Dessa analysmetoder 
kräver dock en manuell analys av data.  

En del av avhandlingsarbetet har varit att utveckla en metod som baserad 
inom SFL, ändå möjliggör en automatiserad analys av stora material upp-
byggda av såväl kortare som längre texter. Fyra meningsdimensioner som 
bärs av metafunktionerna och som står i samklang med resultat från tidigare 
forskning, och som också är möjliga att identifiera vid en automatiserad ana-
lys, har därför under avhandlingsarbetet identifierats såsom varande av vikt 
vid analys av ämnesspråksanvändning i skolan (se tabell 6). Dessa fyra me-
ningsdimensioner är packning och precision av stoffet (två olika dimension-
er av den ideationella meningen), personifiering av stoffet (en dimension av 
den interpersonella meningen) samt presentation av stoffet (en dimension av 
den textuella meningen).  
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Tabell 6. Förhållandet mellan de analytiska nivåerna i en text. 

Metafunktion som bär Meningsdimension Språkligt drag (per ord i uppgiften) 

Ideationell mening 
Packning Substantiv + Långa ord 

Precision Adjektiv + Adverb + Räkneord + 
Beskrivande namn + Particip

Interpersonell mening Personifiering (1:a, 2:a, 3:e) persons pronomen + 
Egennamn

Textuell mening Presentation Passiver + Bisatser 

För att kunna beskriva uppgifterna i TIMSS har ett språkligt drag (antal ord 
per uppgift) och de fyra meningsdimensionerna som är uppbyggda av olika 
språkliga drag räknats ut. För att kompensera skillnaderna mellan de olika 
uppgifternas textlängd har alla språkliga drag ingående i meningsdimension-
erna delats med antalet ord18 i uppgiften. För att kunna lägga samman språk-
liga drag med olika koncentrationer beräknades därefter varje drags z-värde 
(se avsnittet Statistisk behandling av materialet nedan) innan de språkliga 
dragen inom varje meningsdimension adderades ihop. Slutligen dividerades 
varje summa med antalet ingående drag för att få resultaten i samma skala. 

Valet av språkliga drag ingående i meningsdimensionerna är gjorda uti-
från att de skall vara möjliga att utföra med en automatiserad analys och 
därigenom användbara för analyser av stora material. Detta medför att de i 
meningsdimensionerna ingående dragen inte är att betrakta som de enda 
möjliga kombinationerna. Vid andra typer av analyser kan andra språkliga 
drag läggas till och andra tas bort, beroende på storlek och typ av material. 
Vid urval av språkliga drag för analys av texter bör dock hänsyn tas om de 
olika dragen kan misstänkas vara inbördes korrelerade. Exempelvis är en 
text som innehåller ett personnamn mer sannolik att även innehålla person-
liga pronomen som syftar tillbaka eller framåt på personen i texten. Därför 
bör sådana inbördes korrelerade drag i görligaste mån grupperas och inte 
befinna sig i olika mätkategorier (här: meningsdimensioner). På samma sätt 
innebär användandet av vissa språkliga drag att man indirekt också mäter 
frånvaron av andra drag. Att som i avhandlingen använda förekomsten av 
antalet substantiv som ett språkligt drag medför att man också indirekt mäter 
förekomsten av verb, då en text med många substantiv innehåller få verb och 
vice versa (jfr Graesser et al., 2011; Heimann Mühlenbock, 2013). Därför 
används inte förekomsten av verb som språkligt drag i meningsdimensioner-
na. Då meningsdimensionerna uttrycks genom olika typer av språkliga drag 
sker ibland en viss ofrånkomlig dubbelräkning. Till exempel kan ju ett långt 

                               
18 Då många svarsalternativ är ofullständiga meningar och TIMSS – åtminstone i den svenska 
versionen – inte är konsekventa i användningen av stora bokstäver och punkt, försvåras en 
entydig definition av en mening. Istället har därför ”antalet ord i uppgiften” använts. För 
beräkning av uppgifternas LIX-värde (Björnsson, 1968) i Artikel II har dock meningar identi-
fierats manuellt, enligt definition i bilaga 1. 
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ord även vara ett substantiv. Detta ord får då en större tyngd gällande pack-
ning än ett kort substantiv, vilket är i sin ordning då dragen beskriver två 
olika svårigheter i texten. På samma sätt kan ett adjektiv också vara ett långt 
ord, vilket då mäts i två olika meningsdimensioner. De definitioner av ord 
och språkliga drag som använts vid den manuella kontrollen och omklassifi-
ceringen av den datorstödda klassificeringen är bifogade i bilaga 1. 

Packning mäter hur hög informationstätheten i uppgiften är genom att 
lägga ihop de språkliga dragen Substantiv och Långa ord. Substantiv är vik-
tiga delar av det naturvetenskapliga språket (jfr Halliday, 1998) och också 
bärare av information. Substantiv kan presentera ny information, men även 
innehålla tidigare given information som sammanfattats som ett substantiv 
eller vara abstraktioner som bär med sig information om de egenskaper och 
processer som substantivet härstammar ur (Fang, 2005; Fang & Schleppe-
grell, 2008). Långa ord, som i det svenska språket vanligtvis definieras som 
ord med mer än sex bokstäver, är direkt relaterade till en texts upplevda svå-
righetsgrad (Björnsson, 1968). Långa ord kan exempelvis uppkomma genom 
ett av det naturvetenskapliga språkets kännetecken, nominalisering (omvand-
ling av ord från andra ordklasser till substantiv), men kan även uppkomma 
genom det svenska språkets möjlighet att bilda långa sammansatta ord. Detta 
innebär att långa ord ofta bär mycket information paketerat i ett ord, vilket 
gör dem till en viktig beståndsdel av denna meningsdimension.  

Precision hos informationen i uppgiften ges av antalet bestämningar i mer 
eller mindre komplexa fraser. Ord som kombineras till en större helhet (fras) 
består ofta av ett huvudord som bestämmer hela frasens egenskaper, medan 
de andra orden kallas bestämningar som ger mer information om det huvud-
ordet utpekar (Andersson, 1993). Ett kännetecken för ett naturvetenskapligt 
språkbruk är användandet av komplexa nominalfraser med flera bestämning-
ar (Schleppegrell, 2004). I meningsdimensionen precision har språkliga drag 
som beskriver entiteter eller handlingar förts samman. De bestämningar som 
ingått i analysen är Adjektiv, Adverb, Particip, Räkneord och Beskrivande 
namn. Då det språkliga draget Egennamn reserverats för namn på personer, 
platser eller länder, skapades det språkliga draget Beskrivande namn för 
ensamma bokstäver och siffror som fungerar som substantiv eller adjektiv, 
till exempel [lösning] A, [bägare] 2. För att inte göra framför allt det språk-
liga draget Räkneord snedfördelad har inga graderingar på diagramaxlar 
tagits med i de språkliga dragen. I meningsdimensionen precision är det 
framför allt particip och beskrivande namn som behövts identifieras manu-
ellt. Även de obestämda artiklarna ”en” och ”ett” har behövt skiljas från 
motsvarande grundtal, vilket har gjorts genom att se på användningen i upp-
giftens kontext, jfr ”Jag har köpt en bil” (vilken bil som helst) och ”Jag har 
köpt en bil” (inte två bilar). Se bilaga 1 för utförligare beskrivningar av klas-
sificeringar. 

Personifiering återspeglar personliga relationer inom texten och mellan 
texten och läsaren. Det beräknas med antalet Egennamn och Personliga pro-
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nomen (jfr Schleppegrell, 2004). Egennamn är namn på konkreta personer 
eller platser som syftar till att generera en vardagskontext, som exempelvis 
”Tomas” eller ”Sveg”. Enhetsnamn som ”Celsius” eller namn på himlakrop-
par och kemiska föreningar räknas därför inte som egennamn. Inte heller ord 
som ”Stad” i uttryck som ”Stad A” räknas som egennamn, även om det 
skrivs med stor bokstav inuti en mening, eftersom en specifik konkret plats 
då inte åsyftas. Personliga pronomen är 1:a, 2:a och 3:e persons pronomen 
som åsyftar personer eller grupper av personer. Den datorstödda uppdelning-
en i egennamn och pronomen är därför manuellt kontrollerad och då även 
uppdelad i personliga pronomen, klassificerade utifrån användningen i upp-
giften. Regler för hur klassificeringen utförts finns i bilaga 1. 

Presentation fokuserar på det sätt som informationen organiseras i texten. 
Det är uppbyggt av antalet Bisatser och Passiver som båda är språkliga drag 
som ökar komplexiteten i en text (jfr Ekvall, 2011, Schleppegrell, 2004, 
Veel, 1997). Såväl bisatser som passiv form är manuellt identifierade. Båda 
sätten att skapa passiv form i svenska språket, tillägg av ”–s” på verbet samt 
böjd form av ”bliva” i kombination med perfekt particip, har använts (se 
bilaga 1). 

Automatiserad analys av text 
Vid textanalyser är automatiserade metoder till stor hjälp. Vid stora text-
mängder kan det vara den enda praktiska möjligheten för att analysera tex-
ten. Här bör man dock beakta att då resultatet av sådana datoriserade ana-
lyser ofta är ett siffertal, ger det intryck av vetenskaplighet och att talet är 
pålitligt oavsett vad andra faktorer än säger (Bailin & Grafstein, 2001).  

En databas skapat i ett tidigare projekt Matematikens och naturvetenskap-
ens texter och språk i prov (Liberg & Forsbom, 2009; Uppsala Universitet, 
2008) har inom det projektet uppdaterats med data gällande TIMSS 2011, 
vilket sedan använts för denna avhandling. I denna databas finns olika sök-
funktioner och filter som i samband med uppdateringen också utökades en-
ligt önskemål från oss doktorander som arbetade med databasen. I denna 
databas är varje ord i en uppgift taggad (uppmärkt) i XML19 användande de 
svenska PAROLE-taggarna20. I denna databas kan man för varje uppgift 
identifiera olika språkliga drag som ett taggningsprogram märkt upp de in-
gående orden med. Det kan exempelvis röra sig om antal ord i uppgiften och 
ordklasser för de olika ingående orden.  

Analyser utförda av en dator kan anses vara både mer reliabla och objek-
tiva än om det utförts manuellt (Graesser et al., 2011), men det öppnar även 
upp för systematiska fel om språket används på ett sätt som datorprogram-

                               
19 Extensible Markup Language, se http://www.w3.org/standards/xml/ (2015-03-10) 
20 http://spraakdata.gu.se/parole/lexikon/swedish.parole.lexikon.html (2015-03-10) 
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met inte programmerats för att identifiera (Järborg, 2007). Då databasen inte 
utvecklats specifikt för de typer av analyser som utförts i denna avhandling, 
har databasens taggning och parsning (uppdelning i grammatiska bestånds-
delar) av samtliga naturvetenskapsuppgifter kontrollerats manuellt för att i 
förekommande fall korrigera felaktigheter, samt säkerställa frånvaron av 
systematiska fel. Detta har inneburit att ordklasstaggning och meningsupp-
delning i vissa fall korrigerats eller omklassificerats (se bilaga 1). Manuell 
klassificering har även använts för att identifiera de språkliga drag som tagg-
ningsprogrammet inte tränats på att identifiera. Detta innebar exempelvis 
identifiering av passiv form och bisatser, men även att göra en finare upp-
delning av olika typer av pronomen och kategorier av egennamn (se bilaga 
1).  

Automatiserad analys av vokabulär 
För att kunna analysera vokabulären har tre lingvistiska korpusar använts. En 
korpus är en samling av texter som samlats in i ett speciellt syfte. En lingv-
istisk korpus kan definieras som en samling av texter som blivit valda och 
sammanförda så att språk kan studeras med dator (Wynne, 2005). Då nya 
ord kommer in och andra försvinner ur vokabulären allteftersom samhället 
och språket utvecklas, måste sådana samlingar hela tiden uppdateras. Vidare 
har olika sociokulturella grupper och personer av olika åldrar olika basvoka-
bulärer (Bailin & Grafstein, 2001). För att i viss mån försöka kompensera för 
personers olika basvokabulärer har tre olika korpusar använts, LäSBarT 
(Heimann Mühlenbock, 2013), SUC 2.0 (Stockholms universitet, 2014) och 
OrdiL (Johansson Kokkinakis, 2007), för att jämföras med vokabulären i de 
naturvetenskapliga uppgifterna i TIMSS 2011. LäSBarT kan sägas represen-
tera ett mindre omfattande ordförråd, SUC 2.0 som representerande ett större 
och mer utvecklat ordförråd samt OrdiL såsom språket gestaltar sig i läro-
böcker för högstadiet.  

Två förekommande begrepp gällande vokabuläranalysen är tokens och ty-
pes. I avhandlingen används tokens som betydande hur många ord en text 
innehåller totalt, samt types som betydande hur många olika ord en text in-
nehåller. Med icke-ord menas alfabetiska uttryck ej förekommande i SAOL, 
Svenska akademiens ordlista (Svenska akademien, 2006), som exempelvis 
pqr, efgh, xy, vilka oftast kommer ur matematiska geometriuppgifter. Med 
nyskapade ord avses ord – oftast sammansatta ord – som är identifierbara 
som svenska ord, men som inte förekommer i SAOL (ibid.). Ett exempel på 
ett sådant nyskapat ord i TIMSS 2011 är fossilbevis (uppgift S052032, Skol-
verket, 2014). 

I den här studien har de tre korpusarna först modifierats enligt en proce-
dur beskriven i bilaga 2, vilket dels har inneburit att korrigera uppenbara 
misstag som har uppkommit vid den automatiserade inläsningen av texterna, 
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dels att anpassa korpusarna för denna undersökning exempelvis genom bort-
tagandet av siffror och symboler. Därefter delades varje korpus upp i fre-
kvensband i steg om 1000 med hjälp av programmet AntConc (Anthony, 
2007). Det innebär att de 1000 vanligaste olika orden (types) i en korpus 
hamnar i det första frekvensbandet, de 1001 till 2000 vanligaste orden ham-
nar i frekvensband två, och så vidare. Detta sätt att dela upp orden i fre-
kvensband resulterar i att böjda ord som “tänder” och “tänderna” räknas som 
två olika ord, men också att homonymer som substantivet “tänder” (att tugga 
med) och verbet ”tänder”, samt polysema ”tänder” (starta eld) och ”tänder” 
(bli upphetsad), räknas som samma ord. Detta gör att en analys nyttjande 
sådana frekvensband bör kombineras med någon form av manuell analys. 

Jämförelsen mellan TIMSS-uppgifternas vokabulär och de framtagna fre-
kvensbanden för de olika korpusarna gjorde med hjälp av programmet An-
tWordProfiler (Anthony, 2009). I detta program gjordes även en manuell 
lemmatisering av de ord i TIMSS som indikerades som inte förekommande 
bland de 10 000 vanligast förekommande orden i LäSBarT-korpusen. Lem-
matiseringen innebar att böjda ord som ”molekylerna” skrevs om som ”mo-
lekyler” och därefter åter kontrollerades mot förekomsten i vardera korpus 
tio första frekvensband. Om inga förekomster noterades prövades även 
grundformen ”molekyl” på samma sätt. Då en sådan kontroll skulle ha varit 
allt för tidskrävande att utföra på alla förekommande ord i TIMSS, utfördes 
denna kontroll alltså endast på ord som initialt indikerades som lågfrekventa, 
då syftet var att identifiera just de mest lågfrekventa orden för vidare analys 
av dessa ords karaktär. 

OrdiL 
Ord i Läromedel, OrdiL, (Johansson Kokkinakis, 2007) kan beskrivas som 
en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans 
senare år. Korpusen består av vardera två läromedel i matematik, biologi, 
fysik, kemi, geografi, historia, religion, samhällskunskap från tre olika förlag 
vilket resulterat i en läromedelskorpus på cirka en miljon tokens (antal ord 
totalt). Det bör nämnas att läroböckerna i de olika ingående ämnena i OrdiL 
är olika stora sett till ordmängden, vilket påverkar deras ordförråd. De ingå-
ende matematikböckerna täcker inte in hela grundskolans senare års mate-
matikläromedel och vissa delar av NO-läromedlen saknas (t.ex. kemi-
laborationsinstruktioner). Denna korpus som inledningsvis var på 66 197 
types (olika ord) behandlades enligt regler bifogade i bilaga 2, vilket mins-
kade antalet types till 48 803 st.  

LäSBarT 
Lättläst Svenska och BarnboksText, LäSBarT (Heimann Mühlenbock, 2013) 
är en korpus som består av texter på svenska och innehåller cirka en och en 
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halv miljon ord från fyra olika genrer: lättläst nyhetstext, lättläst samhällsin-
formation och lättläst litteratur samt vanlig barnlitteratur. Även denna korpus 
behandlades enligt reglerna i bilaga 2, vilket genererade en ordlista med 
41 244 types. 

SUC 2.0  
Stockholm-Umeå-Corpus, SUC 2.0 (Stockholms universitet, 2014) består av 
en samling texter på svenska insamlade på 1990-talet. Korpusen består av en 
miljon ord från en rad olika genrer. Källmaterialet kommer från all text i 114 
böcker. Varje ord är märkt med information om ordklass, morfologiska sär-
drag och grundform. Denna korpus behandlades enligt reglerna i bilaga 2, 
vilket resulterade i en ordlista med totalt 92 102 types. 

Statistisk behandling av materialet 
Först utvecklades regler för huruvida de totalt femton TIMSS-uppgifterna 
som efter en ingress var följt av flera uppgifter, skulle behandlas som sepa-
rata uppgifter eller slås ihop till en stor uppgift (se bilaga 1). Detta var nöd-
vändigt för att orden i ingressen inte skulle räknas flera gånger och därige-
nom göra de olika språkliga dragen skeva. Därefter hämtades de svenska 
elevernas resultat på TIMSS 2011 från IEA:s hemsida. Dessa data behandla-
des genom att koda ett korrekt svar21 som 1 (eller i förekommande fall 2 
poäng) och ett felaktigt svar som 0. Svar klassificerade av IEA som “över-
hoppade” (omitted) har klassificerats som felaktiga och givits 0 poäng. Svar 
klassificerade av IEA som ”ej nådda” (not reached) har klassificerats som 
icke-existerande, då språkets utformning i en uppgift eleven inte hunnit läsa 
och besvara är irrelevant för denna avhandling. Inga imputerade värden har 
använts utan endast faktiska elevsvar.  

Från IEA:s hemsida hämtades även metadata om uppgifterna. Det rörde 
uppgifternas placering i häften, frågetyp, ämne och om de var sekretessbe-
lagda samt om de av någon anledning blivit strukna i den svenska versionen. 
De fem uppgifter som strukits från den svenska versionen togs bort ur råda-
tan. I denna avhandlings artiklar har IEA:s uppgiftsklassificeringar av fråge-
typ och ämnen använts. Antalet uppgifter i olika format och antalet delta-
gande elever i olika grupper kan ses i tabell 4 och 5. De elever som enbart 
besvarat uppgifter i matematik har exkluderats helt och hållet ur materialet 
och de fem eleverna som saknar uppgift om kön har exkluderats ur 
pojk/flick-grupperna men inte ur den totala gruppen. 

                               
21 IEA:s koder för separering av olika typer av korrekta – eller inkorrekta – svarsalternativ på 
CR-frågor har inte använts utan frågorna har kategoriserats som antingen korrekta eller inkor-
rekta utan gradskillnad mellan svaren. 
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För att kunna jämföra uppgifter med olika maxpoäng för olika grupper av 
studenter beräknades för varje uppgift och grupp dess justerade medelpo-
äng22 vilket är medelvärdet av elevgruppens poäng på en uppgift delat med 
uppgiftens maxpoäng. 

Därefter hämtades språkliga drag för varje uppgift från en databas som 
tagits fram inom projektet Matematikens och naturvetenskapens texter och 
språk i prov (Liberg & Forsbom, 2009; Uppsala universitet, 2008). Då var 
och en av de fyra meningsdimensionerna består av ett flertal språkliga drag 
som skall adderas med varandra, standardiserades varje språkligt drag ge-
nom att dess z-värde23 beräknades innan addition. Detta görs eftersom en 
uppgift kan till exempel ha betydligt fler substantiv än långa ord. Utan nor-
malisering skulle antalet substantiv dominera över antalet långa ord och där-
igenom mörka en eventuell påverkan från de långa orden. Genom att först 
standardisera värdena kompenserar man för detta och kan alltså jämföra 
resultat med olika “koncentrationer”.  

Ett Shapiro-Wilks test (t.ex. Field, 2013) visade att både de språkliga dra-
gen som bygger upp meningsdimensionerna och meningsdimensionerna 
själva sannolikt inte är normalfördelade. Det finns statistiska metoder för 
transformering av data som kan kompensera för detta, som inbegriper exem-
pelvis reverse scoring, logaritmering och invertering (Field, 2013). Olika 
metoder prövades i olika kombinationer och visade sig fungera tillfredsstäl-
lande på endast ett fåtal av de språkliga dragen, och har därför inte heller 
använts. Att meningsdimensionerna sannolikt inte är normalfördelade med-
för att användande av de ofta förekommande teknikerna multipel korrelat-
ions analys eller Pearson korrelation inte är tillämpliga på denna typ av data 
(t.ex. Field, 2013). Därför testades de ingående meningsdimensionerna för 
bivariata korrelationer med de olika elevgruppernas justerade lösningsfre-
kvenser med hjälp av ett two-tailed Spearman’s rank correlation test (t.ex. 
Field, 2013). Korrelationerna betraktas i avhandlingen som signifikanta om 
de har p<0,05. Styrkan i sambanden klassificeras i enlighet med Cohen 
(1992) som en liten effektstorlek om korrelationskoefficienten överstiger 0,1 
och som medium om den överstiger 0,3 samt som stor om den överstiger 0,5. 
Dessa gränsdragningar är dock att betrakta som tumregler. Beroende på den 
kontext där undersökningen utförs och den förklaringsnivå som då är rimlig 
att eftersträva kan dessa gränser ändras (Field, 2013). 

IEA:s definitioner användes sedan för att dela upp materialet på ämnen 
(biologi, kemi, geovetenskap och fysik) och testades därefter på samma sätt. 
Uppgifterna delades även upp i frågeformat (CR, MC) och testades därefter 

                               
22 I viss litteratur kallas detta värde för p-värde eller p-value. Då detta dock är ett namn med 
olika betydelser valdes för artiklarna namnet percent right för att undvika sammanblandning 
med probability, plausible value, och den statistiska hypotesprövningens p-value/värde. 
23 Z-värdet (även kallat z-poäng, z-score, standard score) för en uppgift med avseende på en 
variabel fås genom att först subtrahera variabelns medelvärde från mätresultatet och sedan 
dela detta med variabelns standardavvikelse. 
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också på samma sätt. Antalet uppgifter (n=197) var inte stort nog för att 
tillåta uppgifterna att delas upp på både ämnen och frågetyp samtidigt.  

Reliabilitet och validitet 
I avhandlingen undersöks huruvida det finns statistiskt säkerställd samvariat-
ion mellan olika språkliga företeelser och elevers resultat. Sådana korrelat-
ioner säger dock inget om kausalitet, det vill säga om A orsakar B eller om B 
orsakar A eller om det är C som orsakar A och B. Dock kan ett av fallen 
uteslutas här då elevens resultat (B) inte kan orsaka förändringar i den språk-
liga utformningen (A). Däremot kan fortfarande en faktor C förekomma, 
vilket man inte kommer åt med den typ av analys som utförts här. Man bör 
även komma ihåg att även om A visat sig ha betydelse för B på en statistiskt 
säkerställd nivå kan detta fortfarande bero på slumpen, men att ju högre sig-
nifikansnivå som nås, desto mer osannolikt är detta. På liknande sätt betyder 
en frånvaro av signifikanta svar inte att den språkliga företeelsen saknar 
betydelse helt och hållet, utan kan snarare betyda att andra aspekter som inte 
undersökts har betydligt större betydelse. En grammatiskt enkelt uppbyggd 
uppgift kan ju fortfarande vara innehållsligt komplex genom att begreppen 
som används – om än korta till sin utsträckning – är mycket ämnesspecifika, 
innehållsligt rika och i vissa fall kan vara flertydiga eller homonymer (jfr 
Serder, 2015), som exempelvis i ”Vad är energi?” eller ”Hur stor är en 
mol?”. Här skall alltså inte ”energi” sammanblandas med den energi som 
krävs för att ta itu med en uppgift och ”mol” inte sammanblandas med att 
vara mol allena. 

Användandet av meningsdimensioner för att beskriva olika ämnen såsom 
det är gjort i denna avhandling innebär att ämnena jämförs med en medel-
uppgift av alla analyserade uppgifter. Beskrivningen av ett ämnes eller upp-
gifts karaktäristik innebär att man bara kan tala om hur ämnet eller uppgiften 
förhåller sig till de övriga uppgifterna som ingått i analysen, inte om hur det 
förhåller sig till språkanvändningen i andra tester, ämnen eller vardagsspråk. 
Valet av de olika språkliga dragen ingående i meningsdimensionerna får 
vissa konsekvenser. Exempelvis innebär användandet av långa ord som ett 
av dragen i packning, att korta innehållsligt rika ord som ”mol” och ”energi” 
inte anses öka informationspackningen, vilket däremot ord som ”brunbjörn” 
gör. Det gör att en hög frekvens av exempelvis korta begrepp i fysik och 
långa namn i biologi (jfr Wellington & Osborne, 2001) påverkar resultaten, 
så att fysikuppgifter framstår som mindre informationspackade än biologi. 
På samma sätt påverkas precision om analyserade uppgifter i ett ämne inne-
håller många siffertabeller eller räkneuppgifter jämfört med uppgifter i andra 
ämnen, då detta påverkar det språkliga draget räkneord. Man bör därför be-
akta vad de valda dragen kan medföra för olika begränsningar vid tolkningen 
av resultat. Meningsdimensioner beskriver dock hur språkanvändningen ser 
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ut i de olika analyserade ämnena utifrån de valda språkliga dragen, vilket då 
senare kan användas för fördjupade eller andra jämförande analyser. 

Kombinationen av en automatiserad parsning och taggning med en efter-
följande manuell kontroll och därpå följande korrigering och reklassificering 
av ord, minskar risken för systematiska fel och klassificeringar av mer sub-
jektiv karaktär än om bara den ena metoden att klassificera orden använts 
(jfr Graesser et al. 2011). En manuell kontroll är dock mycket tidskrävande 
att utföra på ett större material. Därför bör en manuell kontroll inriktas på 
stickprovskontroller, samt kontroll av områden där man kan misstänka att 
datorprogrammet kan få problem med att korrekt klassificera beståndsdelar-
na i texten. Hit hör exempelvis klassificeringen av ”en” som antingen ord-
ningstal eller artikel, eller ensamma ord i svarsalternativ.  

Uppdelningen av elever i grupper efter prestation, har en brist då det inte 
tas hänsyn till om eleverna fått ett häfte innehållande lättare eller svårare 
uppgifter. Dock är det ett stort antal elever som gjort provet, och varje upp-
gift förekommer i två olika ”block” som roterar mellan de fjorton häftena 
(varje elevhäfte innehåller fyra block, två i matematik och två i naturveten-
skap), vilket minskar risken för skevheter. Användandet av kvartiler gör att 
inte bara att de analyserade elevgrupperna blivit lika stora, utan även att fler 
elever blir analyserade än om man till exempel använt sig av TIMSS indel-
ning i elementära och avancerade kunskapsnivåer24.  

I undersökningen beskriven i artikel III har de två ingående läromedlen i 
varje ämne i OrdiL-korpusen (Johansson Kokkinakkis, 2007) lagts ihop och 
använts som ett läromedel vilket ökar ordmängden och då även sannolikhet-
en att ovanliga ord dyker upp. Få skolor, och därigenom elever, kan antas 
använda två olika läroböcker i samma ämne. Å andra sidan saknas de ord 
som läraren kan välja att ta upp under genomgångar helt och hållet, vilket 
minskar ordmängden jämfört med den som eleven verkligen utsätts för. Då 
inte hela Ordilkorpusen används, utan endast de 10 000 vanligaste orden (av 
nästan 50 000) kompenseras för detta. 

                               
24 I TIMSS 2011 befinner sig 21 % av de svenska eleverna på elementär nivå eller lägre, samt 
44 % på hög nivå varav 10 % på avancerad nivå (Skolverket, 2012a). 
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5. Sammanfattning av och resultat från 
artiklarna 

Här presenteras avhandlingens tre artiklar, hur de bidrar till avhandlingens 
övergripande syfte samt frågeställningar. Det övergripande syftet med av-
handlingen är att öka kunskapen om hur elever möter stoffet i de naturveten-
skapliga uppgifterna i TIMSS 2011, genom att på olika sätt studera språkan-
vändningen i TIMSS-uppgifter avsedda för år 8. I artiklarna undersöks hur 
en metod kan utformas för att beskriva hur olika språkliga drag används 
inom de olika naturvetenskapliga ämnena, och jämförelser görs med etable-
rade läsbarhetsmått. Det undersöks om sådana språkliga skillnader och lik-
heter mellan naturvetenskapliga ämnen även kan ses reflekteras i olika grup-
per av elevers resultat på uppgifterna. 

Det övergripande syftet i avhandlingen har omformulerats till tre frågeställ-
ningar: 

1. Hur kan en metod som klarar att beskriva ämnesspråket även i så 
korta texter som provuppgifter utgör utformas? 

2. Vilka eventuella skillnader gällande olika karaktäristiska språkliga 
drag finns mellan de olika naturvetenskapliga ämnena i TIMSS 
2011? 

3. Har användningen av sådana språkliga drag betydelse för hur 
olika grupper av elever lyckas lösa uppgifter inom de naturveten-
skapliga ämnena i TIMSS 2011, och hur kan sådana resultat då 
tolkas? 

Frågorna besvaras till olika delar av de tre olika artiklarna. I artikel I presen-
teras en metod anpassad för att analysera och beskriva hur språket används i 
korta naturvetenskapliga texter vilket besvarar forskningsfråga 1. I artikel I 
analyseras de naturvetenskapliga uppgifterna i TIMSS 2011 år 8 med den 
utvecklade metoden, vilket även ger svar till forskningsfråga 2. I artikel II 
prövas resultat från metoden utvecklad i artikel I genom att analysera korre-
lationer med olika elevgruppers resultat, men även genom att jämföra meto-
dens resultat med resultat från andra redan etablerade metoder för att analy-
sera texter. Härigenom besvaras främst forskningsfråga 3, men till viss del 
även forskningsfrågorna 1 och 2 genom användandet av, och jämförelsen 
med resultat från, analyser med redan etablerade metoder. I artikel III analy-
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seras det språkliga drag som vokabulären utgör, med ett speciellt fokus på de 
mer lågfrekventa orden. Analysen av vokabulären som används i TIMSS 
naturvetenskapliga uppgifter ger svar till forskningsfråga 2. Även forsk-
ningsfråga 3 besvaras här indirekt genom att vokabulären som används i 
uppgifterna jämförs med två olika vokabulärer hämtade utanför skolans kon-
text, samt med en vokabulär hämtad från högstadieläroböcker. 

Features and Functions of Scientific Language(s) in 
TIMSS 2011. (Artikel I)  
Syftet med Artikel I är att undersöka vilka skillnader som kan ses mellan de 
naturvetenskapliga ämnenas språkbruk såsom de kommer till uttryck i 
TIMSS 2011. Resultaten visar att fysikuppgifterna i genomsnitt innehåller 
betydligt fler ord än de andra ämnenas uppgifter gör. Fysikuppgifterna har 
även en högre användning av personliga pronomen och egennamn, speciellt i 
jämförelse med geovetenskap. Biologiuppgifter har en hög grad av informat-
ionspackning men få ord som ökar precisionen i uppgifterna, medan uppgif-
ter i fysik har lägre packning men högre precision. Kemiuppgifter visar sig 
ofta presentera information på ett mer komplext sätt. 

I Artikel I beskrivs utvecklandet av en metod för att beskriva och analy-
sera korta texter, främst inom det naturvetenskapliga ämnesområdet. Genom 
att sedan analysera den svenska versionen av samtliga naturvetenskapliga 
uppgifter avsedda för år 8 i TIMSS 2011, visas skillnader mellan de fyra 
ämnena i TIMSS: biologi, fysik, kemi och geovetenskap, gällande använd-
ningen av språkliga drag vanliga i naturvetenskapliga språkbruk. Metoden, 
som har en teoretisk bas hämtad från sociosemiotiken såsom den skrivs fram 
inom systemisk funktionell lingvistik (SFL), använder sig av fyra menings-
dimensioner för att beskriva de funktioner olika språkliga drag fyller i det 
naturvetenskapliga språket i olika ämnen. Dessa fyra meningsdimensioner 
behandlar graden av packning, precision och presentation av information 
samt graden av personifiering i en text. Även fördelningen av antalet ord i 
uppgifterna anges för de olika ämnena (se tabell 7). Uppgiftsuppdelningen 
följer IEA:s klassificering, vilket gör att uppgifterna är klassificerade som 
antingen hörande till biologi, fysik, kemi eller geovetenskap, där det sist-
nämnda ämnet i en svensk skolkontext kan sägas motsvaras av biologi, fysik 
(astronomi) samt geografi.  
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Tabell 7. Antal ord per uppgift och ämne. 

Ämne 
Antal  
uppgifter 

Antal ord i uppgifterna 

Medelvärde (SD)1 Min Max
Biologi 69 43,4 (29,3) 8 137
Kemi 44 42,0 (28,0) 10 170
Geovetenskap 35 40,7 (30,1) 9 140
Fysik 49 52,2 (26,0) 13 114 

Alla ämnen 197 45,0 (28,7) 8 170
1 SD = Standardavvikelse 

I artikel I visas för varje ämne hur de olika meningsdimensionerna förhåller 
sig till respektive genomsnittsvärde för alla TIMSS-uppgifterna sammanta-
get (se tabell 8), samt även för varje meningsdimension hur fördelningen och 
spridningen av värdena för uppgifterna ser ut i de olika ämnena. I diagram 2-
5 i artikel I visas också spridningen av värden och förekomsten av så kallade 
utliggare25 (statistiskt avvikande värden) i mer detalj. I tabell 8 ges en över-
siktlig sammanfattning av resultaten i Artikel I. 

Tabell 8. Översikt över ämnenas avvikelser från meningsdimensionernas medelvär-
den gällande alla naturvetenskapliga uppgifter i TIMSS 2011 sammantaget, samt 
mätvärdenas spridning. 

Ämne 
Meningsdimensioner 

Packning Precision Personifiering Presentation 
 Avvik. Spridn. Avvik. Spridn. Avvik. Spridn. Avvik. Spridn. 
Biologi + H (S) - L (S) - M S 0 M S 
Kemi 0 H 0 H + H S + H S 
Geovetenskap 0 M 0 H - (NA) S 0 M S 
Fysik - L (S) + H + H S 0 M S 

Avvikelser från medelvärdet: +: Över, 0: Nära medelvärdet, -: Under. 
Spridning: H: Hög, M: Medelstor, L: Låg, (NA): för få giltiga mätvärden.  
S: Skev fördelning (många låga värden), (S): något skev fördelning.

Resultaten visar att i genomsnitt så innehåller TIMSS-uppgifterna i fysik 
klart många fler ord än vad de övriga ämnena innehåller (tabell 7). Gällande 
antalet ord per uppgift så har fysik både det högsta minimivärdet och det 
lägsta maxvärdet och saknar dessutom utliggare, vilket förekommer i alla de 
andra ämnena. Bortser man från de andra ämnenas utliggare blir fysikuppgif-
ternas ordrikedom än tydligare. Detta sammantaget visar att det inte är några 
få uppgifter med många ord som orsakar den stora genomsnittliga ordrike-

                               
25 I SPSS (IBM, 2012), det statistikprogram som använts för de statistiska analyserna, definie-
ras utliggare som antingen outliers eller extreme values. Outliers är de värden som är högre 
än den övre kvartilens värde + 1,5 * kvartilavståndet, samt på motsvarande sätt för värden 
under den nedre kvartilen. Extreme values beräknas på samma sätt, men då med 3 * kvar-
tilavståndet (Field, 2013). 
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domen i TIMSS fysikuppgifter. Snarare har TIMSS fysikuppgifter ett språk-
bruk som rent generellt använder sig av fler ord för att framföra innehållet än 
vad de andra ämnena gör. 

Fysik har det lägsta medelvärdet för meningsdimensionen packning och 
om man bortser från två utliggare, så är nästan 75 % av fysikuppgifternas 
värden under de övriga ämnenas medianvärden. Användningen av ord som 
orsakar en hög packning av information (substantiv och/eller långa ord) är 
alltså inte lika vanligt i fysik som i de övriga ämnena. Gällande meningsdi-
mensionen precision så har uppgifterna i fysik det högsta medelvärdet av alla 
ämnen. Även om ord som ökar precisionen inte förekommer i alla fysikupp-
gifter, så är de betydligt vanligare än de är i till exempel biologiuppgifter. 
Gällande personifiering är det ovanligt med användandet av personliga pro-
nomen och egennamn i alla ämnen. Dock har fysik ett betydligt högre me-
delvärde än de övriga och är även det enda ämne vars medianvärde ligger 
över nollnivån gällande sådana ord. Det betyder att fysikuppgifter relativt 
ofta använder sig av ord för att etablera personliga relationer eller placerar 
uppgifterna i en kontext med ”riktiga” personer eller platser. När det gäller 
presentation ligger värdena för fysikuppgifter rätt nära medelvärdet för samt-
liga TIMSS-uppgifter.  

Det är svårt att hitta ett exempel på en uppgift som motsvarar en medel-
uppgift i alla de olika analyserade kategorierna, vilket ytterligare försvåras 
av att mer än hälften av uppgifterna fortfarande är sekretessbelagda. Hur en 
någorlunda typisk ordrik fysikuppgift kan vara utformad visas nedan i ex-
empel 1.  

I exempel 1 ses att utav nittio ord totalt är endast tjugofyra ord substantiv 
och femton ord långa, vilket resulterar i låga värden för packning. Med end-
ast elva ord som ökar precisionen är dock värdet för precision lägre än för en 
medelfysikuppgift. Med fyra personliga pronomen är värdet för personifie-
ring strax över medelvärdet. Förekomsten av en passivform och två bisatser 
gör att exempel 1 är rätt nära medelvärdet för en fysikuppgift.  

Exempel 1. Fysik, uppgift S032279 (Skolverket, 2014). 
En man klättrade upp på toppen av ett väldigt högt berg. Uppe på toppen 
drack han upp allt vatten i sin vattenflaska och satte sedan tillbaka  
korken. När han kom tillbaka till baslägret i dalen upptäckte han att den  
tomma flaskan hade tryckts ihop.  
 
Vilket av följande alternativ ger den bästa förklaringen till detta? 
 
A Temperaturen är lägre i dalen än uppe på toppen. 
B Temperaturen är högre i dalen än uppe på toppen. 
C Lufttrycket i dalen är lägre än uppe på toppen. 
D Lufttrycket i dalen är högre än uppe på toppen. 
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Biologi skiljer sig betydligt från fysikuppgifterna. Värdena för packning är 
betydligt högre, om än med en väldigt stor spridning mellan uppgifterna 
(tabell 8). Många biologiuppgifter har följaktligen ofta ett språkbruk med 
många substantiv och/eller långa ord, men då variationen är stor går det inte 
att säga att en hög packning är ett generellt karaktäristiskt drag för språkbru-
ket i TIMSS biologiuppgifter. Däremot är värdena för precision låga och 
dessutom med liten spridning. Biologiuppgifter i TIMSS har alltså generellt 
färre ord som kan beskriva och specificera information än vad de andra äm-
nenas uppgifter har. Gällande personifiering ligger biologi även här lågt. För 
meningsdimensionen presentation är dock resultaten väldigt lika de för fy-
sikuppgifterna, alltså nära en medeluppgift i TIMSS. Ett exempel på en bio-
logiuppgift visas nedan i exempel 2.  

Av exempel 2:s tretton ord är sex substantiv av vilka fem också är långa, 
vilket resulterar i ett högt värde för packning. I exempel 2 finns inga precis-
ionsökande ord, personliga pronomen eller egennamn, vilket speglar biolo-
giuppgifters ofta låga värden för precision och personifiering. Med bara en 
bisats och inga passiver är presentationen förhållandevis låg.  

Exempel 2. Biologi, uppgift S032007 (Skolverket, 2014). 
Livmodern är en del i däggdjurens fortplantningssystem. 
Nämn en funktion som livmodern har. 

Språkanvändningen i kemi gällande både packning och precision är väldigt 
varierande. Kemiuppgifternas medelvärden är nära medelvärdena för alla 
TIMSS naturvetenskapliga uppgifter sammantaget och spridningen är stor 
för båda dessa meningsdimensioner (tabell 8). Därför är användningen – 
eller frånvaron – av de språkliga drag som ingår i dessa meningsdimension-
er, inte särskilt karaktäristiska drag för TIMSS kemiuppgifter. Däremot gäl-
lande personifiering så är användandet av personliga pronomen och egen-
namn inte fullt lika ofta förekommande som i fysikuppgifterna, men i vart 
fall betydligt vanligare än förekomsten är i biologi och geovetenskap. Gäl-
lande presentation är kemi det enda ämnet med ett högre värde än medelvär-
det för alla TIMSS-uppgifter tillsammans. Om man bortser från utliggare så 
är medianvärdena gällande presentation för de fyra ämnena nästan identiska, 
men värdena för kemi har en stor spridning (tabell 8). Så även om bisatser 
och passiver inte finns i alla kemiuppgifter, så är de betydligt oftare använda 
i det ämnesspråk som används i kemiuppgifter än vad de är i de andra ämne-
nas uppgifter. I exempel 3 nedan visas en uppgift med många för en kemi-
uppgift karaktäristiska drag.  

Exempel 3 har bara tre substantiv, fyra långa ord och ett adjektiv (kemisk) 
vilket resulterar i låga värden för packning och precision. Däremot gör före-
komsten av ett personligt pronomen bland sjutton ord totalt att uppgiftens 
personifiering är hög. Exempel 3 visar också på de höga värdena för presen-
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tation som förekommer i vissa kemiuppgifter, då den på bara sjutton ord 
innehåller både en passiv form (frigjorts) och tre bisatser. 

Exempel 3. Kemi, uppgift S032679 (Skolverket, 2014). 
Beskriv en sak som du kan observera som visar att energi har frigjorts vid 
en kemisk reaktion. 

Geovetenskap ligger nära medelvärdet för TIMSS för både packning och 
precision även om spridningen bland uppgifterna är något högre för precis-
ion (tabell 8). Däremot ligger personifiering väldigt lågt. Faktiskt så lågt att 
de sju uppgifter som innehåller personliga pronomen och/eller egennamn 
alla klassas som utliggare. Gällande presentation ligger medelvärdet för 
uppgifter i geovetenskap nära medelvärdet för samtliga uppgifter, men då 
nästan 29 % av geovetenskapsuppgifterna helt saknar bisatser och passiver 
är följaktligen spridningen stor. Ett exempel på hur en uppgift i geoveten-
skap kan vara utformad visas i exempel 4 nedan.  

I exempel 4 finns fyra substantiv och två långa ord på sjutton ord totalt, 
vilket gör packningen lägre än för en medeluppgift i geovetenskap. De tre 
adverben hur, och långt därifrån gör att exempel 4 är högre än en medel-
geovetenskapsuppgift gällande precision. Frånvaron av personliga pronomen 
och namn på platser gör att personifieringen – liksom för de flesta andra 
uppgifter i geovetenskap – är så låg som den kan bli. Med inga passiver och 
bara en bisats är exempel 4 på en medelnivå gällande presentation i geove-
tenskapsuppgifter. 

Exempel 4. Geovetenskap, uppgift S042317 (Skolverket, 2014). 
Hur kan vatten som avdunstat från havet falla ned som regn på land, långt 
därifrån?  

Sammanfattningsvis kan sägas gällande språkliga drag i TIMSS-uppgifterna 
att fysik är ordrikt samt att fysik och biologi har en språkanvändning som 
klart skiljer sig åt, förutom gällande meningsdimensionen presentation. För 
presentation är det kemi som visar de högsta nivåerna, men 23 % av TIMSS 
samtliga uppgifter saknar helt bisatser eller passiver vilket leder till skeva 
fördelningar för alla ämnen. Här är det även intressant att notera att 47 % av 
samtliga uppgifter i TIMSS använder sig av passiv form, vilket går emot 
instruktionerna för hur TIMSS-uppgifter bör utformas (jfr Martin & Mullis, 
2011). I geovetenskap hittas de lägsta nivåerna av personifiering, medan 
många av kemiuppgifterna och mer än hälften av fysikuppgifterna använder 
sig av personliga pronomen eller egennamn. De få förekomsterna av egen-
namn i geovetenskap placerar personerna i en vardaglig kontext, medan i 
kemi är personerna oftast placerade i en kontext där personerna utför expe-
riment. Fraser liknande ”Motivera ditt svar.” i öppna frågor ligger bakom 20 
% av de personliga pronomen som förekommer i TIMSS. Men här finns en 
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skillnad mellan ämnena. Detta sätt att be eleven motivera det svar eleven valt 
är vanligt i fysik, medan i biologi kommer däremot istället ofta två frågor i 
en mening utan användning att personligt pronomen, som i ”Vilket X är 
orsaken och på vilket sätt är X…”. Häri ligger en del av förklaringen i skill-
naden mellan ämnena. 

Shanahan och Shanahan (2008) hävdar att det finns skillnader mellan hur 
olika ämnesområden skapar, sprider och värderar kunskap och att dessa 
skillnader instansieras genom ämnesområdenas olika språkbruk. Med synen 
på ett naturvetenskapligt språk som en återspegling av det naturvetenskap-
liga ämnet, blir ett naturvetenskapligt språk inte något statiskt utan något 
som förändras över tid när ämnet utvecklas (t.ex. Banks, 2005; Halliday & 
Martin, 1993; Halliday & Webster, 2004). Därför borde skillnader som upp-
kommit mellan de naturvetenskapliga ämnesområdena även synas i språk-
bruket. Artikel I styrker detta antagande genom att visa att det finns variat-
ioner i språkbruk mellan de olika naturvetenskapliga ämnena, åtminstone 
vad gäller språkbruket i TIMSS naturvetenskapliga uppgifter. Då uppgifterna 
i TIMSS utvecklas av internationellt sammansatta grupper, granskas av ex-
perter i flera steg och även prövas i fält innan de slutligen väljs ut (Mullis et 
al., n.d.), är sannolikheten låg att de språkliga variationerna kan hänföras till 
de olika grupperna som utvecklat uppgifterna i det första steget. Snarare kan 
de variationer i språkbruk som visas i artikel I ses som just en spegling av de 
naturvetenskapliga ämnenas olika karaktärer, åtminstone som de kommer till 
uttryck i TIMSS 2011.  

The Language of Science and Readability: Correlations 
between Linguistic Features in TIMSS Science Items 
and the Performance of Different Groups of Swedish 
8th Grade Students. (Artikel II) 
Syftet med artikel II är att belysa hur språkanvändningen i TIMSS olika 
uppgifter i naturvetenskapliga ämnen, som den mäts i artikel I, korrelerar 
med resultaten från olika grupper av svenska elever. Analyser av TIMSS-
uppgifterna har skett med såväl nyutvecklade metoder som etablerade ana-
lysmetoder. Resultaten visar att placeringen av uppgifter i en mer vardaglig 
kontext minskar sannolikheten för att uppgifterna besvaras korrekt. En högre 
användning av precisionsökande ord hjälper elevgrupper som kan antas vara 
starkare läsare att besvara frågor korrekt, medan grupper av svagare läsare 
framstår som opåverkade. Resultaten visar också att en högre packning av 
information är positivt korrelerad med elevers resultat i geovetenskap, nega-
tivt korrelerad i fysik, men däremot inte uppvisar några signifikanta korrelat-
ioner i biologi och kemi. En mer komplex presentation av informationen 
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visar sig ha en negativ inverkan på elevernas resultat för alla studerade elev-
grupper utom flickor. 

De naturvetenskapliga uppgifterna i TIMSS år 8 analyseras genom att an-
vända de fyra meningsdimensionerna packning, precision, personifiering 
och presentation (se artikel I) och andra etablerade mått på informations-
packning och läsbarhet tillämpliga på det svenska språket. De etablerade 
måtten som använts vid analysen är nominalkvot och enkel nominalkvot (Ei-
narsson, 1978), lexikal densitet (Eggins, 1994), LIX, Läsbarhetsindex 
(Björnsson, 1968) och substantiv per pronomen (Heimann Mühlenbock, 
2013). Artikel II använder sig av de 197 naturvetenskapliga uppgifterna från 
TIMSS 2011, både sammantaget och uppdelade, dels efter ämnen (biologi, 
fysik, kemi och geovetenskap) och dels efter frågetyp (flervalsfrågor, öppna 
frågor). Uppdelningen av uppgifterna gör exempelvis att antalet uppgifter 
varierar från 35 i geovetenskap till 69 i biologi. Eleverna är i sin tur uppde-
lade, dels efter kön och dels i högpresterande och lågpresterande grupper 
(1:a och 4:e kvartilen av elevernas sammanlagda resultat på de naturveten-
skapliga uppgifterna). Denna uppdelning av elever och uppgifter i mindre 
grupper påverkar naturligtvis möjligheten att få statistiskt säkerställbara kor-
relationer negativt.  

Trots detta visar resultaten att en eller flera av meningsdimensionerna har 
statistiskt signifikanta, antingen positiva eller negativa, korrelationer med 
vissa elevgruppers resultat för alla ingående naturvetenskapliga ämnen. En 
positiv korrelation innebär att ett högt värde för meningsdimensionen är 
kopplat till en hög lösningsfrekvens, medan en negativ korrelation innebär 
att ett högt värde för meningsdimensionen är kopplat till en låg lösningsfre-
kvens. Med andra ord, en positivt korrelerad meningsdimension tolkas som 
att den stödjer en elevgrupps möjlighet att lösa uppgiften, medan en negativ 
korrelation visar på det motsatta. De statistiskt signifikanta korrelationerna 
sammanfattas nedan, och signifikansnivån är p<0,05 om ej annat anges, då 
med formuleringen ”högre signifikansnivå” vilket avser p<0,01. För att be-
skriva effektstorleken, det vill säga styrkan i sambanden, har Cohen (1992) 
föreslagit tre kategorier: small, medium och large. En liten effektstorlek har 
ett värde på korrelationskoefficienten över 0,1, medium över 0,3 och stor 
över 0,5. Dessa gränsdragningar är väletablerade men även något som bör 
tolkas med försiktighet, då man behöver ta hänsyn till den kontext i vilken 
effekten ses och hur undersökningen utförts (Field, 2013). I sammanfatt-
ningen av resultaten nedan är effektstorleken liten om inte annat (medium) 
anges. Resultatsammanfattningen nedan berör endast signifikanta resultat, 
men i artikel II presenteras samtliga signifikansvärden och korrelationskoef-
ficienter i tabellform. 

De mer etablerade metoderna för att mäta informationspackning och läs-
barhet visar endast signifikanta korrelationer med elevresultat i fysik (med 
ett undantag, LIX i geovetenskap). Nominalkvot och enkel nominalkvot visar 
inte på några signifikanta korrelationer överhuvudtaget, substantiv per pro-
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nomen endast för flickor i fysik. Alla elevgrupper utom lågpresterande elever 
visar signifikanta korrelationer för LIX i geovetenskap, med medium effekt-
storlek och dessutom med en högre signifikansnivå för högpresterande ele-
ver. Även för lexikal densitet i fysik visas signifikanta korrelationer av me-
dium effektstorlek för alla elevgrupper förutom lågpresterande elever, med 
en högre signifikansnivå för alla dessa grupper utom flickor. Detta visar på 
att en analys med meningsdimensioner kan vara ett bra komplement till de 
etablerade metoderna, eftersom meningsdimensionerna lyckas påvisa kopp-
lingar mellan språkbruket och elevernas resultat (se nedan), där de etablerade 
metoderna inte visar sådana kopplingar.  

När det gäller packning visas i fysik signifikanta negativa korrelationer 
för alla grupper utom de lågpresterande eleverna, med effektstorlekar nära 
eller över 0,3. Lexikal densitet visar också negativa korrelationer för samma 
grupper men med en högre signifikansnivå och medium effektstorlek, och 
här visas också den enda signifikanta korrelationen för substantiv per pro-
nomen, och då för flickorna. Packning visar sig även ha positiva korrelation-
er med medium effektstorlekar för samtliga grupper i geovetenskap, vilket 
även LIX har för alla grupper utom lågpresterande som inte visar signifikanta 
resultat. Detta orsakas antagligen av att både packning och LIX använder det 
språkliga draget långa ord per ord. Att förekomsten av långa ord ger positiva 
korrelationer och alltså hjälper (eller indikerar en bakomliggande faktor som 
hjälper) elever att lösa uppgifter i geovetenskap var oväntat. 

Studien visar att en hög precision kan utgöra ett stöd för flickor och hög-
presterande elever när det gäller samtliga uppgifter, samt även för flickor 
gällande biologiuppgifter. I kemi stöds alla elevgrupper utom de lågpreste-
rande av en hög precision, med medium effektstorlek, och där korrelationer-
na för de högpresterande även når en högre signifikansnivå. När det gäller 
flervalsfrågor får flickgruppen även här positiva korrelationer, vilket även de 
lågpresterande får. En hög precision i uppgifterna snarare stödjer duktiga 
läsare (flickor och högpresterande), än att en hög precision stjälper svaga 
läsare, även om resultaten inte är helt entydiga. 

När det gäller personifiering så visar det sig vara negativt korrelerat med 
elevernas resultat för samtliga uppgifter gällande alla grupper utom de hög-
presterande, och med en högre signifikansnivå för alla grupper utom flickor. 
Uppdelat på ämnen så syns dock signifikanta korrelationer endast för lågpre-
sterande elever i både kemi (medium effektstorlek, p<0,01) och på flervals-
frågor. Att placera uppgiften i en vardaglig kontext och/eller skapa person-
liga relationer med läsaren genom användandet av egennamn och personliga 
pronomen, har alltså en negativ inverkan på elevernas lösande av uppgifter-
na. Till en viss del kan förklaringen ligga i användandet av personliga pro-
nomen i formuleringar som ”Motivera ditt svar” i flervalsfrågorna, men end-
ast den lågpresterande elevgruppen visar på signifikanta korrelationer gäl-
lande personifiering i flervalsfrågor. 
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För presentation har samtliga elevgrupper utom flickor negativa korrelat-
ioner med resultaten både för samtliga uppgifter samt för biologiuppgifter. 
Den högpresterande gruppen visar även på negativa korrelationer gällande 
flervalsfrågor. En förklaring till varför flickornas resultat inte uppvisar de 
negativa korrelationer som de andra gruppernas resultat gör, kan tänkas vara 
att flickorna är bättre läsare och då är bättre rustade för att klara av det svå-
rare språkbruket som passiver och bisatser innebär. 

Slutligen visas även på att ett högt antal ord i uppgiften är negativt korre-
lerat med lågpresterande elevers resultat såväl för samtliga uppgifter som för 
kemiuppgifterna. 

Korrelationerna som visas mellan fysikuppgifter och lexikal densitet är in-
tressanta. Eftersom precision och personifiering inte visar på några signifi-
kanta korrelationer är det osannolikt att det är de språkliga drag som måtten 
har gemensamt (dvs. adjektiv, adverb, particip, beskrivande namn och egen-
namn) som orsakar dessa samband. Eftersom packning (som använder anta-
let substantiv) visar på korrelationer med en lägre effektstorlek (på en lägre 
signifikansnivå) tyder det på att verb (ej hjälpverb) kan fylla en annan funkt-
ion i det ämnesspråk som kommer till utryck i fysikuppgifterna. En sådan 
funktion skulle i så fall inte fångas av meningsdimensionerna, som utgår från 
att substantiv och verb är komplementära, och därför bara mäter substantiv. 

En möjlig förklaring till de skillnader som ses mellan pojkars och flickors 
resultat gällande precision och presentation är att flickor är bättre läsare 
(Skolverket, 2012c, 2013b) samt har ett större intresse för biologiämnet 
(Adolfsson, 2011). Artikel II visar inte på några större skillnader mellan 
pojkar och flickors resultat kopplat till de övriga analyserade språkliga 
aspekterna.  

Många av meningsdimensionerna som visar sig ha en signifikant korrelat-
ion med den högpresterande elevgruppens resultat, har inte signifikanta kor-
relationer för den lågpresterande elevgruppens resultat. Även det omvända 
ses i resultaten, många av meningsdimensionerna med en signifikant korre-
lation med de lågpresterande elevernas resultat, visar inte signifikanta korre-
lationer för de högpresterande elevernas. Detta pekar på att lågpresterande 
och högpresterande elever påverkas på olika sätt av den språkliga utform-
ningen av uppgifterna, vilket återspeglas i elevernas resultat.  

Detta innebär inte att man skall tolka resultaten som att man skall ta bort 
exempelvis alla passivformer och bisatser ur naturvetenskapliga texter som 
används i skolan, för att på så sätt höja resultaten på olika prov. Med synsät-
tet att olika naturvetenskapliga språkbruken är en återspegling av de naturve-
tenskapliga ämnena (jfr Banks, 2005; Halliday & Webster, 2004), så riskerar 
en sådan rensning inte bara att plocka bort mycket av naturvetenskapen ur 
texterna. Framför allt riskerar en sådan rensning att lämna elever oförbe-
redda för att senare – både i och utanför skolväsendet – hantera de texter 
som i det moderna samhället i hög grad influeras av ett mer naturvetenskap-
ligt språkbruk (t.ex. Edling, 2006; Halliday & Martin, 1993; Macken-
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Horarick, 1996). Snarare bör resultaten tolkas som att eleverna måste få 
möta och ges redskap för att tolka, förstå och använda ett naturvetenskapligt 
språkbruk, och antagligen då både tidigare och mer explicit än vad som i 
många fall kanske görs i dagens skola (jfr Edling 2006; af Geijerstam, 2006).  

Resultaten i artikel II öppnar också upp för en diskussion om hur man bör 
formulera naturvetenskapliga texter riktade till elever på olika nivåer och 
didaktiska frågor om hur man lär elever att tolka sådana texter. Exempelvis 
är frågan om varför placeringen av naturvetenskapliga problem och fråge-
ställningar i en elevnära kontext – i artikel II indikerat av användandet av 
personnamn och personliga pronomen – försämrar elevernas resultat, en 
sådan viktig fråga som behöver diskuteras och undersökas närmare.  

The Vocabulary of Swedish Grade 8 Science Items in 
TIMSS 2011. (Artikel III) 
Artikel III:s syfte är att analysera vokabulären som förekommer i TIMSS 
naturvetenskapliga uppgifter, med ett speciellt fokus på de mer lågfrekventa 
orden. Det visas att vokabulären i TIMSS-uppgifterna stämmer väl överens 
med den vokabulär som används i svenska läroböcker, men också att 
TIMSS-vokabulären skiljer sig betydligt från vokabulären i mer vardagliga 
svenska texter och framför allt mot den som hittas i mer lättlästa texter. 
Bland de lågfrekventa orden hittas en stor mängd av nominaliseringar och 
såväl överlånga som nyskapade ord samt sammansatta ord. Alla dessa ordka-
tegorier förekommer i högre grad i biologiuppgifternas vokabulär. De låg-
frekventa orden är oftast substantiv, där abstrakta och generella substantiv 
oftare förekommer i biologi och geovetenskap, medan konkreta substantiv 
oftare förekommer i fysik och kemi. 

I artikel III analyseras hur väl vokabulären i TIMSS stämmer överens 
med den vokabulär som används i läroböcker, men även hur den skiljer sig 
från vokabulären i ett mer vardagligt svenskt skriftspråk, samt ett mer lättläst 
skriftspråk. Detta görs genom att jämföra alla ord i de 197 naturvetenskap-
liga uppgifterna i TIMSS med tre korpusar: OrdiL (Johansson Kokkinakis, 
2007), SUC 2.0 (Stockholms universitet, 2014) och LäSBarT (Heimann 
Mühlenbock, 2013).  

Av de knappt 2100 olika orden (types) som förekommer i TIMSS så klas-
sas i denna studie 720 av dessa ord som mer lågfrekventa. De lågfrekventa 
orden delas upp i ordklasser, där den största gruppen (substantiv) ytterligare 
delas upp i abstrakta, generaliserande samt konkreta substantiv. De lågfre-
kventa orden delas även upp i nominaliseringar, sammansatta ord, över-
långa ord – ord med fler än 13 bokstäver (Hellspong & Ledin, 1997) samt i 
nyskapade ord – ord som inte förekommer i SAOL (Svenska akademien, 
2006). Dessutom klassificeras vissa lågfrekventa ord som domänspecifika – 
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oftast förekommande inom naturvetenskapliga ämnesområdet, eller som 
ämnesspecifika – oftast förekommande inom enbart ett naturvetenskapligt 
ämne. Därefter undersöks skillnader mellan de olika ämnena (biologi, fysik, 
kemi och geovetenskap) gällande förekomster av de olika kategorierna av 
ord. 

Resultaten visar att TIMSS vokabulär stämmer relativt väl överens med 
den vokabulär som förekommer i läroböcker. Däremot är täckningsgraden 
lägre sett till en mer generell svenska, och med en vokabulär hämtad från 
lättlästa texter är täckningsgraden betydligt lägre (figur 3). TIMSS naturve-
tenskapliga uppgifter sedda som en helhet kan därför – åtminstone i den 
svenska översättningen – inte sägas vara skrivna med ett vardagsspråk.  

I några uppgifter visar sig översättningen ha brister, och då inte bara ge-
nom översättningsfel eller felstavningar. Ibland används arkaiska eller onö-
digt komplicerade ord, eller ord som nykonstruerats genom sammansättning-
ar eller direktöversättningar. Det finns också exempel på när översättarna 
valt att inte översätta ordagrant, utan valt mer adekvata svenska uttryck som 
också är mer anpassade för målgruppen. Det finns dock utrymme för förbätt-
ringar. 

 
Figur 3. Täckningsgrad för TIMSS 2011 åk 8:s naturvetenskapsuppgifters samman-
lagda vokabulär samt några avvikande ämnen, jämfört mot tre olika korpusar. 
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Täckningsgraden för TIMSS-uppgifterna uppdelade på ämnen visar på vissa 
skillnader mellan ämnen jämfört med resultaten för den sammanlagda voka-
bulären. I figur 3 ses de största avvikelserna (alla ämnens samtliga täck-
ningsgrader visas i artikel III). Kemi har en betydligt lägre täckningsgrad för 
både LäSBarT och SUC 2.0 korpusarna, men uppvisar en högre täcknings-
grad för OrdiL. Kemivokabulären i TIMSS stämmer alltså mycket väl över-
ens med den vokabulär som förekommer i svenska läroböcker, medan kemi-
vokabulären skiljer sig betydligt från både en generell och en lättläst svensk 
vokabulär. Biologivokabulären i TIMSS-uppgifterna har däremot en betyd-
ligt lägre täckningsgrad än vad medeluppgiften har, om man jämför med 
vokabulären i läroböcker. Geovetenskapsvokabulären har en högre täck-
ningsgrad mot generell svenska än vad medeluppgiften har. Fysikuppgifter-
nas tre täckningsgrader ligger mycket nära medeluppgiftens täckningsgrader. 

Tabell 9. Antal ord och fördelning på ordklasser för lågfrekventa ord i naturveten-
skapliga uppgifter i TIMSS 2011 år 8. 

Ordklass 
Hela 
TIMSS1 
(tokens) 

Tokens Types 
Ej i 
OrdiL 
FB 1-10

Samman-
satta ord 

Över-
långa ord 

Nyskap-
ade ord 

Totalt antal 8859 2077 719 - - - -
Substantiv 3055 

(34,5 %)
1392 
(78,0 %)

5072 
(70,4 %)

262 2023 74 70 

Verb 1367 
(15,4 %)

225 
(12,6 %)

111 
(15,4 %)

46 1 0 0 

Adjektiv 432  
(4,9 %)

102 
(5,7 %)

55 
(7,6 %)

37 3 1 0 

Particip 100  
(1,1 %)

44 
(2,5 %)

35 
(4,9 %)

24 2 0 0 

Adverb 376 
(4,2 %)

14 
(0,8 %)

8 
(1,1 %)

5 0 0 0 

Pronomen 770 
(8,7 %)

7 
(0,4 %)

3 
(0,4 %)

2 0 0 1 

Räkneord 311 
(3,5 %)

1  
(0,1 %)

1 
(0,1 %)

0 0 0 0 

1 I denna kolumn anges samtliga ord i TIMSS, såväl högfrekventa och lågfrekventa. 
2 116 av de lågfrekventa substantiven är nominaliseringar. 
3 13 av de lågfrekventa sammansatta orden använder en nominalisering som första led. 

När det gäller de olika lågfrekventa orden (tabell 9) är substantiven i över-
väldigande majoritet, 78 % sett till den totala förekomsten av ord (tokens), 
och 70 % sett till förekomsten av enskilda ord (types). Av de enskilda sub-
stantiven (types) är en femtedel nominaliseringar. Det är även bland substan-
tiven som så gott som alla lågfrekventa sammansatta-, överlånga- och ny-
skapade ord hittas.  

Även om verb är den näst största gruppen av lågfrekventa ord, så är låg-
frekventa verb ovanliga. Dessutom förekommer en stor del av dem även i en 
nominaliserad form i uppgifterna. Detta pekar på vikten av att eleverna för-
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står relationen mellan verb och den nominaliserade formen av verbet för att 
kunna tillgodogöra sig innehållet i naturvetenskapliga texter.  

Sammantaget utgör gruppen av adjektiv och particip tillsammans en näst-
an lika stor del som verben utgör. Hälften av adjektiven och en fjärdedel av 
participen kan sägas vara ämnes- eller domänspecifika, vilket visar på vikten 
av att även lära elever att beskriva händelser och företeelser med ett naturve-
tenskapligt ämnesspråk. 

Tabell 10. Fördelning av lågfrekventa substantiv i naturvetenskapliga uppgifter i 
TIMSS 2011 år 8. 

Lågfrekventa sub-
stantiv1 (types) Alla uppgifter Biologi Kemi Geovetenskap Fysik 

Antal substantiv 507 278 124 115 130
Abstrakta substantiv 33 % 36 % 27 % 46 % 28 % 
Generella substantiv 20 % 26 % 16 % 23 % 9 % 
Konkreta substantiv 47 % 38 % 58 % 30 % 65 % 
1 Vissa substantiv förekommer i mer än en kategori, då de är kategoriserade utifrån hur de 
används i uppgiften. 

Sett till skillnader mellan ämnena så förekommer den största delen av nomi-
naliseringar, sammansatta ord, överlånga ord och nyskapade ord i biologi-
uppgifterna. Där återfinns även den största andelen generaliserande och ab-
strakta substantiv (tabell 10). Med andra ord, alla de kategorier av en natur-
vetenskaplig vokabulär som i artikel III antagits vara försvårande. I kemi-
uppgifterna däremot, finns – förutom nyskapade ord – den minsta andelen av 
dessa försvårande kategorier av ord. Även fysikuppgifter har en låg före-
komst av sådana försvårande ord. Ämnesspecifika verb hittas däremot nästan 
bara i kemiuppgifterna.  

Resultaten i artikel III visar att vokabulären i såväl TIMSS-frågor som 
läroböcker skiljer sig betydligt från vokabulären i ett mer vardagligt språk-
bruk. Ett enbart vardagligt språkbruk räcker troligtvis inte till för att kunna 
tillgodogöra sig innehållet i många av de naturvetenskapliga texterna. För att 
kunna tillgodogöra sig innehållet i en text behöver eleverna behärska olika 
sidor av ordbildningen i det svenska språket. Elever behöver antagligen 
kunna plocka isär de – i naturvetenskapliga texter ofta förekommande – 
sammansatta orden i sina beståndsdelar, samt kunna tolka abstraktioner, 
alltså vad de mer generella och abstrakta orden syftar på. Andra viktiga drag 
att behärska är att förstå hur språkliga drag som nominaliseringar relaterar 
till sina verbformer och att det finns mer eller mindre osynliga agenter som 
utför dessa handlingar. Vidare pekas på vikten av att inte bara lära eleverna 
ämnesspecifika tekniska termer i form av substantiv, utan även mer eller 
mindre ämnesspecifika verb och adjektiv. Det visas även på vikten av att inte 
göra naturvetenskapliga texter onödigt krångliga genom användandet av 
alltför ovanliga ord, utan att för den skull ”förenkla bort” naturvetenskapen 
ur texterna. 
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6. Sammanfattande diskussion 

När jag i början av min lärarkarriär arbetade med yngre barn märkte jag att 
eleverna roade sig med att ställa obesvarbara frågor till varandra. Denna lek 
med ord bestod av två inkompatibla delar som satts samman till en fråga, till 
exempel ”Hur gammal tycker du om?”. Om jag skulle fråga någon en lik-
nande fråga som ”Hur lång är du, i tid?” skulle jag nog mötas av höjda 
ögonbryn och ha ansetts ställt just en sådan obesvarbar fråga. Men en del 
liknande formuleringar är fullt rimliga att använda inom naturvetenskapliga 
språkbruk. Har man väl socialiserats in i en naturvetenskaplig diskurs så 
reagerar man knappt på att sådana formuleringar är, eller åtminstone kan 
verka vara, inkompatibla eller konstiga för någon som inte är bekant med ett 
naturvetenskapligt ämnesspråk. Formuleringar som ”omloppsbanans längd i 
tid” eller ”saker som inte är levande” är exempel på sådana uttryck som blir 
underliga för en ”naturvetare” först när man börjar fundera över vad de 
egentligen säger. För en elev däremot kanske uttrycken verkar rätt underliga 
redan från början. En elev möter alltså mer problem med de naturvetenskap-
liga ämnesspråken än ”bara” en ny vokabulär fylld av tekniska termer. 

Likheter och skillnader i språkbruk mellan de 
naturvetenskapliga ämnena såsom det gestaltas i TIMSS 
2011 
Avhandlingens första frågeställning gäller hur en metod kan utformas som 
klarar av att beskriva de naturvetenskapliga språkbrukens karaktäristiska 
drag även i korta provuppgiftstexter. En sådan metods utformning har be-
skrivits i metoddelen under rubriken De fyra identifierade meningsdimens-
ionerna samt i sammanfattningen av artikel I. Denna metods begränsningar 
har berörts under rubriken Reliabilitet och validitet och några sätt som meto-
den kan utvecklas vidare på har också föreslagits i det tidigare nämnda av-
snittet De fyra identifierade meningsdimensionerna. En metod för att analy-
sera den vokabulär som används i TIMSS-uppgifterna beskrivs i metoddelen 
under rubriken Automatiserad analys av vokabulär samt i sammanfattningen 
av artikel III. Denna metods begränsningar har också berörts under rubriken 
Reliabilitet och validitet samt i avsnittet Automatiserad analys av vokabulär. 
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Språkbruk i naturvetenskapliga ämnen 
Metoden för att analysera texter med hjälp av meningsdimensioner samt 
metoden för att analysera texters vokabulär har sedan använts för att besvara 
den andra frågeställningen. Denna frågeställning berör vilka skillnader och 
likheter, gällande för naturvetenskaperna karakteristiska språkliga drag, som 
kan ses i de olika naturvetenskapliga ämnena i TIMSS 2011. Analyserna 
visar att naturvetenskapens preferens för substantiv (Fang, 2005) också ses i 
det språkbruk som provkonstruktörerna valt för att uttrycka de naturveten-
skapliga TIMSS-uppgifternas innehåll. Mer än var tredje ord är substantiv 
och bland de lågfrekventa orden är nästan fyra av fem ord substantiv (jfr 
tabell 9). Substantiv är också de ord som oftast repeteras i TIMSS, antingen 
inom en uppgift, eller förekommande i flera olika uppgifter.  

Bland de lågfrekventa orden så är det bland substantiven som man hittar 
nästan alla sammansatta ord, överlånga ord samt de ord som inte förekom-
mer i SAOL (Svenska akademien, 2006). När det gäller de lågfrekventa ver-
ben, så är de få jämfört med antalet substantiv (jfr Martin, 1993). De mer 
ämnestypiska verben återfinns ofta i slutet av uppgiften och är då inriktade 
på uppgiftens frågekontext, alltså på vad eleven behöver utföra för att be-
svara uppgiften, snarare än som en del av uppgiftens naturvetenskapliga 
kontext. Här hittas verb som ‘ange’, ‘beskriv’, ‘förutspå’, ‘motivera’, ‘num-
rera’.  

Språkbruket i TIMSS innehåller få bestämningsord, alltså ord som ökar 
precisionen i uppgiftstexten, men det finns andra tekniker för att öka precis-
ionen i språket. En sådan teknik är användandet av begrepp med en redan 
etablerad specifik betydelse i en viss kontext och som då inte kräver ytterli-
gare precisionsökande ord. Exempel på sådana ord är ‘lösning’ i en kemi-
kontext eller ‘arbete’ i en fysikkontext, vilka är begrepp som är tydligt defi-
nierade och väletablerade inom sina ämneskontexter. Precisionen ökar även 
genom att de inom naturvetenskaperna frekvent använda tekniska termerna 
ofta bär med sig de processer och kvalitéer som termen härstammar från 
(Fang & Schleppegrell, 2008; Martin, 1993). Ett exempel på en sådan term 
är ’densitetsberäkning’, som i sig själv både bär kunskapen om täthet i olika 
material och kunskap om hur man beräknar en sådan. Att sådana tekniska 
termer redan har en preciserad mening i sig själva minskar antagligen beho-
vet av att använda ytterligare ord från andra precisionsökande ordklasser. Ett 
minskat behov av att använda bestämningsord kan också orsakas av naturve-
tenskapens strävan att beskriva generella övergripande processer i naturen 
och deras konsekvenser, där konkreta situationer snarare är exempel på såd-
ana större processer. Detta kan medföra att många av orden som används 
syftar på mer generella eller abstrakta företeelser, snarare än syftande på 
konkreta händelser och specifika föremål (jfr Edling 2004, 2006). Här bör 
man dock ha i åtanke att denna avhandling har analyserat uppgifter från ett 
naturvetenskapligt test, och att resultaten därför kan se helt annorlunda ut i 
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andra kontexter. En laborationsinstruktion i kemi där kemikaliers mängd och 
koncentration preciseras, likväl som storlek och typer av laborationsutrust-
ning, har rimligen en betydligt högre grad av precision än uppgifter givna i 
TIMSS, åtminstone sett till det sätt som precision har operationaliserats i 
denna avhandling.  

Att de naturvetenskapliga språken har få personliga pronomen syns tyd-
ligt i det studerade materialet. Det finns till exempel endast ett enda första 
persons personligt pronomen i hela materialet (jfr Schleppegrell, 2004). Den 
nästan totala avsaknaden av pronomen i första person beror till viss del på att 
det är just frågor och inte svar som studerats, men pekar också på att karaktä-
ren i frågorna är mer av Vision I-typ. Även om formuleringar som relaterar 
till elevens vardag och det omgivande samhället – indikerat genom använ-
dande av personliga pronomen och egennamn – kan förekomma i vardags-
anknutna frågor av Vision I-karaktär, så är de nödvändiga i de ofta vardags-
tillämpade frågorna inom Vision II. Formuleringar som skulle kunnat indi-
kera en mer Vision II-karaktär i uppgifterna är exempelvis ”vår planet”, ”din 
livsmiljö” eller ”min åsikt”.  

I en del öppna frågor i TIMSS förekommer frågeformuleringar där ele-
ven, efter antingen ett val av ett svar eller skrivande av ett kort svar, skall 
”motivera ditt svar”. Av de 124 personliga pronomen som finns i det analy-
serade materialet så kommer en femtedel av dessa från liknande frågeformu-
leringar. Detta visar att snarare än för att inkludera eleven i själva uppgiftens 
kontext, så används personliga pronomen i TIMSS ofta i en avslutande upp-
maning att besvara uppgiften på ett visst sätt. Detta sätt att placera personliga 
pronomen i slutet av uppgiften, liknar därför det sätt som många av de äm-
nestypiska verben används på i TIMSS-uppgifterna. 

Nästan hälften av de naturvetenskapliga uppgifterna i TIMSS innehåller 
passivformer trots att instruktionerna för hur uppgifterna skall konstrueras 
säger att aktiv form skall användas. Sett ur ett Vision I-perspektiv skall na-
turvetenskap presentera fakta på ett koncentrerat, objektivt och opersonligt 
sätt (jfr Ekvall 2011; Hellspong & Ledin, 1997; Schleppegrell, 2004), vilket 
kanske medför att användandet av passiv form blir något ”inbyggt” i de na-
turvetenskapliga språken. Detta skulle då göra passiv form svårt att undvika 
trots intentioner att göra detta. Då cirka 80 % av passiva satser i engelskan 
saknar agent och sådana satser istället ofta motsvaras av en svensk aktiv sats 
med ”man” som subjekt (Svartvik & Sager, 1996), borde det dessutom fin-
nas färre passiva satser i den svenska versionen än den engelska. En möjlig 
förklaring till den stora förekomsten av passiva satser i den svenska version-
en är att engelska aktiva satser omvandlas till passiva vid översättningen till 
svenska. Hur förekomsten av passiver ser ut i den engelska versionen av 
TIMSS bör i någon framtida undersökning jämföras med den svenska, så att 
ursprunget till den höga förekomsten av passiver i den svenska versionen 
kan fastställas. Det kan dock konstateras att nästan en fjärdedel av uppgifter-
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na saknar såväl passiver som bisatser helt och hållet, vilket visar att språk-
bruket är väldigt varierat mellan uppgifterna i TIMSS. 

Likheter och skillnader mellan ämnesspråken i 
naturvetenskapliga ämnen 
Avhandlingens resultat pekar på att det gällande språkbruk finns inbördes 
skillnader mellan de naturvetenskapliga ämnena. Detta stödjer antagandet att 
naturvetenskapligt språk inte bör betraktas som ett enhetligt språk, utan sna-
rare som olika naturvetenskapliga ämnesspråk som delar vissa gemensamma 
språkliga drag i varierande grad. Språkanvändningen i TIMSS-uppgifterna i 
biologi karaktäriseras generellt sett av en hög informationspackning, där 
substantiven ofta är nominaliseringar eller representerar abstrakta ting eller 
generella grupper. I biologispråket ses även många väldigt långa ord, där 
många av orden är sammansatta ord och därför också ofta ovanliga ord som 
inte förekommer vare sig i ordböcker eller i vardagligt språkbruk. Detta lig-
ger i linje med biologitexters innehåll av långa namngivande ord, jämfört 
med fysikens ofta kortare begrepp (Wellington & Osborne, 2001). Däremot 
har ämnesspråket som det används i biologiuppgifterna få ord av den typ 
som ökar precisionen i texten och likaså används få personliga pronomen 
och egennamn som placerar uppgifter i mer vardagliga kontexter. Detta kan 
också ses som tecken på biologispråket i TIMSS som ett mer abstrakt och 
generellt språkbruk. 

Språkanvändningen i fysik såsom det uttrycks i TIMSS-uppgifter skiljer 
sig från biologi på flera punkter. Här är informationspackningen betydligt 
lägre och substantiven syftar på konkreta ting. Uppgifterna placeras i elev-
nära kontexter genom att relatera till ”verkliga” platser och personer, ofta 
med en hög precision i uppgifterna. Fysikspråket som det uttrycks i TIMSS 
kan därför ses som mer konkret och vardagsnära. På så vis har språket i skol-
fysiken i TIMSS, åtminstone gällande dessa språkliga drag, avlägsnat sig 
längre bort från sin akademiska motsvarighet än vad språkanvändningen i 
biologiuppgifter gjort. En tydlig skillnad mellan biologi och fysik gällande 
sättet att formulera de öppna frågorna kan också ses. I fysik ombedes eleven 
ofta markera ett korrekt svar följt av formuleringen ‘motivera ditt svar’, me-
dan i biologi så formuleras ofta två frågor i samma mening som i ‘vilket X är 
orsaken och på vilket sätt är X...‘ utan att rikta sig direkt till eleven genom 
användandet av ett personligt pronomen. Fysikuppgifterna i TIMSS för år 8 
är också betydligt mer ordrika än uppgifterna i de övriga ämnena. Liknande 
resultat kan även ses i uppgifterna i TIMSS år 4 (Martin & Mullis, 2013), 
där fysik och kemiuppgifterna i genomsnitt innehåller 46 ord, medan biologi 
innehåller 38 och geovetenskap innehåller 37 (se tabell 2). Då TIMSS för år 
4 har slagit samman kemi- och fysik-uppgifterna till en kategori går det inte 
att se om denna ökade ordmängd härrör från kemiuppgifterna, fysikuppgif-
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terna eller från båda typerna av uppgifter. I jämförelse med resultat från un-
derökningar gjorda på svenska läroböcker är fysikens ordrikedom förvå-
nande. I såväl OrdiL-korpusen (Johansson Kokkinakis, 2007) som använts i 
denna avhandling, som i Ribecks (2015) undersökning av läromedel för 
grundskolan, är biologiläromedel sett till antal ord (token) ordrikare än vad 
fysik och kemiläromedel är. Även den i avhandlingens inledning nämnda 
pilotstudien jag utförde på de nationella proven i naturvetenskap för år 9, 
pekar på biologi som mer ordrikt, sett både till ordmängd och till ordvariat-
ion, än vad fysik och kemi är. 

Språkanvändningen i TIMSS kemiuppgifter påminner om språkanvänd-
ningen i fysikuppgifterna. Det är konkreta substantiv i en elevnära kontext, 
även om den kontexten ofta innebär att det är personer som utför experiment, 
snarare än något som sker i vardagen. Namnen på kemiska föreningar, ut-
rustning och dylikt, medför att relativt många ord är ovanliga jämfört med ett 
mer vardagligt språk, men det är få nominaliseringar, sammansatta och över-
långa ord, vilket kan anses vara ett språkbruk närmare vardagsspråket. Där-
emot innehåller många kemiuppgifter många bisatser och verb i passiv form, 
tillika ovanliga ämnesspecifika händelseverb som exempelvis ‘separera’, 
vilka är språkliga drag som är längre bort från ett vardagsspråk. Kemispråket 
är sålunda svårbeskrivet. Kemiuppgifternas kontext är i konkreta situationer 
men i ovanliga miljöer, hanterandes konkreta men ovanliga saker, på tydligt 
beskrivna men i vardagen ovanliga sätt att utföra uppgifter.  

Geovetenskapsuppgifterna utmärker sig främst genom att ha ett språkbruk 
som ligger väldigt nära medelnivån för TIMSS-uppgifterna i alla avseenden 
förutom väldigt låga värden för personifiering. Att språkanvändningen i 
geovetenskap inte utmärker sig kan tänkas bero på att uppgifterna i geove-
tenskap i en svensk skolkontext skulle motsvaras av uppgifter i såväl biologi 
som fysik, men även geografi. I denna avhandling är det visat att språkbruket 
i fysik och biologiuppgifter skiljer sig åt i flera avseenden. Samhällsoriente-
rade ämnen som geografi har inte bara en mindre hierarkisk kunskapsstruk-
tur, utan även ett språkbruk som är mer likt ett vardagligt än ett naturveten-
skapligt, åtminstone gällande ordförrådet (jfr Ribeck, 2015). Att geoveten-
skap kan sägas vara uppbyggt av områden som hanterar språket på så olika 
sätt kan vara en förklaring till varför medelvärdena för uppgifter i geoveten-
skap inte avviker i någon högre grad jämfört med de andra ämnenas olika 
avvikelser (jfr tabell 8). Karaktäristiska drag för geovetenskap är dock en 
väldigt låg förekomst av personliga pronomen och egennamn, samt en hög 
användning av generella och abstrakta substantiv. Vidare har geoveten-
skapsuppgifter en hög täckningsgrad mot korpusarna SUC 2.0 och LäSBarT. 
Geovetenskapsuppgifter använder alltså fler ord som är allmänt förekom-
mande i framför allt en mer generell skriven svenska men även i en lättläst 
svenska, än vad de andra ämnena gör. Detta resultat ligger även i linje med 
IEA:s undersökning av lästyngd i TIMSS 2011 år 4 (Martin & Mullis, 2013) 
där geovetenskap hade lägre förekomst av en specialiserad vokabulär.  
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Språkanvändningens betydelse för eleven 
Avhandlingens tredje frågeställning gäller huruvida användningen av olika 
för naturvetenskaperna karaktäristiska språkliga drag i TIMSS kan påvisas 
ha betydelse för hur eleverna lyckas lösa de naturvetenskapliga uppgifterna. 
De språkliga dragen som analyserats är utvalda utifrån resultat i tidigare 
forskning och därefter grupperade i enlighet med en teoribas hämtad från 
SFL. Detta gör att utgångspunkten vid tolkningen av signifikanta resultat är 
att det finns ett direkt samband mellan förekomsten av språkliga drag och 
elevers lösningsfrekvens. Med denna utgångspunkt i kombination med de 
statistiskt säkerställda samvariationerna, så visas i avhandlingen att språket i 
uppgiften är en del av själva uppgiften. Det visar sig även att eleverna tolkar 
uppgifternas meningserbjudande på olika sätt beroende på vilka förutsätt-
ningar de har.  

Olika elevgrupper i förhållande till varandra 
Ett didaktiskt baserat receptionsteoretiskt perspektivs utgångspunkt i elever-
nas situerade meningsskapande – där elevers språkliga erfarenheter och in-
tressen är centrala aspekter – möjliggör tolkningar av hur olika elever skapar 
mening ur uppgifternas formuleringar, vilket i sin tur bör återspeglas i ele-
vernas resultat. I tidigare undersökningar har det visats att flickor generellt 
sett är bättre läsare än pojkar (Skolverket, 2012c, 2013b) och att högpreste-
rande elever ägnar mer tid åt läsning (Skolverket, 2012b) samt att det finns 
starka samband mellan läsförmåga och resultat i naturvetenskap (Cromley, 
2009; Kjærnsli & Molander, 2003). Därför kan flickgruppen och gruppen av 
högpresterande elever antas vara elevgrupper med goda kunskaper om språ-
ket som använts i uppgifterna, vilket kan vara en förklaring till en del av de 
skillnader som ses i avhandlingens resultat. När det gäller läsarens förkun-
skaper om – och intresse för – innehållet i texten, är flickor mer intresserade 
av biologi, medan pojkar är mer intresserade av fysik och kemi (Adolfsson, 
2011). 

Det visas i avhandlingen att olika språkliga drag har signifikanta korrelat-
ioner med olika elevgruppers resultat på uppgifterna. Språkliga drag som har 
signifikant betydelse för lågpresterande elevers resultat visar sig samtidigt 
ofta sakna sådana signifikanta korrelationer för högpresterande elever. Även 
det omvända gäller, att språkliga drag som har signifikant betydelse för hög-
presterande elever saknar i vissa fall betydelse för de lågpresterande. På så 
vis visar avhandlingens resultat inte bara att språkanvändningen har bety-
delse för elevers meningsskapande, utan också att den varierar mellan olika 
elevgrupper. Det innebär att den språkliga dräkt som stoffet har, får olika 
konsekvenser för olika elever. Språkliga drag som kännetecknar naturveten-
skapliga språkbruk är alltså inte enbart försvårande, utan de kan också vara 
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till hjälp för de elever som lärt sig att tolka, hantera och använda sådana 
drag.  

Resultaten visar även att flickor i några fall utmärker sig på motsvarande 
sätt, genom att visa signifikanta korrelationer där övriga analyserade grupper 
inte visar sådana korrelationer, eller saknar signifikanta korrelationer där de 
andra grupperna visar dem. Här gäller dock inte det omvända, pojkar utmär-
ker sig inte jämfört med övriga grupper. Detta kan vara en indikation på att 
det är flickgruppens generellt sett bättre läsförståelse som återspeglas i resul-
taten. Även flickornas större intresse för biologiämnet kan bidra till detta, 
men noteras bör då att ingen motsvarande effekt syns för pojkar i fysik och 
kemi. Det pekar mot att läsförmåga kan spela en större roll än intresse för 
ämnet när det gäller att besvara frågor på ett prov. Det är dock något för 
framtida studier att undersöka. 

Meningsdimensionerna i förhållande till olika elevgrupper 
Ett av de naturvetenskapliga språkbrukens kännetecken är att skriva mening-
ar innehållande mycket information, vilket meningsdimensionen packning är 
avsedd att beskriva. Det visar sig att fysikuppgifterna i TIMSS har en lägre 
grad av packning än de andra ämnenas uppgifter, vilket kan bero på att fy-
sikuppgifterna innehåller mer text och därigenom ”späder ut” de informat-
ionsbärande orden. Trots det, eller kanske på grund av det, så visar fysik-
uppgifterna på en negativ korrelation mellan en hög packning och elevernas 
lösningsfrekvens för alla elevgrupper förutom för de lågpresterande elever-
na. Samma korrelation fås även för informationspackningsmåttet lexikal 
densitet. Generellt sett har fysikuppgifter i TIMSS en låg informationspack-
ning. Resultaten tyder dock på att när en hög informationspackning väl före-
kommer, så är det en betydligt mer försvårande aspekt för eleverna i fysik-
uppgifter, än vad hög informationspackning är i biologi och kemiuppgifter. 
Det visar sig dock kunna finnas en fara i att betrakta en hög informations-
packning, eller åtminstone användandet av långa ord, som ett språkligt drag 
som alltid försvårar uppgifter. Till skillnad från fysikuppgifter, så visar både 
packning och läsbarhetsmåttet LIX på positiva korrelationer för geoveten-
skapsuppgifter. Då LIX och packning har den gemensamma komponenten 
långa ord, är det antagligen just de långa orden som på något sätt verkar 
stödja eleverna i deras lösande av uppgifter i geovetenskap.  

TIMSS naturvetenskapliga uppgifter innehåller få ord som ökar precis-
ionen och då framför allt gällande uppgifter inom biologiämnet. Uppgifter 
som har en hög precision är ett stöd för framför allt flickor och högpreste-
rande elever, medan lågpresterande elevers resultat framstår som opåverkade 
av en hög precision – dock med undantaget för öppna frågor. Tydligast syns 
detta i uppgifter inom kemiämnet, där alla elevgrupper utom de lågpreste-
rande eleverna har en positiv korrelation mellan förekomsten av precisions-
ökande ord och resultat på uppgifterna. Detta tyder på att lågpresterande 
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elever, som då även kan misstänkas ha en lägre läsförmåga (jfr Cromley, 
2009; Kjærnsli & Molander, 2003), inte kan tillgodogöra sig det stöd som en 
ökad precision i uppgifterna utgör för grupper som kan antas ha en högre 
läsförmåga. Denna förklaring ligger i linje med resultat från IEA:s under-
sökning om lästyngd (Martin & Mullis, 2013), även om de analyserade 
språkliga dragen skiljer sig åt. En anledning till att just kemiämnet utmärker 
sig kan vara den betydligt lägre överensstämmelsen med det svenska var-
dagsspråket som visades i avhandlingens korpusanalyser (jfr figur 3 & arti-
kel III).  

När man försöker frångå det auktoritära och opersonliga vetenskapliga 
skrivsättet och sätta det i en elevnära kontext, vilket indikeras genom använ-
dandet av personliga pronomen och egennamn, så för alla TIMSS-uppgifter 
sammantaget så försämras resultaten för alla elevgrupper utom de högpreste-
rande. Det tyder på att de högpresterande eleverna är bättre på att hantera det 
stilbrott som det innebär att placera naturvetenskapliga uppgifter i en vardag-
lig kontext, utan att låta sig distraheras eller distansera sig från uppgiften 
som skall utföras. (jfr Andrée 2007; Schoultz, 2000; Serder & Jakobsson, 
2015). Som tidigare nämnts så härrör en femtedel av de personliga prono-
men som förekommer i TIMSS 2011 från formuleringar i öppna frågor där 
elever ombeds motivera varför ett visst svar väljs. Att be någon reflektera 
över sitt svar är en krävande frågeformulering för personer ovana vid detta 
(Säljö, 1995), vilket i avhandlingen indikeras av att lågpresterande elever 
visar på försämrade resultat med en ökad grad av personifiering i öppna frå-
gor. Att samband inte når signifikanta nivåer när uppgifterna delas upp på 
ämnen kan eventuellt bero på att användandet av personliga pronomen och 
egennamn är så pass ovanligt i TIMSS-uppgifter att uppgifterna som inne-
håller dessa språkliga drag helt enkelt blir för få. 

Att elever skulle få problem med uppgifter med höga nivåer av presentation, 
alltså uppgifter innehållande passivformer och bisatser, var mer väntat (jfr Veel, 
1997; Ekvall, 2011). Här kan återigen noteras att nästan hälften av uppgifterna 
använder passiv form, trots instruktioner om att uppgifterna skall använda aktiv 
verbform. Passiv form är en grundläggande del av det naturvetenskapliga språk-
bruket och det tycks vara svårt att komma bort från en användning av det. Alla 
elevgrupper utom flickor visar sig prestera sämre på uppgifter som innehåller 
mer komplexa meningsstrukturer, både sett till alla uppgifter totalt och i biologi. 
Detta är i linje med resultat från tidigare studier som visar att flickor generellt är 
bättre läsare än pojkar (Skolverket, 2012c, 2013b) i kombination med deras 
större intresse för biologiämnet (Adolfsson, 2011). 

Uppgiftsutformning i förhållande till målgruppen 
Även om man kan se det naturvetenskapliga språkets karakteristika som 
något omistligt som återspeglar hur naturvetenskapen utvecklats och utveck-
las (t.ex. Banks, 2005; Halliday & Martin, 1993; Halliday & Webster, 2004; 
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Nygård Larsson, 2011), så kan man utan att ge avkall på det vetenskapliga 
skrivsättet ändå tillåta sig vissa variationer. I avhandlingens undersökningar 
är detta främst synligt i vokabulärundersökningen. Det visar sig att översät-
tarna av TIMSS-uppgifterna ibland väljer att använda sig av betydligt ovan-
ligare ord trots förekomst av adekvata mer allmänt förekommande ord. Detta 
är en onödigt försvårande aspekt, inte minst för de elevgrupper som av olika 
skäl har ett mindre ordförråd. Ett exempel kan vara att översättarna väljer att 
använda det mer arkaiska/poetiska ömse sidor istället för båda sidor när both 
sides skall översättas (Uppgift S032654: Foy m.fl., 2013; Skolverket, 2014). 
I andra fall är orden likvärdigt översatta från originalspråket men då använ-
dande sig av uttryck som inte förekommer i läroböckerna och antagligen då 
inte heller i en svensk 14-årings vokabulär. För att hitta ett tydligt icke sekre-
tessbelagt exempel på detta kan man vända sig till TIMSS 2007 som inne-
håller uppgiften ’Vilket av följande bildas omedelbart efter befruktning?’ 
(uppgift S042028: Skolverket, 2008). Det eftersökta svaret på uppgiften är 
zygot, vilket är en teknisk term som snarare hör hemma i universitetets eller 
åtminstone gymnasiets biologikurser. Svenska biologiböcker för högstadiet 
talar istället om det befruktade ägget. Dessa båda exempel kan visa dels på 
ett behov av att öka medvetandegraden hos översättarna om målgruppens 
vokabulär, men framför allt på behovet av att förbättra urvalet av uppgifter 
och kontrollen av uppgifternas utformning, så att de inte ställer frågor som 
svenska elever rimligen inte kan klara av. Naturligtvis finns även exempel på 
hur översättare frångår en ordagrann översättning, till förmån för mera all-
mänt förekommande uttryck, till exempel då depletion of the ozone layer 
översätts med ’hålen’ i ozonlagret (uppgift S032315: Foy et al., 2013; Skol-
verket, 2014) [enkla citattecken i original]. Om man anammar ett synsätt att 
ett språkbruk uttrycker ett innehåll och att om man ändrar språkbruket så 
uttrycker man ett annat innehåll, så blir frågor gällande ordval centrala. I det 
första exemplet ovan, då det vanligt förekommande engelska ordet ”both” 
översätts med ett ovanligt svenskt ord ”ömse” istället för det vanligare 
”båda”, förändras innehållet till något som är svårare26. Att däremot byta ut 
svarsalternativet ”zygot” mot ”det befruktade ägget” är inte lika enkelt. Även 
om ”zygot” – åtminstone i en svensk grundskolekontext – är en mycket 
ovanlig teknisk term, så skulle innehållet bli helt annorlunda om ”det befruk-
tade ägget” användes, inte minst eftersom ordet ”befruktning” finns i själva 
frågan. Därför bör tolkningen av svenska elevers resultat på frågor i internat-
ionella undersökningar beaktas även ur innehållsliga perspektiv och inte bara 
diskuteras utifrån sammanställningar av resultat. 

                               
26 Ordet ”both” återfinns exempelvis bland de 1000 vanligaste engelska orden i de ordlistor 
som finns inkluderade i programmet AntWordProfiler (Anthony, 2009). Ordet ”båda” före-
kommer bland de 1000 vanligast förekommande orden i alla de tre i avhandlingen använda 
svenska korpusarna, medan ”ömse” endast förekommer i SUC 2.0 och då bland de 15-17 000 
vanligast förekommande orden. 
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Didaktiska implikationer 
De två föregående avsnitten kan sägas beröra två av den didaktiska triang-
elns hörn, undervisningsinnehållet (stoffet) och eleven, medan detta avsnitt 
inriktar sig på det tredje hörnet: läraren eller undervisningssystemet. Här 
berörs den sista delen av frågeställning tre, hur avhandlingens resultat kan 
tolkas. I den första delen av detta avsnitt är inriktningen på läraren, och däri-
genom på frågor som kan vara av intresse i ett undervisningssammanhang. I 
den andra delen är inriktningen på undervisningssystemet där storskaliga 
undersökningars uppbyggnad och utformning berörs. 

Implikationer för lärare och lärares undervisning 
Att hoppa mellan olika språkbruk och samtidigt agera tolk är något som lä-
rare gör dagligdags när de packar upp det akademiska språkbruket och för-
klarar ”vad som står i texten”. Däremot är det inte vanligt att lärare återpack-
eterar det stoff som packats upp i ett akademiskt språkbruk (Hipkiss, 2014). 
Att bygga språkliga broar i båda riktningarna mellan elevernas vanliga ut-
tryckssätt hämtade från vardagsdomänen och naturvetenskapernas mer äm-
nesspecifika uttrycksformer från den specialiserade domänen (Macken-
Horarik, 1996), borde underlättas betydligt om lärarna själva har kunskaper 
om dessa naturvetenskapernas språkliga särdrag. Därigenom kan lärarna 
skifta fokus från den språkbaserade ämnesundervisningen till en ämnesbase-
rad språkundervisning vid behov (Liberg, 2008).  

Shanahan och Shanahan (2008) hävdar att det finns speciella sätt27 att läsa 
en text, och sådana sätt är inbäddade i ämnet och därmed varierar mellan 
olika ämnen. Genom att visa att lärare från olika ämnesområden (matematik, 
naturvetenskap och samhällsorienterade ämnen) läser texter på olika sätt och 
fäster vikt vid olika aspekter hos texten, försöker de komma bort från klichén 
att ”alla lärare är språklärare”. De hävdar att för att hjälpa eleverna behövs 
en ämnesspecifik språkmedvetenhet hos ämneslärare, snarare än någon slags 
generell språkkompetens. Då lärare i olika ämnen alltså fäster vikt vid olika 
aspekter hos texter, innebär det att en språkmedveten lärare i ett naturveten-
skapligt ämne antagligen har de bästa förutsättningarna för att hjälpa elever-
na att tolka de meningserbjudanden som naturvetenskapliga texter i det äm-
net innehåller. Det handlar då inte bara om att använda sig av ett hybridspråk 
(t.ex. Olander, 2010) eller att formulera om ett akademiskt språkbruk till ett 
mer vardagligt språkbruk, utan att även gå åt det andra hållet och formulera 
om ett vardagligt språkbruk till ett mer akademiskt språkbruk (jfr Hipkiss, 
2014). Fang, Schleppegrell och Cox (2006) hävdar att elever som får lära sig 
att analysera texter från ett SFL-perspektiv lär sig hur grammatiska drag 
konstruerar texter i olika discipliner. Därigenom kan eleverna identifiera hur 

                               
27 Shanahan och Shanahan (2008) använder uttrycket disciplinary literacy för detta. 
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exempelvis naturvetare väljer, tolkar och paketerar information. Elever kan 
genom detta se annars dolda meningar i texten och få en djupare förståelse 
av både karaktären hos, och värdet i, den kunskap som presenteras i skolan, 
istället för att se fakta i läroböcker som sanningar som skall memoreras och 
reciteras (ibid.). 

Avhandlingens analys av vokabulären i TIMSS visar på företeelser av di-
daktisk relevans för undervisning av naturvetenskapliga ämnen. Den voka-
bulär som används i både TIMSS och läroböcker skiljer sig betydligt från 
den vokabulär som finns i den vardagliga domänen. Många ord är ovanliga 
eller till och med helt nykonstruerade genom sammansättningar, likaså före-
kommer många nominaliseringar och växlingar mellan verb och dess nomi-
naliserade former. Sådana ord som är sällsynta i den vardagliga domänen 
och kanske inte heller förekommer i någon större utsträckning i läroböcker, 
medför att det ankommer på lärarna att introducera såväl som repetera och 
naturligtvis förklara sådana speciella ord och begrepp. Men i en ämnesbase-
rad språkundervisning innebär det även att förklara den funktion som sådana 
ord fyller och den relation de har till andra ord och uttryckssätt. Det innebär 
inte att en lärare skall undervisa om alla tänkbara ovanliga begrepp för att de 
kan tänkas dyka upp på olika former av centralt utformade prov. Det handlar 
snarare om att lära elever att känna igen olika språkliga drag som är mer 
vanligt förekommande i naturvetenskapliga texter, så att eleverna själva kan 
packa upp och tolka ett naturvetenskapligt språkbruk när eleverna stöter på 
det i olika texter.  

För att få ord och de begrepp som orden står för att bli tillgängliga för 
olika elevers meningsskapande, medför alltså att olika didaktiska val måste 
göras av läraren likväl som av andra personer ansvariga för framtagandet av 
texter avsedda för användning inom skolan. Att olika språkliga drag har 
olika betydelse för lågpresterande och högpresterande elevgruppers me-
ningsskapande visar att lärare i de naturvetenskapliga ämnena inte bara bör 
arbeta aktivt med det naturvetenskapliga språkbruket för att ge eleverna ade-
kvat hjälp, utan även att olika elevgrupper kan behöva olika stöd. Dewey 
(1999) säger att: 

Grundläggande språkformer och ordförrådets omfattning bildas i livets van-
liga gemenskap, inte genom någon bestämd undervisningsmetod utan till 
följd av tvingande sociala behov. (s. 53) 

Att därför försöka undervisa om vetenskapliga begrepp genom att ge dem 
som en lista med glosor att öva in utan direkt koppling till en verksamhet där 
man använder dem, är inte tillräckligt med Deweys sätt att se på saken. Detta 
synsätt ses även hos Vygotskij (1986), som säger att praktisk erfarenhet har 
visat att ett sådant undervisningssätt är både omöjligt och fruktlöst. 
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A teacher who tries to do this [a direct teaching of concepts] usually accom-
plishes nothing but empty verbalism, a parrotlike repetition of words by the 
child, simulating a knowledge of the corresponding concepts but actually 
covering up a vacuum. (s. 150) 

För en lärare som vill att eleverna ska kunna ta ännu ett steg, från att kunna 
härma de naturvetenskapliga ämnesspråken till att självständigt kunna an-
vända dem, gäller det att göra mer än att dela ut instruktioner om hur man 
fyller i en laborationsrapport. En lärare som är medveten om naturveten-
skapernas språkliga särdrag har bättre förutsättningar för att kunna fånga det 
Liberg (2008) kallar det språkdidaktiskt kritiska ögonblicken ”i flykten”. En 
språkmedveten lärare kan förklara för elever varför vetenskapliga texter är 
utformade på ett visst sätt när sådana tillfällen dyker upp och därigenom 
även göra eleverna medvetna om dessa drag och vad de innebär. Det innebär 
inte att man som lärare i naturvetenskapliga ämnen blir ålagd en annan yr-
kesroll med andra undervisningsuppgifter. Det handlar om att medvetande-
göra det sätt som ämnesspråket fungerar i sitt ämne för eleverna ”när det 
händer”, det vill säga när lämpliga exempel dyker upp. Helt enkelt att lära 
sig naturvetenskapernas olika ämnesspråk samtidigt som de lär sig naturve-
tenskap.  

Om man ser de naturvetenskapliga ämnesspråken som en återspegling av 
de ämnen de tillhör, så innebär att lära sig naturvetenskap även att lära sig 
förstå de sätt som ämnesspråken används på i de olika ämnena. Då man ut-
går från ämnet som undervisas och de kunskaper om ämnet som lärarna be-
sitter, så behöver inte ämnesläraridentiteten utmanas som den kanske skulle 
bli om lärare blev ålagda att arbeta med någon slags generell språkutveckling 
hos eleverna (jfr Shanahan & Shanahan, 2012). 

Val av språkbruk beror också på lärarens syfte med lektion-
en/arbetsmomentet. Med ett Vision I-perspektiv på det stoff som undervisas 
är ett adekvat naturvetenskapligt språk ett språkbruk som är kompakt med 
hög informationstäthet och ett ofta opersonligt innehåll. Här är det snarare 
fakta, än fakta i kombination med personliga tolkningar och ställningstagan-
den, som avgör vad som är lämpligast i en viss situation. Ett sådant språk-
bruk är fullt tillräckligt för att diskutera det som berör de två innersta språk-
liga lagren i en text, alltså själva texten och elevernas kognitiva processer när 
de skapar mening ur textens innehåll (jfr Ivanič, 2004). 

Frågan är dock om ett sådant språkbruk räcker till för att diskutera stoffet 
när ”socioscientific issues” och sociopolitiska konsekvenser hos språkhän-
delsen lyfts i klassrummet, och det därmed inte längre är glasklart vad som 
är det enkla, sanna eller rätta svaret. Helt plötsligt får aktörerna, som i ett 
Vision I-perspektiv ofta har en underordnad eller icke-existerande roll, en 
mer framträdande position. Konsekvenser av val som gjorts och de hand-
lingar som utförts och vilket handlingsutrymme som finns i samhället behö-
ver då diskuteras. En språkmedveten lärare kan peka på de fördelar som en 
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mer naturvetenskapligt utformad text har i ett Vision I-perspektiv, men även 
peka på de nackdelar som kan ses med en sådan utformning i ett Vision II-
perspektiv, och även kunna jämföra det med andra sätt att formulera sig.  

En naturvetenskaplig norm för textskrivande är att presentera precis och 
värdeneutral information på ett så begränsat utrymme som möjligt, vilket 
minskar synligheten för aktörer i texten och lämnar en del av tolkningsar-
betet åt mottagaren. Ett sådant språkbruk är inte bara lämpligt, utan kanske 
till och med nödvändigt, för att kunna avrapportera skeenden i laboratorier 
och partikelacceleratorer i vetenskapliga artiklar. Genom att exempelvis visa 
elever inte bara hur, utan även varför, man skriver en laborationsrapport på 
ett visst sätt, kan de lära sig att känna igen sådana språkliga kännetecken 
även i andra sammanhang. Det kan sedan användas för diskussioner kring 
varför ett sådant språkbruk även kan fungera i vardagsanknutna texter, men 
inte alls fungerar i vardagstillämpade frågor där exempelvis SSI berörs. Det 
handlar därför inte om att lära ut språk istället för naturvetenskap, det hand-
lar om att lära ut hur naturvetenskapen kan formuleras på olika sätt, till ex-
empel genom att genom olika språkliga val antingen ducka eller lyfta frågor 
gällande etik, värderingar och konsekvenser. 

Genom att visa att olika språkliga val också medför ett förändrat innehåll i 
texten, torde det bli lättare att motivera fler elever till att lära sig varför na-
turvetenskapliga texter ser ut som de gör, men också lära sig använda de 
naturvetenskapliga språkens olika sätt att uttrycka sig.  

Implikationer för undervisningssystemet 
Om man istället för ”läraren” sätter ”undervisningssystemet” som den tredje 
komponenten i den didaktiska triangeln, så finns resultat i avhandlingen som 
kan ha bäring även för detta. Det kan gälla storskaliga undersökningars upp-
byggnad av uppgifter, där såväl urval, utformning som översättning kan 
komma ifråga. Förutom rena översättningsfrågor så är dock innehållet i, och 
formuleringar av, uppgifter i stora internationella undersökningar svåra att 
påverka, då de inte bara skall vara likvärdiga i de deltagande länderna, utan 
dessutom ofta kunna återanvändas i flera undersökningscykler för att därige-
nom kunna visa på förändringar över tid. Även frågor om upplägg och behov 
inom lärarutbildning och lärarfortbildning kan då komma i fråga gällande 
dessa resultat. 

Avhandlingen visar att det inte bara finns olika naturvetenskapliga äm-
nesspråk i TIMSS 2011, utan även att dessa ämnesspråks olika språkliga 
dräkt har betydelse för olika elevgruppers meningsskapande. Detta pekar 
mot att en ökad kännedom om ämnesspråkens betydelse och hur nära sam-
mankopplade de är till sina ämnen, kan vara något att beakta vid utform-
ningen av lärarutbildningar och lärarfortbildningar (jfr Danielsson, 2010; 
Hipkiss, 2014). 
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Vidare har resultaten en bäring för hur läroböcker och andra texter av-
sedda för skolbruk utformas, så att eleverna tidigt får möta ämnesspråk på en 
adekvat nivå, och därigenom lära sig förstå ämnet genom dess ämnesspråk 
(Ekvall, 2006; af Geijerstam, 2004). Att anpassa texter genom att enbart 
förenkla riskerar snarare att hålla kvar elever i den vardagliga domänen (jfr 
Macken-Horarik, 1996), än att hjälpa eleverna ”utveckla förmågan att sam-
tala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryckssätt med na-
turvetenskapligt innehåll” såsom det formuleras i de nu gällande kursplaner-
na för såväl biologi, kemi och fysik (Skolverket, 2013a, s. 111, 127 & 144). 
De sätt som uppgifter formuleras, väljs ut och översätts på, i såväl storska-
liga studier som nationella prov är också aktiviteter som kan belysas med 
hjälp av avhandlingens resultat (jfr Serder, 2015). 

Det är ur den meningsresurs som det semiotiska systemet utgör (Halliday, 
1978) som val skall göras när ett meningserbjudande skall skapas och formu-
leras. Sådana val innebär att somligt lyfts fram medan annat hamnar i bak-
grunden. Detta medför att när personer inblandade i formuleringen av upp-
gifter gör dessa val, så kommer vissa språkliga val att bidra till att försvåra 
eller underlätta för olika grupper att lösa uppgifterna. Då förutsättningar för 
meningsskapande skapas genom texten och den kontext som en text befinner 
sig i, och inte enbart genom själva texten (Englund, 1997), är det av vikt att 
ha kunskaper om den kontext där texten kommer att brukas.  

För att visa på vikten av de val som görs och att ha kunskaper om den 
kontext man rör sig inom, både vid konstruktion av uppgifter eller andra 
texter och vid analys av resultat, låt oss rent hypotetiskt använda avhand-
lingens metoder på uppgiftsexemplet från TIMSS 2007 nämnt ovan 
(S042028), där det eftersökta svaret var ”zygot”. Vid en jämförelse med det 
internationella medelvärdet (Foy & Olson, 2009) eller medelvärdet av 18 
EU/OECD-länder (Skolverket, 2008) ses att svenska elever presterar klart 
sämre på den uppgiften. Metoden utvecklad i artikel I beskriver denna upp-
gift som inte särskilt avvikande gentemot övriga biologiuppgifter i TIMSS. 
Analys på det sätt som det beskrivs i artikel II visar på en än mer avvikande 
lösningsgrad för vissa grupper av elever. Korpuslingvistiska metoder som 
används i artikel III visar att även om zygot är ett ord som inte förekommer i 
vare sig generell svenska eller lättläst svenska, så förekommer det i läromed-
len. Detta tyder på att eleverna kan eller borde ha kännedom om ordet. Men 
vid tolkningen av resultat som dessa gäller det att vara medveten om den 
kontext som elev–lärare–stoffet rör sig i. Man bör veta att i den mån zygot 
förekommer i läromedel är det i sammansatt form som homo/heterozygot i 
genetikavsnitten, inte i avsnitten om reproduktion vilket är den kontext som 
uppgiften behandlar. Som tidigare nämnts används i de svenska läromedlen i 
detta sammanhang dessutom uttrycket ”det befruktade ägget” istället för 
”zygot”. Detta visar på att man inte blint kan lita på översiktliga resultat som 
uppkommer ur tester av den typ som förekommer i storskaliga undersök-
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ningar som TIMSS, eller för all del även vid språkliga analyser av dessa, 
utan man bör också ta hänsyn till andra aspekter vid tolkningen av resultaten.  

Vidare forskning 
De språkliga aspekter som undersökts i avhandlingen visar sig ibland ha 
olika påverkan på olika grupper av elevers resultat, ibland liknande påverkan 
och ibland ingen synlig påverkan alls. Även om denna studie använt sig av 
nästan 200 uppgifter inom naturvetenskap, som vardera i genomsnitt besva-
rats av cirka 800 elever, så kan man inte dra alltför stora generella slutsatser 
av resultaten. Resultaten gäller för uppgifter som är utformade likt naturve-
tenskapsuppgifterna är utformade i TIMSS. Resultaten kan, men behöver 
inte, vara giltiga inom andra kontexter. Här behövs fler undersökningar för 
att se om några av resultaten även kan gälla i andra sammanhang, eller om 
andra intressanta resultat uppkommer så nya frågor måste ställas och meto-
derna utvecklas ytterligare.  

Intressant vore att på samma sätt som gjorts i denna avhandling undersöka 
de naturvetenskapliga uppgifterna i andra storskaliga undersökningar, exem-
pelvis PISA och nationella prov. Även om resultaten till viss del är bundna 
till en TIMSS-kontext, så är vissa resultat mer allmängiltiga. Till exempel är 
rekommendationen om att öka en språklig medvetenhet om målgruppens 
vokabulär hos de personer som tar fram, väljer eller översätter uppgifter eller 
andra texter, knappast något som är bundet till TIMSS-kontexten. Tack vare 
att analysmetoden med meningsdimensioner som utvecklats inte är låst till 
en kontext (även om den i sin nuvarande utformning främst är anpassad för 
naturvetenskapliga språkbruk) eller beroende av taggade databaser (även om 
sådana naturligtvis underlättar28) vore ett ytterligare steg att testa metoden 
både på längre textavsnitt och i andra ämnen. Ännu ett intressant forsknings-
steg vore att pröva metoden även på andra länders språk.  

Det finns även en ytterligare utvecklingsmöjlighet för undersökningar av 
den här typen. En pågående trend bland högstadieläromedlen i naturveten-
skap är att parallellt med grundboken även tillhandahålla enklare versioner 
av boken. Dessa har då namn som exempelvis ”light” eller ”fokus”. Det 
skulle vara intressant att göra en analys av dessa olika versioner med de me-
toder som presenterats i denna avhandling. Genom en sådan analys kan man 
se hur språkbruket i förenklade naturvetenskapliga texter avsedda för sva-
gare elever förändrats, jämfört med hur språkbruket kommer till uttryck i 
grundboken.  

                               
28 För en automatiserad hjälp med att annotera sina texter kan man exempelvis använda sig av 
Annoteringslabbet, tillhörande Språkbankens konkordansverktyg Korp (Borin, et al., 2012; 
http://spraakbanken.gu.se/korp/annoteringslabb/#language=sv). 
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Sådana jämförande analyser som exemplifierats ovan kan sedan ligga till 
grund för diskussioner kring exempelvis om språk kan betraktas som en 
neutral bärare av information, om och i så fall hur stoffet ändras vid över-
sättningar eller omformuleringar, och om naturvetenskap kan betraktas som 
ett kunskapsobjekt fristående från sociala och kulturella kontexter och värde-
ringar (jfr Serder, 2015). 

De i avhandlingen påvisade förekomsterna av signifikanta korrelationer 
innebär inte att det behöver finnas ett direkt orsakssamband mellan språkliga 
drag i frågeformuleringar och elevers resultat. Men då eleven saknar möjlig-
het att påverka uppgiftens formulering, visas i avhandlingen på språkliga 
drag som antingen direkt påverkar, eller indirekt indikerar andra faktorers 
påverkan på elevers resultat. Huruvida denna betydelse är direkt eller indi-
rekt bör undersökas närmare med andra metoder än de som använts i denna 
avhandling. 

Ytterligare en aspekt möjlig att väga in i framtida analyser är att elever 
kanske inte presterar så bra i TIMSS som de skulle ha kunnat göra, då resul-
tatet saknar betydelse för dem personligen och inte heller leder till några 
konsekvenser för deras skola (t.ex. Eklöf, 2010). Motsvarande analyser på de 
nationella proven vore därför mycket intressant att utföra, då även om prov-
betyget i de nuvarande nationella proven främst är avsett för resultatrappor-
tering på klass-, skol-, kommun- och nationell nivå, så kan eleven delges 
resultatet (t.ex. Skolverket, 2013c), vilket antagligen också oftast sker. Då 
nationella prov är avsedda att bidra till en likvärdig bedömning och betygs-
sättning är antagligen elevernas motivation att prestera bra på ett nationellt 
prov högre än i ett för eleven betydelselöst test som TIMSS, vilket då kan 
återspeglas i resultaten. De nationella proven är dessutom anpassade enbart 
för en svensk skolkontext och därigenom inte heller översatta från ett annat 
språk, vilket även det kan göra att de på olika sätt skiljer sig från de TIMSS-
uppgifter som analyserats i denna avhandling. 

De naturvetenskapliga språken skiljer sig genom sin uppbyggnad från det 
språk en elev möter i sin vardagliga kontext. I denna avhandling har poj-
kar/flickor samt hög/lågpresterande elever varit de elevgrupper som under-
sökts. Det finns dock ett starkt samband mellan elevers socioekonomiska 
bakgrund och hur de lyckas i skolan (t.ex. Lidegran, 2009; Skolverket, 
2012e) och även positiva samband mellan både elevers självförtroende och 
grad av hemresurser samt mellan självförtroende och prestation, i såväl ma-
tematik som naturvetenskap i TIMSS 2011 (Skolverket, 2012a). Därför kan 
man misstänka att vissa grupper av elever redan i hemmiljön möter ett speci-
aliserat språkbruk i högre grad och lär sig hantera och tolka det, medan andra 
elever mer eller mindre utestängs från detta. Detta bör undersökas närmare, 
för att om så är fallet har skolan en viktig kompensatorisk uppgift att fylla. 

Ytterst handlar det om demokratiska aspekter, för att om vi vill att fram-
tida medborgare skall kunna fatta initierade beslut, handlar det inte om att 
förenkla texter i skolan. Snarare måste elever tidigt få möta och lära sig att 
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tolka och förstå olika sorters språkbruk så att de tränat upp en förmåga att 
hantera olika typer av texter, så att de även senare i livet kan ta del av olika 
typer av texter i samhället.  

Avslutande diskussion 
Jag har ofta i mitt arbete som lärare förklarat tekniska termer med speciella 
naturvetenskapliga betydelser som exempelvis längdenheten ”ljusår” och 
lexikaliserade homonymer som ”arbete” och ”kraft” för elever. Likaså har 
jag förklarat att man skall undvika personliga pronomen i de naturvetenskap-
liga texterna eleverna är satta att själva skriva. Däremot har jag mig veterligt 
aldrig någonsin gett någon bättre formulering till varför man skall göra det 
än att ”det låter mer vetenskapligt då”. I min undervisning har jag använt 
ordet ”neutralisation” ett otal gånger utan att ha en medveten tanke på att 
förklara att det är en nominalisering av att neutralisera, det vill säga det ele-
verna faktiskt nyss utförde i sin laboration (ytterligare en nominalisering), 
även om jag säkerligen använde begreppen parallellt. För många elever 
framstod antagligen många sådana begrepp som glosor att använda som eti-
ketter på företeelser och föremål, snarare än som verktyg för att få en förstå-
else för hur uttrycket hänger samman med hur naturvetenskapen beskriver 
och katalogiserar omvärlden. Om jag under min tid som lärare i naturveten-
skapliga ämnen hade haft en större kunskap om de naturvetenskapliga äm-
nesspråken hade jag lättare kunnat ”fånga de språkdidaktiskt kritiska ögon-
blicken” och hjälpt mina elever till en större förståelse av naturvetenskapliga 
texter, utan att för den skull byta yrkesroll och ”kvacka” som lärare i svenska 
språket. Med en ökad språklig medvetenhet om mina ämnens karaktäristiska 
drag och en terminologi för att beskriva sådana drag för mina elever, hade 
nog fler elever sett åtminstone texterna i mina ämnen som begripligare och 
därigenom intressantare. 

Denna avhandlings övergripande syfte, att öka kunskapen om elevers 
möte med stoffet i TIMSS naturvetenskapliga frågor genom att undersöka 
skillnader och likheter i språkanvändning inom de olika naturvetenskapliga 
ämnena, kan sägas vara uppnått. Genom utvecklandet av en metod för kvan-
titativa analyser grundad i SFL och därpå följande språkliga analyser av 
TIMSS 2011:s naturvetenskapliga uppgifter har avhandlingen visat att det 
finns skillnader mellan de naturvetenskapliga ämnena gällande olika språk-
liga aspekter. Sådana skillnader framkommer även vid analysen av vokabu-
lären som använts i TIMSS. Detta tydliggör att det inte bara finns ett natur-
vetenskapligt språk, utan snarare flera olika naturvetenskapliga språk, som i 
mer eller mindre grad delar vissa gemensamma drag, men framför allt också 
skiljer sig åt. Genom att undersöka kopplingarna mellan språkliga drag i 
TIMSS naturvetenskapliga uppgifter och olika grupper av elevers resultat på 
dessa uppgifter, visar avhandlingen att dessa olika språkbruk får olika kon-
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sekvenser för olika grupper av elever. Tolkat ur ett didaktiskt receptionsteo-
retiskt perspektiv pekar detta på att elever kan dra nytta av en undervisning 
som tar hänsyn till de naturvetenskapliga ämnenas olika språkbruk och an-
passat undervisningen på olika sätt för olika elevgrupper. 

Avslutningsvis kan sägas att min förhoppning är att denna avhandlings 
resultat inte bara bidrar till den didaktiska forskningen, utan även att den i 
förlängningen kan lämna ett bidrag till en ökad språkmedvetenhet hos lärare 
och då i sin tur också hos deras elever. 
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7. English summary: The subject languages of 
science education. The science items and 
students’ results from TIMSS 2011 year 8 

Introduction and aim  
The aim of this thesis is to increase the knowledge of how students encoun-
ter content in science items by analysing language usage from different per-
spectives. The studies made for this thesis analyses approximately 200 sci-
ence items and 5,500 students’ answers from the 2011 Swedish version of 
the international study TIMSS – the Trends in International Mathematics and 
Science Study by the International Association for the Evaluation of Educa-
tional Achievement (IEA) (Mullis et al., 2009). The study aims to analyse 
differences and similarities in the scientific subject languages that are used 
on the test, and by extension, correlations with how language usage affects 
different groups of Swedish students’ performance on the test. Results are 
discussed in relation to how teachers can create beneficial conditions for 
students’ learning.  

The research questions are: 
How can a method for describing the subject languages be designed, so that 

it can also handle shorter texts such as test questions? 
What differences and similarities regarding the usage of common linguistic 

features in scientific language are evident in the four science subjects in 
TIMSS 2011? 

What influence does the usage of such linguistic features have on the ability 
to make correct responses among different groups of 8th grade students 
in answering scientific questions in TIMSS 2011? 

Background 
International large scale tests such as TIMSS or PISA influence educational 
policies both internationally and nationally (Fredriksson, 2011; Gundem, 
2011; Jakobsson, 2013; Pettersson, 2008). The use of tests also influences 
students’ knowledge, the content of lessons, and how that content is taught 
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in classes (Au, 2007; Black & Williams, 1998; Lundahl, 2009; Lundqvist & 
Lidar, 2013). 

Within a socio-cultural perspective the creation of meaning is not some-
thing that only occurs within a person (Säljö, 2005; Vygotskij, 1986). Mean-
ing is created in interaction with other people and/or artefacts in the envi-
ronment (e.g. Lidar et al., 2010; Quennerstedt et al., 2012; Schoultz et al., 
2001). Therefore it is possible to interpret differently, the meaning that a text 
offers depending upon the situation in which the text is read. The categoriza-
tion of items as belonging to either a scientific context or to an every-day 
context is problematic, as it also is for the classification of language usage as 
either scientific or colloquial. The items and language usage are better 
placed on continuous scales than dichotomized. Furthermore, what is to be 
regarded as a “proper” scientific Swedish language is difficult to decide, as 
almost all research and textbooks at university level are written in English 
(Ribeck, 2015; Salö, 2010). 

However, there are distinguishing features of scientific language in both 
Swedish and English, although in varying amounts and forms. Scientific 
language uses many nouns and few verbs, as many verbs are nominalised 
into nouns. Verbs are often written in passive form, thus “hiding” the agents 
(people) responsible for what is happening. Due to the extensive use of pas-
sives and nominalisations, the use of pronouns is low in a scientific lan-
guage. The content of a scientific text is expressed through using sentences 
packed with information; using long, compound, and abstract technical 
terms, and often using subordinated clauses referring back to previously 
mentioned information (cf. Ekvall, 2011; Hägerfelth 2004; Martin, 1993; 
Schleppegrell, 2004; Veel, 1997; Wellington & Osborne, 2001). But such 
traits of scientific language do not necessarily mean that they are unneces-
sary and something that can be easily removed in order to enhance students’ 
understanding of scientific texts. Scientific language can also be seen as 
something that has coevolved as science has evolved, and therefore is built 
into science itself (Banks, 2005; Halliday & Webster, 2004). From this 
viewpoint, scientific language is something that a student has to familiarize 
him/herself with in order to learn scientific content (Lemke, 1990; Schoultz, 
2000). Therefore the scientific language cannot be taken out of a scientific 
text, because then the scientific content would diminish or even vanish.  

An important resource for learning a scientific language is school text-
books, but there are indications that they are not actively used as such during 
lessons. Rather, the teachers’ knowledge of scientific language is a more 
likely resource, and is knowledge that has been acquired through encounters 
with scientific texts rather than actively obtained through linguistic analysis 
of such texts. 

Different types of item formats can measure different abilities. Sweden 
has previously shown very large differences between boys’ and girls’ results 
on science items when separated into item formats (Eriksson, 2005; Hastedt 
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& Sibberns, 2005). Boys and girls also show differences regarding reading 
ability and interest in different scientific subjects (Adolfsson, 2011; Crom-
ley, 2009; Skolverket, 2012c, 2013b). In Sweden there are no longer any 
major differences between boys and girls regarding results. In TIMSS 2011 
the only difference is in biology, in favour of the girls (Skolverket 2012a). 

Theoretical base 
The study of typical linguistic features of scientific language and the func-
tions they fulfil in creating and carrying meaning is based in a theoretical 
framework from the social semiotic perspective as it has been developed 
based on Systemic Functional Linguistics (SFL) (e.g. Christie, 2012; Coffin 
& Donohue, 2014; Halliday, 1978; Halliday & Hasan, 1989; Halliday & 
Matthiessen, 2004; van Leeuwen, 2008). In SFL, the fundamental property 
of language is considered to be its function to create and carry meaning, 
where three meta-functions of a text are considered: to express some content; 
to establish a relationship with the reader/listener; to have an identifiable 
structure. The first meta-function carries the ideational meaning, through 
which the content of a text is expressed. The ideational meaning concerns a 
wide range of aspects, from everyday aspects to more technical and special-
ized. The second meta-function carries interpersonal meaning and expresses 
personal relationships both within the text and with the reader/listener. The 
interpersonal meaning can be described using dichotomies such as subjec-
tive/objective and informal/formal as well as other forms of attitudinal as-
pects. The third meta-function carries a textual meaning to express the struc-
ture of the text. The textual meaning concerns ways in which information is 
presented and organized, so that it connects with the given information in the 
surrounding text. Thus, SFL provides a framework that enables a selection 
and grouping of linguistic features, based on the different functions they fill 
to express meaning in a text. 

Students’ encounters with the texts, i.e. their reading and solving of tasks, 
are studied using a didactically29 based reception-theoretical perspective. 
Within reception theory (e.g. McCormick, 1994) readers are not seen as pas-
sive receivers of a text’s content. Readers are considered as actively creating 
meaning by using their experiences and prior knowledge. Here a text is not 
regarded as cognitively demanding in and of itself (Schleppegrell, 2004). 
The demands a text poses depend not only on the relationship between the 
reader and the text but also on the situation where the encounter is taking 
place (e.g. Liberg et al., 2002; Sweet & Snow, 2003).  

                               
29 The word “didactically” is used in the continental European “educational” sense, 
not in the Anglo-American “sententious” way, cf. Hopmann, 2007. 
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The foundation for the didactically based reception-theoretical perspec-
tive is the didactical triangle’s cornerstones: who (student), what (intended 
content) and how (practices in the teaching situation). This triangle creates a 
didactical platform for the use of reception theory, focusing on the encounter 
between the reader (who) and the text (what) in a specific reading situation 
(how) (Liberg et al., 2002). Important characteristics of the student in this 
encounter concern his/her reading experience; socio-cultural background; 
knowledge of and interest in the subject area; and experience with participa-
tion in contexts in which the subject is taught. Interesting characteristics of 
the text are the cognitive domains of the content; vocabulary (e.g. everyday 
vs. subject-specific); the level of information density and how precise the 
information is; how personal relationships within the text and with the reader 
are expressed; and how the information is presented or organised on both a 
micro level (clause level) and macro level (genre). Based on the didactical 
platform, reception theory makes it possible to interpret the meaning-making 
and the result of the meaning-making that occurs in a student’s encounter 
with the meaning that is offered through the text (c.f. Langer, 2011; Liberg 
et al., 2011).  

By viewing a selection of aspects using a didactically based reception-
theoretical perspective, it is possible, not only to interpret the meaning mak-
ing that occurs in a student’s encounter with a text’s offered meaning, but to 
interpret as well what the outcome of such an encounter can mean in an edu-
cational context (e.g. Langer, 2011; Liberg, 2008; Liberg et al., 2011). 

Methodological approach 
The 197 science items analysed have been separated into four subjects; biol-
ogy, chemistry, earth science and physics, using IEA’s categorizations. The 
items have also been separated into item format; multiple choice (MC) and 
constructed response (CR). Some items are merged so that a leading text 
followed by several questions is only counted once. A computer pre-
processed database created in a previous project (Uppsala Universitet, 2008) 
has been updated within that project with data from TIMSS 2011, and has 
been used to obtain linguistic features like word length and word classes. 
The computerized parsing and tokenization of the TIMSS science items have 
been manually checked and corrected, and also further separated into catego-
ries that the computer program was not programmed to identify (e.g. person-
al pronouns, all passive forms). 

The 5,517 students have been separated into boys/girls and low/high-
performers. The latter are each 25%, based upon their performance on the 
science test. One of this study’s focuses is how different linguistic features in 
test questions correlate with how students answer science questions in a test. 
Therefore a statistically estimated answer (i.e. plausible values) to a question 
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a student has not encountered is not relevant for this study. In this study only 
actual student responses have been used, which lowers the number of re-
sponses on each question. The number of total student responses on different 
items ranges from approximately 600 to 800. In the smaller partitions the 
number of answers drops further: in the case of high/low-performers the 
number of answers ranges from 100 to 300. To enable comparisons of items 
with different maximum scores, percent right scores were calculated by di-
viding each student group’s average score on an item by the item’s maxi-
mum score. 

The four meaning dimensions 
The method developed for an automated analysis of short texts in science is 
based on a SFL framework as describe above. Characteristic features of sci-
entific language found in earlier research (see e.g. Graesser et al., 2011; Hal-
liday & Martin, 1993; Lemke 1990; Schleppegrell, 2004; Veel, 1997) are 
placed within SFLs metafunctions. It is concluded that characteristic features 
typical of written science texts make the information more packed and pre-
cise (i.e. dimensions of ideational meaning), with downgraded personal rela-
tionships (i.e. dimensions of interpersonal meaning) and with information 
presented in more complex ways (i.e. dimensions of textual meaning). 
Therefore Packing, Precision, Personification, and Presentation of infor-
mation are regarded as central meaning dimensions of scientific language 
(see Tabell 11).  

Tabell 11. Relationships between analytical levels of a text. 

Metafunction that carry Meaning dimension Linguistic feature (per words in item) 

Ideational meaning 
Packing Noun + Long word 

Precision Adjectives + Adverbs + Counting words + 
Descriptive names1 + Participles

Interpersonal meaning Personification (1st, 2nd, 3rd Person) Pronouns + Proper 
names

Textual meaning Presentation Passives + Subordinate clauses 
1 Single letters or numbers denoting entities: [image] 2, [solution] A. 

Each linguistic feature in an item is first divided by the number of words in 
the item to compensate for differences in length between items. Each feature 
is then normalized by having its standard score (z-score) calculated (e.g. 
Field, 2013), which enables features of different concentrations to be added 
together. After the adding of different features into meaning dimensions they 
are divided by the number of features added so that the meaning dimensions 
can be compared on the same scale. 
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The vocabulary analysis 
The analysis of the vocabulary in TIMSS makes use of three different Swe-
dish corpora. The OrdiL corpus (Johansson Kokkinakis, 2007) consists of 
one million words (tokens) from two different school textbooks in eight dif-
ferent subjects, representing the vocabulary used in written texts in Swedish 
schools. The SUC 2.0 corpus (Stockholms universitet, 2014) consists of one 
million words (tokens) from written texts in different genres, thus represent-
ing a more general written Swedish. The LäSBarT corpus (Heimann Müh-
lenbock, 2013) consists of approximately one-and-a-half million words from 
“easy-to-read” texts, thus representing a more limited Swedish vocabulary. 
Access to these corpora has been granted for research under individual li-
cence.  

Each corpus has been transformed into frequency bands, where the 1,000 
most common different words (types) are in frequency band one, the 1.001 
to 2,000 most common different words are in frequency band two, and so on. 

The studies and their results 
The first study (Article I) describes the method for using the four meaning 
dimensions to analyse texts in more detail. The method is then applied to the 
197 subject-separated science items in the Swedish version of TIMSS 2011. 
Results show that language usage differs between subjects. Physics items use 
more words (average 52) per item than the other three subjects do (average 
42). The average language usage in physics items also shows low packing 
and high precision, whereas biology items show the opposite – high packing 
and low precision. Items are generally low in personification, but physics 
items show a higher use of personal pronouns and proper names than the 
other subjects, especially when compared with earth science items which are 
very low in personification. The presentation of information in more com-
plex ways is more frequently found in chemistry items. It is noteworthy that 
almost half of the Swedish items use passive form, contrary to instructions 
on how to design TIMSS-items (Martin & Mullis, 2011). The results there-
fore show that there are differences in language usage between the different 
scientific subjects, at least in the case of grade 8 science items in TIMSS 
2011. 

The second study (Article II) investigates how the language usage as 
measured in Article I correlates with results from different groups of Swe-
dish students answering the TIMSS-items. The items are also analysed using 
other measures of readability; LIX (Björnsson, 1968), lexical density (Eg-
gins, 1994), nouns per pronouns (Heimann Mühlenbock, 2013), nominal 
ratio and simple nominal ratio (Einarsson, 1978), and correlated with stu-
dents results. 



 106 

Each subject demonstrates that one or more of the meaning dimensions 
have statistically significant correlations (p<0.05) with students’ perfor-
mances with small to medium effect sizes (Cohen, 1992). Higher packing is 
negatively correlated with students’ results in physics, positively correlated 
in earth science, and shows no significant correlations in biology or chemis-
try. Placing items in everyday contexts, indicated by the use of proper names 
and personal pronouns, reduces the likelihood of the items being answered 
correctly. Skilled readers (girls and high performers) are aided by higher 
precision in items, while less skilled readers seem unaffected. Many mean-
ing dimensions that influence low performers’ results do not influence those 
of high performers, and vice versa. 

The third study (Article III) analyses the Swedish vocabulary used in the 
197 science items in TIMSS 2011, with a special focus on low-frequency 
words. The vocabulary is compared with three different corpora representing 
the written texts used in school textbooks, a more general Swedish, and a 
more limited vocabulary.  

In the Swedish science items there are 8,145 words (tokens) in total, using 
2,077 different words (types) of which 720 are regarded as low-frequency 
words. Results show that the vocabulary used in TIMSS is closely matched 
with the vocabulary found in school textbooks, but also that the vocabulary 
differs substantially from the vocabulary found in more general Swedish 
texts, and even more so when compared with a more limited vocabulary. 
After separating the items into subjects, it is found that chemistry items have 
a very high coverage when compared with textbooks, but very low coverage 
when compared with the other two corpora. Biology items have the lowest 
coverage when compared with textbooks. Earth science items have a higher 
coverage than the other subjects when compared with a more general Swe-
dish vocabulary. 

Using a threshold of 10,000 words from the corpus representing a more 
limited vocabulary, words initially indicated as low-frequency words are 
lemmatized and rechecked. After this check for inflected forms, 720 differ-
ent words remained and were regarded as low-frequency words and analysed 
in more detail. The majority of low-frequency types (70%) are nouns. It is 
also among the nouns that almost all compound words, extra-long words and 
made-up words are found.  

The scientific subjects are found to differ from each other in their usage 
of scientific language. Not only do they have different words, they also have 
different distributions between categories of words. Nominalisations and 
compound-, extra-long- and made-up- words are common in biology and, 
with exception for made-up words, rare in chemistry. Further separation of 
nouns showed that abstract and generalizing nouns are more frequent among 
biology and earth science items, whereas concrete nouns are more frequent 
among chemistry and physics items.  
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Verbs are as frequent among low frequency words as they are in all words 
used in TIMSS, but nominalisations (verbs changed into nouns) are com-
monly found among low frequency words. Subject-specific verbs are almost 
exclusively found in chemistry, and domain-specific verbs are more con-
nected to what the student should do to answer the question, rather than to 
the question’s scientific content.  

Among the low frequency words, adjectives and participles are almost as 
frequent as the verbs are. Half of the adjectives and one quarter of the parti-
ciples are subject/domain-specific words. 

Summary of results, conclusion, and future research 
The method for text analysis using meaning dimensions developed for this 
study is able to describe both differences and similarities in language usage 
among different scientific subjects. Results from the analysis also show links 
between the language usage in science items and student performances, 
while established measures of readability and text complexity in many cases 
are not able to show such connections. Concerning the first research question 
it can therefore be concluded that the usage of meaning dimensions is shown 
to be an enriching complementary method for analysing language use in 
science. 

Regarding research question two, characteristic features of scientific lan-
guage can also be found in short science items in TIMSS. Nouns are com-
mon in all subjects, but the usage of words from word classes regarded as 
those which enhance precision are fewer. The usage of personal pronouns 
and proper names is uncommon. The usage of passive forms is also a com-
mon trait of the science items in TIMSS.  

The results do however show as well, that language usage in TIMSS dif-
fers in some ways among the scientific subjects. Items in physics use more 
words than do the other subjects. Language usage in biology items shows 
higher Packing and lower Precision, while physics items show the opposite 
pattern. Physics items have higher levels of Personification, especially when 
compared to earth science items. Language in chemistry items often show 
higher levels of Presentation, thus presenting the information in more com-
plex ways. The vocabulary of chemistry items is closely matched to the vo-
cabulary of school textbooks, whereas biology items are not. Earth science 
items are to a larger extent using a vocabulary found in written Swedish texts 
in general. Chemistry items use a vocabulary that is to a large extent not 
found in Swedish texts in general or in easy-to-read texts. Regarding low-
frequency words, all analysed categories regarded as more difficult are most 
commonly found in biology items, and fairly uncommon in chemistry. Ac-
cording to these results, the study challenges the notion that there is just one 
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single scientific language. Rather, there are subject-specific scientific lan-
guages, which to various degrees share common linguistic features. 

Analysis of correlations between results from the analysis of items using 
meaning dimensions and different groups of students’ results have been per-
formed in order to answer research question three. The results show that 
linguistic features influence students’ results in different ways in different 
subjects. It is indicated that reading ability can be more important than inter-
est in the subject. A less-skilled reader does not seem to benefit from an 
increased precision in items as more-skilled readers are. The placing of items 
in a more everyday context, as indicated by the use of personal pronouns and 
proper names, has a negative influence on all student groups except high-
performers. Perhaps high-performers are able to handle the placing of scien-
tific problems in everyday contexts without being distracted or distancing 
themselves from the item (cf. Serder & Jakobsson, 2015). 

Comparing TIMSS-items with a Swedish school textbook corpus, the 
TIMSS vocabulary seems to be at an appropriate level. However, when 
comparing with corpora representing a more every-day language, the cover-
age drops significantly. Many words are rare and sometimes created by the 
Swedish language’s ability to create compound words. Nominalisations and 
shifts between verbs and their nominalised form are also common. Science 
teachers often focus on technical terms and concepts in their teaching (Halli-
day, 1993b), but the analysis of the vocabulary also shows that there are 
subject-specific words used for describing characteristics of things. This is 
something to be aware of as a science teacher, so that students not only are 
taught what to do (verbs), using things (concrete nouns) to investigate other 
things (generalising and abstract nouns), but also to be able to describe what 
they see and do (using domain-specific participles and adjectives). A teacher 
who is aware of the features and functions of scientific languages can ex-
plain to students why a certain text is written in a certain way, when students 
encounter such features characteristic of scientific languages. In this way 
students can understand the advantages/disadvantages of writing a text in a 
more scientific way. If scientific texts used in school are constantly simpli-
fied, e.g. into a more colloquial language, many students are restricted to the 
language they are already familiar with (Macken-Horarick, 1996). By show-
ing students, not only how to unpack the content expressed in scientific lan-
guage into a more colloquial language but also how to repack the content 
into a scientific language, students are more likely to then be able to unpack 
and repack information expressed in a scientific text by themselves. 

Therefore, the features and functions of scientific languages are some-
thing that is relevant not only for teachers and authors of school textbooks, 
but also for the design of courses in teacher education and in-service train-
ing. 

Suggestions for further research are to investigate whether or not the re-
sults found in this thesis comply with results from other contexts. A compar-
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ison with how the language is used in other similar science tests like PISA or 
the Swedish national tests could yield interesting results. Another step would 
be to analyse longer texts, e.g. texts found in school textbooks. The method 
for automated analysis of texts using meaning dimensions is fairly easy to 
adapt for use in other contexts or languages. Therefore analysis of texts from 
other subjects, or written in other languages, can be made. Another defini-
tion of what is to be regarded as a long word is an example of a language-
specific adaptation that could be needed when analysing texts from other 
languages. In other contexts, linguistic features might need to be added or 
removed, in order to capture the packing, precision, personification, or 
presentation of a text.  

The method of using meaning dimensions to analyse a text as described in 
this thesis is therefore not to be regarded as the only way to use meaning 
dimensions. This thesis shows that it is also possible to use methods for text 
analysis founded in a SFL perspective for automated analysis of texts. 
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Bilaga 1: Definitioner använda vid analys av 
de naturvetenskapliga uppgifterna i den 
svenska versionen av TIMSS 2011 

Nedan återfinns regler för hur de naturvetenskapliga uppgifterna i TIMSS 
2011 år 8 uppdelats och kategoriserats. Definitionerna nedan har även an-
vänts vid den manuella kontrollen/reklassificeringen av den datorstödda 
uppdelningen i ord och ordklasser samt för manuell identifikation av språk-
liga drag som datorprogrammet ej tränats på att identifiera. Exemplen på ord 
och formuleringar är oftast ej ordagrant citerade då vissa uppgifter är sekre-
tessbelagda. Istället har då likvärdiga exempel på formuleringar använts.  

Definition för uppdelning eller sammanslagning av 
uppgifter:  
Gällande de 15 uppgifterna med ingress följt av uppgifter: A, B, (C,) alterna-
tivt 1, 2. 

Uppgifter är fortsatt uppdelade om:  
 uppgiftens B-del kan lösas utan information given i ingress (som behöv-

des för att lösa A-delen) kategoriseras frågedelarna som separata uppgif-
ter.  

 ingressen ger en kontext men inte några nödvändiga fakta för att kunna 
besvara B-delen kategoriseras frågedelarna som separata. 

Uppgifter slås samman om:  
 uppgiftens A- och B-del båda nyttjar ingressen och kan byta plats med 

varandra utan att problem uppkommer.  
 A-delen bör göras före B-delen.  

Definition av ord och skiljetecken 
Primär definition av ett ord: Ett ord har tomrum (mellanslag) på båda sidor 
om sig, eller skulle ha haft om Svenska skrivreglers (Språkrådet, 2008) re-
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kommendationer följts. T.ex. 40% -> 40 %, 5ml -> 5 ml. I exemplet katego-
riseras alltså 40 som ett ord och % som ett ord.  

Ett långt ord har fler än 6 bokstäver (Björnsson, 1968), ett extralångt ord 
har fler än 13 bokstäver (Hellspong & Ledin, 1997). 

Ytterligare tillägg till definitionen av ord ovan: 
 °C kategoriseras som två ord, ”grader Celsius”. Gradsymbolen anges i 

Svenska skrivregler (Språkrådet, 2008) som ett enhetstecken och inte 
som skiljetecken, vilket stödjer kategoriseringen som ord. 

 Måttenheter som m/s kategoriseras som två substantiv och ett skiljeteck-
en/operator. I Svenska skrivregler (ibid.) anges snedstreck som skilje-
tecken (eller skrivtecken). 

 Namn på diagram och dess axlar, tabellhuvuden, mätning-
ar/nivåer/positioner i diagram eller bilder som det refereras till i texten 
kategoriseras som ord.  

 2 000 000 kategoriseras som ett ord (inte tre). 
 Tidsenheter som 23:00 kategoriseras som ett ord. 
 Lösning 1 kategoriseras som två ord. Det första ordet kategoriseras som 

Substantiv, det andra som Beskrivande namn och inte som räkneord om 
det lika gärna hade kunnat stå Lösning A, alltså att ordningsföljd saknar 
betydelse och 1 bara använts för att skilja entiteter från varandra. 1 eller 
A i detta fall kategoriseras inte heller som egennamn eftersom den kate-
gorin reserverats för ort- och personnamn avsedda att generera vardags-
kontext.  

 40% eller 40 % kategoriseras båda som två ord. % räknas som ett mate-
matiskt tecken som man helst ska skriva ut med bokstäver. Detta motive-
rar att det räknas som ett substantiv och inte som ett skiljetecken.  

 Förkortningar som t.ex. eller t. ex. kategoriseras som två ord med två 
skiljetecken.  

 En bokstav eller siffra, på en linje eller i en ruta, för att visa ett exempel 
på hur man skall fylla i ett svar, kategoriseras som ett ord. 

 Vid skrivfel av typen En högre in inkomst och felöversatta ord så kate-
goriseras ordet som den ordklass det felskrivna/felöversatta ordet tillhör, 
inte som det borde ha varit.  

 Namn på kemiska föreningar skrivna på två rader utan bindestreck kate-
goriseras som ett ord. Till exempel Natrium (-) hydroxid. 

 Gällande In- och utflöde kategoriseras in- som Substantiv och inte som 
preposition eftersom inflöde är ett substantiv.  

Följande betraktas inte som ord och är därför ej med i analysen: 
 Fyrkanter eller cirklar avsedda för ikryssning. Ej heller cirklar som krys-

sats med linjer. 
 A, B, C, D skrivna inom cirklar avsedda för att visa svarsalternativ. På 

samma sätt är ensamma siffror och bokstäver som 1. eller A. (t.ex. indi-
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kerande var man skall börja skriva det första av flera svar eller var upp-
giften börjar) är inte ett ord såvida de inte indikerar en händelseföljd el-
ler olika positioner i ett diagram eller är specifikt hänvisade till i texten. 

 Tal eller tidsmått skrivna med bokstäver på ett diagrams axlar oberoende 
av om det följs av mätenhet eller inte. 

 O, X och liknande tecken markerande mätvärden i diagram. 
 Ord ingående i uppgifter eller delar av uppgifter som strukits av IEA 

(The International Association for the Evaluation of Educational Achie-
vement). 

Följande kategoriseras som skiljetecken (operatorer): 
 Reaktionspilar och andra pilar i texten. 
 Matematiska operatorer som + * =  
 Måttenheter som m/s kategoriseras som två substantiv och ett skiljeteck-

en/operator. 
 Djur- och växtceller kategoriseras som tre ord. Bindestreck för underför-

stådd orddel (som i djur- och växtceller) räknas som skiljetecken.  
 Bindestreck vid avstavning av ord för ny rad.  
 Bindestreck mellan led i sammansättning med bokstavstecken eller för-

kortning, t.ex. pH-mätning som innehåller ett skiljetecken, men räknas 
ändå som ett ord. 

 Förkortningar som t.ex. och t. ex. kategoriseras som två ord med två 
skiljetecken.  

 - indikerande ett intervall som i 10,1 - 12,3 

Följande kategoriseras inte som skiljetecken (eller operatorer): 
 - indikerande ett negativt tal som i -5 och - 5. Decimalkomma som i 0,35 

räknas som del av talet. 
 Pilar i bilder, t ex indikerande riktningar på ljusstrålar eller +– indike-

rande batteripolaritet ses som del av bilden och inte texten. 
 I 1. A. etc. (indikerande var man skall börja skriva det första av flera svar 

eller var uppgiften börjar) kategoriseras punkten inte som ett skiljeteck-
en såvida den inte indikerar en händelseföljd eller olika positioner i ett 
diagram/bilder, utan kategoriseras som tillhörande ett (då oräknat) svars-
alternativ.  

 Vid uppenbart felplacerade skiljetecken som i 2.. ignoreras den sista 
punkten och utelämnade skiljetecken räknas (naturligtvis) inte heller.  
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Förtydligade definitioner av vissa ordklasser  

Egennamn: 
 Ort- och personnamn avsedda att generera vardagskontext, t ex Antark-

tis, Pelle, Storsjön. 

Inte Egennamn: 
 Enhetsnamn som exempelvis Celsius samt den internationella förkort-

ningen för måttenheten C kategoriseras båda som Substantiv. (Språkrå-
det, 2008). 

 Namn på kemiska föreningar kategoriseras som Substantiv. 
 Himlakroppar och förkortningar av dessa kategoriseras som Substantiv 

respektive Beskrivande namn.  
 Bokstäver som X på linjer eller i rutor avsedda att exemplifiera var man 

ska skriva svaret. 
 Latinska namn på kroppsdelar, organismer och planeter räknas som Sub-

stantiv. 
 I formuleringar som Bäcken rinner från X till Y, räknas X och Y som 

Substantiv.  
 Lampa 1, Lampa B. Dessa kategoriseras som bestående av två Substan-

tiv samt två Beskrivande namn. (Om ordningsföljd saknar betydelse är 1 
att betrakta som Beskrivande namn, annars som Räkneord.)  

 Internet kategoriseras inte som Egennamn utan som Substantiv. 
 I formuleringar som i Lager C är Lager C inte avsedd att generera var-

dagskontext och kategoriseras därför som ett Substantiv samt ett Beskri-
vande namn trots stort L i texten. På samma sätt kategoriseras Stad A 
och Ämne E och Läge B, Provrör Y och Planet X. Även namn på himla-
kroppar som Jorden och Mars kategoriseras som Substantiv trots att de 
har stor bokstav. 

Beskrivande namn: 
 I Lösning 1 kategoriseras 1 som ett Beskrivande namn förutsatt att det lika 

gärna kunnat stå Lösning A, alltså att ordningsföljd saknar betydelse och 1 
bara använts för att separera olika entiteter från varandra. 1 eller A i detta 
fall kategoriseras alltså inte som Egennamn eftersom den kategorin reser-
verats för ort- och personnamn avsedda att generera vardagskontext.  

Räkneord: 
 Betonat En och Ett kategoriseras som Räkneord (grundtal), men obetonat 

En och Ett kategoriseras inte som Räkneord, utan som obestämd artikel. 
Om avsedd betoning är osäker eller betydelselös betraktas ordet som obe-
tonat.  
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 Ordningstal och grundtal skrivna med siffror och/eller bokstäver som 
noll, fem, 5, femte, 5:e kategoriseras som Räkneord, där det sistnämnda 
även innehåller ett skiljetecken. Dock är 1 i Lampa 1 kategoriserat som 
Substantiv om ordningsföljd saknar betydelse, d.v.s. om det lika gärna 
kunnat skrivas Lampa A.  

 Nominaliserade räkneord som hyra en etta eller slå 3 tvåor kategoriseras 
som Substantiv. 

Inte räkneord: 
 Siffror i kemiska formler kategoriseras inte som Räkneord.  
 Båda är inte Räkneord utan kategoriseras som Adjektiv eller Pronomen 

beroende på hur ordet använts i uppgiftens formulering. Likaså är (den) 
ena, (den) andra är inte Räkneord utan Adjektiv. 

Particip: 
 Presens particip: Ord som inte böjs, slutar på –ande och –ende och följs 

av ett Substantiv eller Egennamn. Följs det av ett Verb alltså ”står själv-
ständigt” kategoriseras det som ett Substantiv.  

 Perfekt particip: Böjs, kommer ur ett verb fungerar adjektiviskt; ett an-
givet läge, de angivna lägena (manuellt identifierade). 

Personliga Pronomen (manuellt identifierade): 
 1:a persons pronomen (ett fall Vårt)  
 2:a persons pronomen, syftande på individ eller grupper av individer: Du 

din ditt dig ni er 
 3:e persons pronomen: syftande på individ eller grupper av individer: 

Han hon honom henne sig sin de dem hans hennes dess deras, men även 
sig/de/sina när syftande på annat t.ex. "sina njurar", på samma sätt som 
klassat i Skriv ditt svar i 2:a pers. Dock ej artiklarna den/det som katego-
riseras som Determinanter. 

Övriga definitioner 

Definition av mening: 
 Text som innehåller både subjekt och predikat (finit verb). Gällande de 

fyra svarsalternativen till flervalsfrågor, måste alla fyra alternativ kunna 
kategoriseras som meningar, d.v.s. innehålla ett finit verb (eller en reakt-
ionspil vilket kan sägas representera verbet blir).  

Passivform (manuellt identifierat): 
 Tillägg av ”-s” till verbet. 
 Böjd form av “bliva” i kombination med perfekt particip. 
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Bisatser: (manuellt identifierat) 

Referenser 
Björnsson, C. H. (1968). Läsbarhet. Solna: Liber. 
Hellspong, L. & Ledin, P. (1997). Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys. 

Studentlitteratur, Lund. 
Språkrådet. (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. 
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Bilaga 2: Databehandling av korpusar 

De tre i avhandlingen använda korpusarna har korrigerats och modifierats. 
Det har inneburit att klassificeringar (1:or och 0:or) som hamnat påhakade 
efter orden samt uppenbara fel som uppstått vid den datoriserade inläsningen 
och konverteringsfel tagits bort. Till exempel är streck, punkter och galler-
tecken som hamnat efter orden eller symboler som hamnat före orden bort-
tagna. Mängden ord gör dock en sådan manuell rensning svår och därför inte 
på något sätt komplett, utan gjordes för att minska de uppenbara felkällorna. 

Anpassningen av korpusarna skedde även genom att olika skiljetecken 
(.,;:!?) och några symboler (@ § ½ & +) togs bort, medan andra behölls (µ). 
Vidare togs ensamma bokstäver bort (förutom i, å och ö, som kan vara ord). 
Även mellanslag mellan bokstäver togs bort så att olika stavningar av för-
kortningar blev likalydande. Som ett exempel blev förkortningarna för “och 
så vidare” (osv, osv., o.s.v.) alla “osv”. Därefter konverterades alla stora 
bokstäver till små, för att ”ord” och ”Ord” skall ses som samma ord. Detta 
innebär dock att egennamn som “Saab” eller ”SAAB” blir ”saab”, som då 
förlorar det som indikerar att det är ett egennamn. Detta bedömdes dock vara 
nödvändigt eftersom det rimligen är fler meningar som börjar med stor bok-
stav än egennamn i korpusarna. Egennamnen i TIMSS-uppgifterna kan ändå 
identifieras senare vid den manuella analysen. Därefter togs alla siffror och 
datum bort, dock ej i uttryck som ”1200-talet”. Temperaturer och uttryck 
som ”//8” och ”0,05x” rensades därefter bort. Slutligen togs layoutbenäm-
ningar som ”<artikel”, ”<brödtext” bort. Allra sist rensades uttryck som 
”pqr”, ”efgh” och andra icke-ord bort i görligaste mån. Med icke-ord menas 
(oftast matematiska) uttryck som pqr, efgh, xy som inte förekommer i 
SAOL, Svenska akademiens ordlista (Svenska akademien, 2006). 

Korpusarna kördes därefter i programmet AntConc (Anthony, 2007) för 
att generera listor med de olika orden uppdelade på frekvensband. Dessa har 
slutligen teckenkodats i enlighet med standarden UTF-8 då detta är både 
bakåtkompatibelt och i de flesta fall utrymmessnålt. UTF-8 är även vitt spritt 
och populärt vilket borde leda till en längre livslängd på filerna (McEnery & 
Xiao, 2004). 
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