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Sammanfattning / Abstract 
 
 
This essay reviews vocabulary samples from three different textbooks, which are 

readers for the basic course in English at an upper secondary school in Sweden. The 

aim of the study is to determine whether the word samples from the readers’ word 

lists consist mostly of high- or low frequency words and if the words denote any 

particular semantic fields. Moreover, the possible use of word frequencies in second 

language acquisition is also examined. The method used in ascertaining the quality of 

the words is comparing the word samples to the BNC (the British National Corpus) 

and analysing how frequently they occur in written and spoken modern English. The 

results are based on the findings from the analysis made in this study and also 

compared to current research in the fields of linguistics and language acquisition. The 

results exhibit both overrepresentation- and absence of words in particular semantic 

fields. For instance, words from the semantic field concerning ‘food and cooking’ 

were found to be somewhat predominant. The findings also include support for the 

use of word frequencies in language acquisition, especially in terms of how words are 

translated from English into Swedish in the textbooks’ wordlists. The only Swedish 

synonym given was in some cases item of the least frequent usage in modern English, 

according to the BNC.     
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1. Introduktion  
Att kunna språk är en kunskap som öppnar många dörrar. Att kunna ett språk kan 

också vara nyckeln till att få komma in i samhället; att räknas som en fullgod 

medborgare. Att behärska andra språk än sitt modersmål ger ytterligare nycklar till att 

öppna fler dörrar till olika samhällen och kulturer. Språk är aldrig en isolerad enhet; 

språk uppstår med hjälp av att det brukas av språkanvändare i olika sammanhang. Ett 

språk får mening och betydelse först i interaktionen människor emellan.  

Skolans språkundervisning i engelska handlar om att lära eleven att förstå, 

tala, läsa och skriva på ett främmandespråk. Skolverkets kursplaner i engelska 

uttrycker ämnets syfte som att utveckla den allsidiga kommunikativa förmåga som är 

nödvändig för internationella kontakter. Enligt skolverket är ’en växande engelsk 

omvärld’ dagens språkliga verklighet och engelskundervisningen har ett uppdrag som 

i samklang med ovan nämnda syfte ser ut enligt följande: 

 

”[u]tbildningen i engelska skall dessutom leda till att språket blir ett redskap 
för lärande inom olika kunskapsområden. Alla elever behöver även förmåga 
att på egen hand bygga vidare på sina kunskaper efter avslutad skolgång. 
Ämnet syftar därför också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla sin 
lust och förmåga att lära sig engelska” (Skolverket 2000). 1 
  

Skolundervisningen handlar alltså om språklig kommunikation i alla dess 

varianter och att förbereda eleven inför en mängd olika situationer där det nya språket 

kan komma att användas. Att under en begränsad tid kunna tillgodose alla de 

språkliga kunskapsbehov som finns hos eleven är svårt. Ibland saknas dessutom den 

starkaste drivkraften i lärandet: elevens motivation, och det gör uppdraget extra svårt.   

 Språkundervisningen i skolan har höga krav på sig att lära ut ett modernt och 

naturligt språk som är kopplat till verkligheten. Dessa krav kommer även an på 

elevens motivation. För att kunna motivera och att skapa lust till lärande är det därför 

av stor vikt att det språk som lärs ut känns relevant för eleven. I detta sammanhang är 

det engelska språkämnet speciellt: elever stöter ofta på en viss typ av engelska i sitt 

vardagsliv genom internet, tv-spel, chattrum med mera och sedan kanske erfar en helt 

annan typ av engelska i skolan. Det kan alltså finnas en diskrepans mellan det språk 

som känns relevant för skolan att lära ut och det språk som känns relevant för eleven 

att lära in.    
                                                 
1 Ur skolverkets kursplaner i engelska för gymnasiet www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
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Vad som ska anses som ett naturligt och modernt språk är dock inte helt lätt att avgöra 

utan att det blir godtyckliga tolkningar; för vem besitter rätten att avgöra detta? 

’Modernt och naturligt’ betyder olika saker för olika personer och i olika 

sammanhang. Det finns dock anledning att försöka hitta gemensamma nämnare i den 

mångskiftande väv av språkbruk och språkbrukare som det engelska språket utgör. 

Det vill säga, oavsett hur individuellt färgat ett språkbruk är (och måste få vara) så 

finns det ändå ett behov av att i undervisningssammanhang lära ut ord som förenar 

snarare än exkluderar. Det finns alltid återkommande drag av någonting i ett språk; 

och dessa är gemensamma för alla som brukar det. Ett exempel på ett språks 

återkommande drag är ordfrekvenser. Ett sätt att röra sig mot ett mer naturligt och 

modernt språk kan alltså vara kännedom om hur pass hög- eller lågfrekventa ord är 

och i vilket sammanhang de används mest. I undervisningssammanhang kan det till 

exempel vara en fördel att använda sig av ord som man vet att eleven frekvent 

kommer att stöta på i engelskspråkiga dagstidningar. Det finns vokabulärstudier som 

visar att ord som förekommer med hög frekvens i engelskspråkiga dagstidningar, ofta 

är abstrakta ord som betecknar samhälleliga fenomen och mellanmänskliga relationer, 

inte alls förekommer i samma utsträckning  i gymnasieskolans textböcker i engelska 

(se Ljung, 1991: 34, 62)      

 Denna uppsats beskriver en undersökning i vilken ett urval ord ur tre olika 

textböcker för gymnasiets kurs i engelska A har analyserats. Att undersöka vilken typ 

av ord som lärs ut i dessa textböcker säger inte bara något om själva orden rent 

språkligt utan också något om läromedlet i stort. Det vill säga, urvalet av ord visar 

inte bara på böckernas språkliga kvaliteter utan även på läroboksproducenternas 

värderingar; orden ger signaler om vad de anser viktigt att kunna och vad som är av 

vikt att lära ut. 

 För att ge ett perspektiv på engelskans framväxt i den svenska skolan, ett 

ämne som ansluter till denna undersöknings fokus, följer här i avsnitt 1.1 en kort 

presentation som behandlar engelskans framväxt som världsspråk, det vill säga 

bakgrunden till engelskans position i världen idag. Presentationen kommer sedan att 

koncentreras till engelskan i Sverige i avsnitt 1.2.  
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1.1 Engelskan i världen 
Engelskan är det mest utbredda språket i världen idag. Dess utbredning och status kan 

förklaras dels med den brittiska kolonialmaktens dominans, dels med USAs framväxt 

som ekonomisk stormakt. Ur ett historiskt perspektiv nådde Storbritanniens imperium 

sin höjdpunkt under slutet av 1800-talet och USAs ledande ekonomiska position 

började växa fram under 1900-talet. Idag bor 70 procent av världens befolkning med 

engelska som modersmål i USA. Denna språkdominans tillsammans med USAs 

politiska och ekonomiska position ökar sannolikheten för att det engelska språkets 

utbredning kommer att fortsätta (Crystal 1997: 53).  

Viktigt att komma ihåg är dock att engelskans utbredning historiskt sett är 

långt ifrån oproblematisk. Ett exempel på detta är hur koloniserade länders 

ursprungsberfolkning inte upplevt det som helt självklart att ta till sig 

kolonialamaktens språk. Konflikten har i dessa fall ofta handlat om hur ett lands 

befolkning känner stark motvilja till att göra kolonialmaktens språk till sitt eget. 

Andra exempel på länders polemik kring engelskan återfinns i Irland, Quebec, Wales 

och Nya Zeeland. Här ser dock situationen annorlunda ut och engelskan har inte 

konkurrerat ut det mindre språket utan snarare underlättat för bevarandet av 

minoritetsspråket. Under de senaste decennierna har gaeliska på Irland, franska i 

Quebec, walesiska i Wales och maori på Nya Zeeland fått officiell status (Crystal 

1997: 53).  

För att förenklat beskriva engelskans position i världen idag används vanligen 

den modell byggd på tre cirklar som togs fram av den framstående indiske lingvisten 

Kachru (1982, 1990). De tre cirklarna symboliserar olika språkkretsar: den inre, den 

yttre och den växande kretsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1   ”The Global Spread of English” enligt Kachru (1982, 1990) 
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Inom den inre språkkretsen (’Inner circle’) används engelskan som ett dominerande 

förstaspråk. USA, Canada, Storbritannien, Irland, Australien och Nya Zeeland är 

länder som ingår i den inre kretsen och tillsammans bidrar de med 330 miljoner 

människor med engelska som förstaspråk. Denna grupp tillhör en priviligerad skara 

människor med medfödd global status eftersom de har ett högstatusspråk som 

modersmål (Svartvik 2001: 9).  

I den yttre språkkretsen (’Outer circle’) används engelska som ett andraspråk 

och det är framförallt länder som tidigare varit brittiska kolonier som återfinns i denna 

krets: Indien, Pakistan, Malaysia och Singapore i Asien och Kenya och Tanzania i 

Afrika. I dessa länder är engelskan det viktigaste andraspråket och nyckeln till mycket 

i samhällslivet, både internationellt och nationellt sett. I några av dessa länder är 

engelskan även utnämnt till officiellt språk. Indien utgör ett tydligt exempel på 

engelskans starka position:  

 

”Om man räknar med att åtminstone fyra procent av Indiens befolkning (dvs. nära 
fyrtio miljoner människor) regelbundet använder engelska språket, innebär detta att 
Indien är det tredje största engelsktalande landet i världen. Idag skulle förmodligen de 
flesta Indier hålla med om att engelska är ett lika internationellt språk som Hindi”  
                                                                                                         (Svartvik 2001: 10).     

 

Engelskans spridning över världen behöver dock inte betyda att även den brittiska- 

och amerikanska kulturen stärks; utan spridningen innebär att engelskan alltmer börjar 

tillhöra världen. Alla de olika kulturer som nu börjar att göra engelskan till sin egen 

kan istället luckra upp den ursprungliga anglo-amerikanska engelskans dominans. Det 

vill säga att där den forna kolonialmakten förut påtvingade länder sitt språk har nu 

istället urspungsbefolkningen möjlighet att skapa en engelska som passar landets egna 

språkliga behov (Ibid: 9). 

 Den tredje cirkeln, den växande kretsen (’Expanding circle’), utgörs av de 

länder som har kommit i kontakt med engelskan som ett främmandespråk. I denna 

krets ingår Sverige och övriga nordiska länder, andra exempel på länder i den växande 

kretsen är Kina, Japan, Tyskland och Nederländerna, men det finns många fler. I 

dessa länder har inte engelskan någon officiell status, men besitter ändå en mycket 

stark position inom områden såsom internationella affärskontakter, forskning, 

diplomati, politik och turism. I enlighet med Kachru menar Svartvik menar att det är 
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inom denna växande krets vi kommer att se den riktigt stora utbredningen av engelska 

(Ibid: 10).  

 

1.2  Engelskan i den svenska skolan 
Under de senaste årtiondena har det engelska språket fått allt större betydelse även 

inom det svenska utbildningsväsendet. År 1946 ersattes tyskan som första främmande 

språk av engelskan i språkundervisningen, men här kan inte engelskans status ses som 

enda förklaring. Snarare handlade det om en demokratisering av skolan där engelskan 

sågs som det språk man skulle ha mest nytta av i det praktiska livet; den nya skolan 

skulle inte bara gynna de mest studiebegåvade (Johansson 2004:52).   

En annan viktig aspekt på engelskan som obligatoriskt språk i skolan var av 

pedagogisk karaktär. Redan 1922 års skolkommission drog slutsatsen att engelskan 

lämpar sig bäst som begynnelsespråk; den må ha svårare uttal än tyskan men ack så 

mycket enklare grammatik (Johansson 2004: 52). Svartvik menar dock att den 

engelska stavningen kan upplevas som mycket svår och nämner ryktet om ”den 

fossila engelska stavningen” (2001:13). En stavningsreform för det engelska språket 

efterlyses med jämna mellanrum, detta trots att ”mer än åtta av tio engelska ord följer 

stavningsregler” (Ibid: 13) och ryktet om engelskans relikliknande stavning kan 

möjligen vara ett oförtjänt sådant. Vidare skriver Svartvik: ”Det är måhända en klen 

tröst, men stavning är det område där vi med gott sittfläsk kan bli minst lika duktiga 

som dem som har engelska som modersmål! (Ibid:13).     

 Den engelska språkbehärskningen i Sverige är generellt sett mycket god 

jämfört med andra europeiska länder (Hyltenstam 2004:52-53). Den svenska skolans 

engelskundervisning kan dock bara ta åt sig äran till viss del; faktorer som att 

utlandsresor ökat i antal samt att vi hör, läser och ser engelska dagligen i form av 

olika typer av media är också en del av förklaringen, menar Hyltenstam.  

Engelskans riktigt kraftiga framväxt är ett efterkrigsfenomen med avstamp i 

både ekonomi och politik, men även inom sociala, kulturella och pedagogiska 

områden. Utbredningen fortsätter och idag finns en språkpolitisk diskurs som handlar 

om huruvida engelskan ska ses som ett främmandespråk eller som ett andraspråk i 

Sverige. År 1992 beskrev Phillipson engelskans roll i skandinaviska länder enligt 

följande:  
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“English must now be considered a second language, rather than a foreign language, 
as the number of domains where English is becoming indispensable in Scandinavia is 
increasing constantly.”  
       (Philipson 1992: 25) 

Oavsett hur man väljer att benämna det engelska språkbruket i Sverige så gör 

engelskans tydliga prevalens att det ständigt väcks nya språkpolitiska frågor 

beträffande engelskans roll. År 2002 belyser Hyltenstam viktiga aspekter på 

engelskan inom skolans värld:  

 

”Kunskaper i engelska språket har blivit en förutsättning för deltagande i 
kommunikation inte bara på det internationella planet, utan också i alltfler 
sammanhang på den nationella scenen, även i icke-engelskspråkiga länder som 
Sverige. [..] Hur tillfredsställer den svenska skolan medborgarnas och landets behov 
av kvalificerade kunskaper i engelska?”.  
       (Hyltestam 2002: 27) 
 

Det råder inga tvivel om att engelskan fyller en viktig funktion som 

undervisningsämne i den svenska skolan. Tvivel kanske snarare finns om huruvida 

undervisningen motsvarar och bemöter dagens kunskapsbehov inom det engelska 

språket. En stor del av kunskapen sitter i att kunna engelska ord och därför är det 

intressant att undersöka just engelsk vokabulär. Engelsk grammatik finns redan 

prydligt inlemmat i olika system och principer, färdigt att instruera för eleven, medan 

det engelska ordförrådet är ett föränderligt öppet fält som inte lika lätt låter sig 

systematiseras. Det vill säga, det finns en uppsjö av olika övningar för att lära ut 

grammatik men det finns sällan något färdigt upplägg för att lära ut vokabulär. Vad 

ordförrådet ska bestå av samt på vilket sätt dessa ord ska läras ut är oftast upp till den 

undervisande läraren själv att avgöra.                       

 

2. Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats kommer att undersöka vokabulär i tre olika textböcker för engelska på 

gymnasiet. Studien har två övergripande syften: dels att undersöka hur frekvent orden 

används i det engelska språket, dels att belysa olika lingvistiska aspekter på de ord 

som undersöks. Mer specifikt syftar denna studie till att undersöka: 
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(1) vad är det för typ av substantiv som presenteras i textböckernas ordlista 
beträffande betydelse, svårighetsgrad, användningsområde och frekvens i 
det engelska språket?   

 
(2) hur kan ordfrekvenser eventuellt användas i undervisningssammanhang? 

(3) skiljer sig textböckerna åt beträffande typ av substantiv? 

 

Genom att undersöka textböckernas ordlistor är ambitionen att få en fördjupad 

lingvistisk förståelse för vokabulär i undervisningssammanhang, samt en insikt om 

hur pass väl orden överensstämmer med den engelska som talas idag i amerikanska 

och brittiska samhällen. En hypotes är att det kan finnas ord som är 

överrepresenterade i textböckernas ordlistor. Det vill säga, en övervikt av ord inom 

områden som kanske inte nödvändigtvis hör till elevens intresseområde eller är de 

mest användbara för eleven.    

 

3. Material och metod 
A noun’s the name of anything;  
As school or garden, hoop or swing. 2 

 
Den här analysen har sitt fokus på tre olika textböcker som används på en 

gymnasieskola strax söder om Stockholm. Materialet är begränsad till textböcker 

inom engelska kurs A och det som kommer att analyseras är ett urval substantiv från 

respektive textböckers ordlistor. De tre textböckerna är Solid Ground 1, Straight 

Forward och Read and React. Det finns tre nivåer av engelska på gymnasiet; kurserna 

A, B och C. Kurs A är en kärnämneskurs och läses av alla elever, men på en del 

program fortsätter eleverna sedan till B-nivån och C-kursen är en valbar 

påbyggnadskurs.  

Solid Ground 1 (2003) läses av de elever som kommer att fortsätta med B-

kursen i engelska efter sitt första år på gymnasiet. Straight Forward (2006) och Read 

and React (2004) läses av de elever som bara kommer att läsa A-kursen i engelska 

men under två års tid. De sistnämnda är elever på byggprogrammet som är är ute på 

praktik under halva sin studietid, vilket innebär att kursen inte hinner läsas in på 

kortare tid än två år. Ordlistorna återfinns längst bak i alla tre böckerna och är av 

typen alfabetisk engelsk-svensk ordlista, där substantiven anges i sin grundform. Som 
                                                 
2 Vald del av en längre vers av David B. Tower och Benjamin F. Tweed (1855) som ofta användes som 
en minnesramsa i engelsk grammatikundervisning.  
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kan ses i tabell 1 nedan skiljer sig textböckernas omfattning åt – både vad gäller totalt 

antal sidor och (följaktligen) antal substantiv i ordlistan:  

Tabell 1:   Textböckernas titel,  korpusnamn och omfattning. 
 
 

Textbok Korpusnamn Ursprungligt 
antal sidor 

Ursprungligt 
antal substantiv 

i ordlistan 
 Solid Ground 1   GYM-1 304 199 
 Straight Forward  GYM-2 175 935 
 Read and React   GYM-3 87 147 
 

För att göra undersökningens material jämförbart kommer endast de första 100 

substantiven från böckernas ordlistor att analyseras. De hundra första substantiven i 

de tre textböckerna utgör tre så kallade korpusar, det vill säga textmassor, som 

kommer analyseras i denna undersökning. De tre korpusarna benämns här GYM-1, 

GYM-2 respektive GYM-3. (Se 8.0, Bilaga 1 för en fullständig förteckning över 

GYM-korpuset).  

I engelskan är det relativt vanligt att ett och samma ord kan tillhöra flera ordklasser 

med olika betydelser. Till exempel kan ordet ’play’ användas både som verb och 

substantiv.  För att denna undersökning inte ska bli alltför omfattande är urvalet 

begränsat till de ordbetydelser markerade som substantiv i textbokens ordlista.  

Anledningen till valet av just substantiv är att de är betydelsebärande 

innehållsord till skillnad från formord (Bolander 2004: 90). Exempel på formord är 

konjunktioner såsom och, att, pronomen såsom jag, någon eller prepositioner såsom 

på, till och de byts sällan eller aldrig ut i ett språk. Kontinuerligt tillförs dock nya 

substantiv, verb och adjektiv och substantiven är den mest produktiva ordklassen 

(Bolander 2004: 94). Substantivens betydelsebärande funktion kombinerat med deras 

flexibilitet i språket gör dem därför intressanta att analysera. De utvalda substantiven 

kommer att analyseras utifrån följande perspektiv: 

• Frekvens i engelska språket 

• Substantivets semantiska fält  

• Om substantivets betydelse är konkret eller abstrakt 

Substantivens frekvens i det engelska språket undersöks i korrelation med hur 

ordfrekvenser eventuellt kan användas i undervisningssammanhang. 

Analysperspektivet om substantivens semantiska fält samt om substantivens betydelse 
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är konkret eller abstrakt  återkopplar även till vilken betydelse, svårighetsgrad och 

användningsområde orden har. De olika analysperspektiven kommer även att 

användas för att kontrastivt jämföra de tre textböckernas urval av substantiv 

sinsemellan. I nedanstående stycken kommer nu de tre analysområdena att presenteras 

närmare. 

Ordens frekvensvärde kommer att undersökas för att se hur pass frekevent 

orden används i modern engelska. Detta kommer att undersökas med hjälp av 

frekvensordboken Word Frequencies in Written and Spoken English (2001) av Leech, 

Rayson & Wilson. Denna bygger på the British National Corpus som är en databas 

med 100 miljoner engelska ord och dessa ska motsvara talad och skriven modern 

engelska. Frekvensordboken består av tre olika listor: en alfabetiskt ordnad, en ordnad 

i fallande frekvens och en ordnad efter hur ett ords frekvens skiljer sig beroende på i 

vilken del av BNC det förekommer (Leech, Rayson & Wilson 2001:4).  

Den lista som kommer att användas i frekvensordboken är en alfabetisk 

ordlista för hela BNC och den är lemmatiserad.3 Lemmatisering innebär att orden 

står i lexikonform, eller lemma, vilket betyder infinitivform för verb, singularform för 

substantiv och den icke komparerade formen för adjektiv och adverb (Ljung 1991: 

22). Då substantiven står i lexikonform i både BNC-listan och i textböckernas 

ordlistor betyder det att de båda korpusarna redan lemmatiserats vilket underlättar 

analysen. Förutom att orden i frekvensordboken är sorterade efter hur de stavas, anges 

också ordens ordklass. Vidare så består BNC av 90 procent skriven text och 10 

procent talad. Anledningen till att bara 10 procent består av talad text är att det 

fortfarande är alltför tidskrävande att transkribera tal till skriven text som är läsbar för 

datorer. Med tanke på korpusets storlek anses dock dessa 10 procent (motsvarande 10 

miljoner ord) vara tillräckliga för att representera modern talad engelska. Största 

andelen data är hämtad från åren 1985-1994 och inga texter är från tidigare än 1960 

vilket gör att BNC anses vara en av vår tids mest moderna databaser (Leech, Rayson 

& Wilson 2001: 1-3). 

Vidare kommer även ordens semantiska fält att undersökas för att se om det 

finns fält som är över- eller underrepresenterade i textböckernas ordlistor. Ett 

semantiskt fält är en beteckning för ord inom samma betydelseområde (Bolander 

                                                 
3 List 1.1 Alphabetical frequency list for the whole corpus (lemmatized) pp.25-119 
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2004: 43). Finegan (2004: 187) beskriver begreppet semantiska fält med hjälp av 

följande exempel: 

Grupp 1: cup, mug, wine glass, tumbler, plastic cup, goblet 

Grupp 2: hammer, cloud, tractor, eyeglasses, leaf, justice 

Orden inom grupp 1 betecknar alla någon typ av dricksglas medan orden inom grupp 

2 saknar gemensam betydelse. Ord inom samma semantiska fält behöver dock inte ha 

samma status, vilket illustreras genom att undersöka det semantiska fältet ’colors’: 

Grupp 3: blue, red, yellow, green, black, purple 

Grupp 4: indigo, saffron, royal blue, aquamarine, bisque 

Färgerna inom grupp 4 (indigo etc) är mer ovanliga än de inom grupp 3 (blue etc) och 

ju ovanligare ett ord är desto mer märkt är det inom sitt semantiska fält. De ord som 

är mindre semantiskt märkta uppträder mer frekvent i ett språk och de är ofta 

enstaviga ord som består av endast ett morfem, vilket gör dessa ord lättare att lära in 

och att komma ihåg. Ett morfem beskrivs oftast som ett språks minsta 

betydelsebärande beståndsdel och har en annan funktion än de betydelseskiljande 

orddelarna, fonemen (språkljuden). Bolander ger föjande mycket klargörande 

exempel: ”t, a, respektive l är fonem och betyder ingenting om de står var för sig, men 

tillsammans bildar de ordet tal som har betydelse. Tal är ett morfem” (Bolander 2004: 

65). En annan intressant aspekt på semantiska fält är att mindre så kallde ’märkta’ ord 

inte kan beskrivas genom ett annat ord inom samma fält; exempelvis så är indigo en 

sorts ’blå’ men blå är inte en sorts ’indigo’. Vidare så har ord som är mer semantiskt 

märkta ofta överförd betydelse vilket kan belysas med ett exempel av det engelska 

ordet saffron som har både betydelsen av ’färg’ och ’krydda’ (Finegan 2004: 188). 

Som beskrevs i föregående kapitel (se 2.0) så kommer en analys om ordens 

semantiska fält att göras för att undersöka om det finns områden som är 

överrepresenterade i textböckernas ordlistor. I samband med detta är det också av 

intresse att undersöka huruvida textböckernas ordlistor ger en eller flera synonymer i 

sin översättning av orden.   

Ett tredje analysområde är om substantivets betydelse är konkret eller 

abstrakt. Eftersom substantiven är en mycket brokig skara ord kan det vara av vikt 

att försöka dela in dem i olika grupper. En typ av klassificering kan vara att sätta in 

dem i motsatsförhållande till något; och i detta fall förhållandet konkret – abstrakt. 

Den vanligaste tolkningen av detta begrepp är att konkreta substantiv främst utgörs av 

föremål eller levande varelser och de abstrakta som något vi inte kan se eller ta på 
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(Olsson 1999: 31). Anledningen till att det är av intresse att undersöka ordens 

lexikogrammatiska stil4 är att exempelvis en hög halt av abstrakta substantiv i 

ordlistan även säger något om textboken som helhet. De konkreta orden har främst att 

göra med det som är observerbart medan de abstrakta orden ofta betecknar sådant som 

”relationer och samhälleliga fenomen” (Ljung 1991: 71) och ställer därmed också 

andra krav på elevens förmåga att tänka abstrakt. Vidare beskriver Hellspong att ords 

lexikogrammatiska stil även har att göra med längden på orden; ett ord som består av 

mer än sju bokstäver brukar betecknas som ett långt ord. Substantiv med en mer 

särpräglad betydelse är ofta längre och sammansatta medan ord med en mer allmän 

innebörd ofta är korta (Hellspong 2004: 27).  

En annan typ av ord är verbalsubstantiv vilket innebär att orden ombildas 

från verb till substantiv med hjälp av att ett suffix (ändelse) läggs till, exempelvis: ’-

(n)ing’ eller ’-tion’ och Hellspong ger bland annat ordexemplen ’spridning’, 

’illustration’ och ’organisation’ (Ibid: 26). Verbalsubstantiv bildas på samma sätt i 

både engelska och svenska: ’dispersion’, ’illustration’ och ’organization’ (Crystal 

2003: 117) och verbalsubstantiv, särskilt de sammansatta, ger ofta tyngd åt en text 

(Hellspong 2001: 26).                               

 Ytterligare begrepp som kan vara av värde att definiera här är FLA (foreign 

language acquisition) som står för inlärning av främmande språk och SLA (second 

language acquisition) som står för andraspråksinlärning. Första- andra- och 

främmandespråk kommer fortsättningsvis ibland att förkortas med L1, L2 och FL. En 

annan term är målspråk som är motsatsen till modersmål eller källspråk. Målspråk 

betecknar det språk man håller på att översätta till eller att lära sig. Vidare kan även 

begreppet centralt ordförråd behöva defininieras. I denna studie betecknar termen 

’centralt ordförråd’ en sorts ”kärnvokabulär” bestående av ett språks mest konstitutiva 

ord, det vill säga de mest grundläggande orden. Ett centralt ordförråd har ofta 

efterlysts inom ordinlärning för att underlätta i FLA och SLA-sammanhang.     

 

4. Bakgrund 
Sedan 1960 har det har funnits två utmärkande lingvistiska riktningar inom SLA; en 

med ett internt fokus och en med ett externt fokus. Det interna fokuset bygger på 

                                                 
4 Hellspong benämner lexikogrammatik som det som tar upp ordförråd, ordbildning, ordtyper och de 
enskilda meningarnas uppbyggnad (Hellspong 2001: 29).  
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Noam Chomskys idéer om språkutveckling och om människans medfödda förmåga att 

lära sig språk. Det vill säga, enligt detta synsätt föds vi med en inneboende grammatik 

och lingvistisk kompetens (Saville-Troike 2006: 25). I Chomskys mycket viktiga verk 

Syntactic Structures (1957) och Aspects of the Theory of Syntax (1965) framhålls 

syntaxen, satsläran, som det mest centrala inom språkforskningen. Det externa 

fokuset inom SLA har istället sina rötter inom funktionalismen där språket framför 

allt betraktas som ett medel för kommunikation och språkets betydelse och innehåll är 

det centrala (Ibid: 26).  

På 1950-talet, innan Chomskys teorier fått sitt fäste inom lingvistiken, 

präglades fältet av strukturalism och behavioristisk psykologi (Allwood 1981: 1). 

Inom Strukturalismen studerar man varje enskild del av något i en strävan efter att 

hitta det gemensamma; att se varje enhet i relation till helheten. Lingvistisk 

strukturalism kan närmast beskrivas med den franska lingvisten Saussures ord: ”det 

språkliga tecknet är godtyckligt” (Saussure, 1970: 95). 1916 gavs den mycket viktiga 

boken Kurs i allmän lingvistik ut av Sassures studenter. Efter Saussures död 

sammanställde de sina anteckningar från föreläsningarna och gav ut dem (i Saussures 

namn) där språket beskrivs som just ett system av godtyckliga tecken. De tre tecknen 

c- a – t signalerar ordet ’cat’ på engelska och att just dessa tre bokstäver ska betyda 

’katt’ är godtyckligt. Det är bara i relation till andra ord som det får betydelse: ’cat’ 

betyder inget i sig självt men i jämförelse med ’cap’, ’cad’ eller ’bat’ får det 

betydelse.5 I det lingvistiska systemet finns bara funktionella skillnader mellan ord; 

de har ingen självklar eller medfödd betydelse (Eagleton, 1996: 84).  

                                                

Inom den behavioristiska psykologin studerar man främst människans yttre 

beteende, såsom svar på olika impulser, och det inre beteendet såsom det mänskliga 

medvetandet, får mindre utrymme. Behaviorism som vetenskaplig metod innebär att 

det enda som kan användas för att bekräfta eller omkullkasta en teori är det som är 

observerbart och mätbart. Något som inte kan anses vetenskapligt tillförlitligt å andra 

sidan är en människas introspektioner eller intuitioner som blir alltför subjektiva.                           

Allwood (1981: 1) beskriver hur denna strukturalistiska och behavioristiska 

prägel kom att påverka 1950-talets lingvistiska fält genom att intresset för språkets 

semantiska innehåll var lågt, men istället fanns ett starkt intresse för att ta fram 

objektiva och exakta metoder för att beskriva språkets grammatik. Att semantiskt 

 
5 cad – (ngt. åld. vard.) bracka, knöl  
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beskriva språket ansågs inte särskilt lämpligt i vetenskapliga sammanhang då ett 

språks innehåll och betydelse var alltför subjektivt och icke mätbart. I svepande drag 

kan det sägas att pendeln svängt från ett fokus på fonologi och morfologi (läran om 

språkets ljudsystem och uppbyggnad) på 1940- och 50-talen till Chomsky och syntax 

på 1960-talet för att sedan övergå mot ett större intresse för semantik och ordens 

betydelse (Ibid: 1).  

Många lingvister som undersökt skolors undervisning i engelska menar att det 

funnits en, som språkläraren och språkforskaren Evald Nässtrand uttrycker det: 

”styvmoderlig behandling av ordkunskap” till förmån för grammatikundervisningen 

(1995:20). På 1970-talet började dock kommunikativa aspekter betonas alltmer i 

undervisningen, och från 1980-talet och framåt så har större utrymme börjat ges åt 

ordkunskap. Nässtrand anser dock att ordinlärningen måste ges ännu högre status och 

citerar D.A Wilkins: ”Without grammar very little can be conveyed, without 

vocabulary nothing can be conveyed” (Ibid: 20).  

Allwood beskriver Wilkins som en lingvist som lanserade språkpedagogiska 

idéer på 1970-talet och dessa betonade framför allt kommunkativ kompetens och 

begreppsförråd (1981: 2).  Idag uttrycks den kommunikativa aspekten i kursplanen för 

engelska A enligt följande:  

 

”Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga 
och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en 
alltmer internationaliserad arbetsmarknad [...]”.6   
        (Skolverket 2000: 4) 

Men vad menas egentligen med ’kommunikativ förmåga’? Svartvik beskriver 

kommunikativ förmåga som ”ett adekvat språkbruk i vidare mening” vilket innebär 

någonting mer än att bara göra sig förstådd men inte heller bara ”formell korrekthet i 

snäv bemärkelse (som att kunna bilda plural av substantiv eller komparera adjektiv)” 

(Svartvik 2001: 13). Svartvik menar att god språkundervisning handlar om att 

förbereda elever på att kunna kommunicera inom en mängd olika områden och i 

många olika situationer. Detta innebär följaktligen att språkundervisningen har stora 

krav på sig att lära ut ett modernt och naturligt språk som är kopplat till verkligheten. 

Men vad innebär ’ett modernt och naturligt språk’, och vidare: modernt och naturligt 

för vem och i vilket sammanhang?  

                                                 
6 Ur EN 1201- Engelska A, SKOLFS: 2000:4,  Skolverkets målbeskrivning för kursen  
www.skolverket.se 
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4.1 Tidigare vokabulärundersökning 
1991 gjordes en undersökning av vokabulär i gymnasiets läromedel av  Magnus 

Ljung. Ett representativt urval ur 56 textböcker jämfördes med COBUILD-korpusen 

(Colins Birmingham University International Database) som var dåtidens största 

textsamling av modern engelska. Studien visade bland annat att många ord med 

anknytning till sex, organ och kroppsfunktioner helt saknades i Ljungs 

gymnasiekorpus (GYM-korpusen). Vidare fann Ljung att även många vanliga 

engelska ord saknades i läromedlen men förekom högfrekvent i COBUILD-korpusen. 

Ljung fann det föga förvånande att totalt 845 ord från frekvensbandet 1-20 000 i 

COBUILD, det vill säga de 20.000 mest vanliga orden, saknades i GYM-korpusen då 

den förra är tolv gånger mer omfattande. Men det han fann anmärkningsvärt var att 

relativt högfrekventa ord såsom criterion, rental, forestry och feminism inte återfanns 

i GYM-korpusen trots att dessa ord är frekvent förekommande i en vanlig engelsk 

tidskrift (Ljung, 1991: 34). Som många andra språkforskare menar Ljung att 

vokabulärundersökningar inte enbart är av språkligt intresse utan ”säger oss också 

något om om läroboksproducenternas värderingar och den verklighet som eleverna 

möter i skolboken” (Ljung, 1991: 62). Den engelska vokabulären sätts också här in i 

ett större sammanhang; den jämförs inte bara med COBUILD-korpusen rent 

frekvensmässigt utan relateras även till en vidare kontext där engelsk vokabulär i 

textböcker även ses som en samtidsdokumentation och som en spegel av omvärlden.              

 

4.2 Teoretisk referensram 
Ljungs studie tangerar diskursen om ett centralt ordförråd, men att fastställa ett sådant 

via frekvenser kan dock vara svårt och diskussionen kring vikten av ordfrekvens i 

undervisningssammanhang pågår ständigt. Carter (1998: 23) intar en strukturalistisk-

semantisk hållning beträffande ord, det vill säga han menar att ord inte kan 

förekomma enskilt; vi förstår deras egentliga innebörd endast i samband med andra 

ord.7  För att illustrera tar Carter upp projektet ’Basic English’ som utvecklades för att 

göra språkinlärningen så snabb och effektiv som möjligt. Detta projekt påbörjades på 

1920-talet av C.K. Ogden och I.A. Richards och hade som mål att ta fram ett centralt 

ordförråd vilket omfattade ett minimum av engelska ord. Projektet resulterade i ett 

                                                 
7 Carter beskriver strukturalistisk-semantisk ordförståelse som att ord förstås i en kontext av andra ord 
och inte som isolerade enheter (1998:19).  
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ordförråd bestående av 850 ’basic English words’ och dessa ord skulle läras ut med 

endast de mest elementära grammatiska reglerna, men allra helst inga alls.  

Samtida med Ogdens ’Basic English’ fanns ett annat liknande vokabulärprojekt 

som skulle komma att bli betydligt mer inflytelserikt. Studier från denna tid om ett 

kontrollerat ordförråd i undervisningssammanhang gavs ut i reviderad form av 

Michael West i volymen A General Service List of English Words (1953). Denna 

ordlista, förkortad (GSL), är ett av många bidrag till försöken att definiera ett 

avgränsat lexikon, ordförråd, inom engelskan. Två huvuddrag beträffande hur orden 

skulle behandlas utarbetades i 1953 års upplaga: 

1 Varje ords frekvensvärde i skriven engelska bör anges 

2 Information om ett ords relativa prominens, ställning, beroende av i vilken 
funktion och form det används bör anges   

 
Dessa två kriterier ger lärare vägledning om vilka ord och i vilken mening dessa ska 

läras ut i första hand. GSL består av 2.000 ord tagna från ett korpus av två till fem 

miljoner ord och ordlistan ger både semantik- och frekvensinformation. Ytterligare 

kriterier är ordens universella kvalité (det vill säga om de är användbara ord i andra 

språk) och deras pragmatiska kvalité (det vill säga ordens användbarhet inom olika 

ämnesområden). Det påstås att kunskap om dessa 2.000 ord ger tillgång till 80 procent 

av orden i vilken engelsk text som helst. Det finns klara fördelar för lärare med denna 

typ av ordlistor men GSL har en hel del nackdelar också: den innehåller ord som togs 

med via studier på 1930-talet och många relativt moderna ord såsom pilot, helicopter, 

television och astronaut finns inte med. Listan är också baserad på ett korpus som 

representerar enbart skriven engelsk text och inget tal (Carter, 1998: 206-7). BNC, 

som är den korpus som denna undersökning bygger på, har fördelen att den svarar 

mot en mer modern engelska samt att den innehåller både skriven och talad engelska.                

             Diskussionerna om huruvida det är möjligt att ta fram ett centralt engelskt 

ordförråd pågår fortfarande. Nässtrand menar att problemet med de högfrekeventa och 

vanligaste orden är att de ofta har ett lågt informationsvärde. Det vill säga att dessa 

ord ofta är funktions- eller formord och inte innehållsord med egen betydelse och 

därför kan det naturligtvis vara svårt att tillgodogöra sig själva sakinnehållet i en text 

med hjälp av enbart högfrekventa formord (1995: 21).  

 Från ett mer renodlat semantiskt perspektiv, hävdar Jean Aitchison att 

’Prototype theory’ kan vara till god hjälp inom undervisning och ordinlärning. 

Denna teori belyser hur vi kategoriserar ord efter deras gemensamma egenskaper 
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bedömt utifrån ’urtypen’, den sk prototypen, inom varje kategori. Prototype theory har 

främst förekommit inom kognitiv psykologi tidigare men Aitchison menar att det 

finns mycket att hämta här även för tillämpad lingvistik, inte minst inom FLA och 

ordinlärning (1992:71). Enligt Aitchison är det en viktig uppgift för språkeleven att 

upptäcka vilka grundläggande egenskaper som associeras med vilken typ av kategori. 

Eftersom dessa ord har samma status avhängit deras gemensamma egenskaper finns 

det ingen anledning att rangordna dem inom kategorin. Exempelvis bullar, äpplen och 

rostbiff är alla lika mycket ord för ’mat’ (Ibid: 71-2). Vidare menar dock författaren 

att det i L2-undervisning kan vara av värde att känna till hur ord rankas inom en 

speciell kategori; det vill säga att det finns ord inom en kategori som främst betecknar 

exempelvis ’mat’. Precis som nämndes i inledningen (se 1.3) låter sig dock inte ord så 

lätt systematiseras. Aitchison problematiserar på två punkter: det är svårt att hitta så 

heltäckande definitioner att de inlemmar alla medlemmar inom kategorin och det är 

inte så att orden inom kategorin har samma status enligt språkbrukarna själva (1992: 

72). Konnotationer, det vill säga ords associationer, kan vara mycket individuella då 

dessa skapas av våra upplevelser i samband med orden.  

        

5. Resultat 
Den rörligaste delen av ett språk är dess ordförråd; nya ord tillkommer i samband med 

nya tider och därför kan ordförrådet ses som en spegel av samhället. Språkforskarna 

Allén, Gellerstam och Malmgren som undersökt svenskans vokabulär skriver: 

”[n]yorden är ett slags detaljerad innehållsförteckning till verkligheten under en viss 

tid” (1989:13). 
De resultat som presenteras nedan är av både kvalitativ och kvantitativ 

karaktär. Urvalet som består av de 100 första substantiven i GYM-1, GYM-2 och 

GYM-3 har jämförts med BNC för att se om de finns med i dess ordlista och i sådant 

fall vilket frekvensvärde orden har. Det verktyg som har använts för uträkningarna av 

GYM-korpusets olika värden är kalkyleringsprogrammet Excel. De ord som inte finns 

med har mindre än tio träffar per miljoner ord i BNC och benämns som ’unika ord’ i 

tabellerna 2-6 nedan. Vidare har orden undersökts beträffande om de är abstrakta – 

konkreta samt mängden verbalsubstantiv och dessa resultat presenteras i tabell 7 - 8 

nedan (se 5.3).       

 



 19

5.1 Urvalets frekvensvärde i BNC 
Den lista som använts i BNC är lista 1.1 där orden står i sin grundform, lemma, och 

de olika böjningsvarianterna av ordet står under lemmat. Nedan följer ett exempel på 

hur det kan se ut i frekvensordboken: 

 

     PoS Freq 
  account NoC 200 

     account  135 
      accounts    65 
 
 
Det engelska ordet account listas i sin grundform och benämns ’NoC’ som står för 

common noun, det vill säga ett ”vanligt substantiv”, till skillnad från egennamnen 

(’NoP’ proper noun) som exempelvis Africa, Thomas, Tuesday. Frekvensvärdet är 

summan av hela lemmat, det vill säga substantivets två olika former av plural och 

singular adderas (135 + 65 = 200) och frekvensen anges sedan i antalet träffar per 

miljoner ord. Då hela korpuset består av cirka 100 miljoner ord är det verkliga 

frekvensvärdet för substantivet account 20 000 men återges i en normaliserad 

frekvens per miljoner ord och får frekvensvärdet 200.  

 Ord som stavas likadant (homografer) skiljs åt med hjälp av beteckningen 

’PoS’ (part of speech), det vill säga vilken ordklass ordet tillhör. Exemplet ovan 

visade homografen ’account’ som substantiv men då ordet förekommer som verb i 

BNC ser det ut enligt följande: 

 
PoS Freq 

account Verb 58 
     account  24 
     accounted  14 
     accounting  12 
     accounts    8 
 
Frekvensvärdet 58 är alltså summan av de fyra olika verbformernas förekomst i BNC. 

Förfarandet med att addera de olika formerna måste anses korrekt då lemmats 

frekvensvärde helt enkelt är summan av de olika varianternas frekvensvärde (Leech, 

Rayson & Wilson, 2001:5). 

Substantiven från GYM-1, GYM-2 och GYM-3 har jämförts var för sig med 

BNC för att se om de får något frekvensvärde, det vill säga om orden  förkommer mer 

än tio gånger per miljoner ord i BNC. Varje substantivs frekvensvärde har noterats 
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och sedan adderats för att få fram det ’sammanlagda frekvensvärdet’ för just det 

GYM-korpuset. De substantiv som inte förkommer i BNC får inget frekvensvärde och 

anges som ’unika ord’ i tabellerna 2-6 nedan. GYM-korpusets maxvärde, det vill säga 

det ord med högst frekvens, har också noterats samt medianvärdet. För att få fram 

medianen ordnas frekvenserna i storleksordning och då är medianen det värde som 

ligger i mitten. GYM-korpusets medelvärde har tagits fram genom: 

 

summan av observationerna  
antalet observationer 

 
Det vill säga, frekvensernas sammanlagda värde delat med antalet frekvenser. Efter 

att ha jämfört urvalet ur de tre textböckernas ordlistor med BNC ser urvalets 

frekvensvärde ut enligt följande:   

 
Tabell 2: Urvalets sammanlagda frekvensvärde, maxvärde, medianvärde, minsta 
frekvensvärde  samt medelvärde utfråni BNC-korpuset.  
 

 Textkorpus: GYM-1 GYM-2 GYM-3 

  Sammanlagt frekvensvärde: 5108 5835 6645 

  Maxvärde: 670 585 613 

  Medianvärde: 39 48,5 58,5 

  Lägsta frekvensvärde: 11 10 11 

  Medelvärde: 73 97 107 

 

Tabell 2 ovan visar att GYM-1 har det lägsta sammanlagda frekvensvärdet (5108) 

medan GYM-3 har det högsta (6645). Det vill säga, GYM-3s urval av substantiv har 

de flesta högfrekventa orden jämfört med de två andra böckerna. Detta stämmer även 

överens med medelvärdet; GYM-1 har det lägsta (73) och GYM-3 har det högsta 

(107). Det finns dock ingen större skillnad mellan de tre korpusarnas lägsta 

frekvensvärde; GYM-1 (11), GYM-2 (10) och GYM-3 (11). Detta resultat betyder att 

GYM-3s urval av ord består av störst antal högfrekventa, det vill säga vanliga, ord.  

Som tidigare nämnts (se 3.0), skiljs orden i BNC åt genom ordklass men inte 

efter betydelse. I de flesta av textböckernas ordlistor ges bara en svensk synonym till 

det engelska ordet och homografer uppges oftast bara i en betydelse. I GYM-1 är så 

fallet förutom med två undantag: common betecknas både som adjektivet 
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’vanlig/simpel’ och som substantivet ’gemensam egendom’ och dust betecknas både 

som substantivet ’damm’ och verbet ’pudra’. Ordet fan ges tre olika substantivistiska 

betydelser: ’fläkt’, ’fantast’ och ’entusiast’,  heal översätts både som ’klack’ och ’häl’ 

och housekeeper översätts som både ’vaktmästare’ och ’hushållerska’. I övriga fall 

ges bara en betydelse och i vissa sammanhang kan det tyckas missvisande med bara 

en översättning. Exempelvis så översätts ordet breath enbart som ’anda’, det vill säga 

enbart i betydelsen av ett sorts sinnelag och inte som ’andedräkt’ vilket  kanske är den 

mer vanligt förekommande betydelsen.  

GYM-2 betecknar konsekvent orden i flera ordklassformer: anorexic översätts 

både som adjektivet ’anorektisk’ och som substantivet ’anorektiker’. Blow, bow och 

bowl översätts med betydelser som både verb och substantiv. Ett undantag är burst 

som bara ges betydelsen ’utbrott’ och inte som verbet ’brista/rämna’. 

GYM-3 är den textbok som mest konsekvent översätter de engelska orden 

med enbart en svensk synonym och det finns bara ett undantag: experience översätts 

både som substantivet ’erfarenhet’ samt verbet (att) ’uppleva’. De mångsidiga 

engelska orden fit och private ges bara en betydelse där det första ordet översätts med 

’utbrott’ och det senare som ’menig soldat’. Här berörs återigen ords frekvens i det 

engelska språket och vilken vikt detta kan tänkas ha i undervisningen. West (se 4.2) 

menade att ords frekvensvärde alltid ska uppges och utöver det en frekvens som anger 

i vilken form ordet är vanligast. Här går åsikterna isär om huruvida ords flera olika 

betydelser ska läras ut samtidigt eller om det snarare förvirrar eleven. I exemplet ovan 

med ordet private ur GYM-3 som enbart översätts med ’menig soldat’ kan det tyckas 

att ordet ges en alltför snäv betydelse. Samtidigt är denna textbok avsedd för L2-

elever som har läst engelska i många år och har därför med all sannolikhet redan stött 

på ordet private i många andra sammanhang.  

Ordfrekvensers roll i undervisningssammanhang behandlas i denna uppsats 

utifrån frågeställningen: ”hur kan ordfrekvenser eventuellt användas i 

undervisningssammanhang?” (se 2.0) och vidare så förekommer även 

frågeställningen: ”men vad innebär ’ett modernt och naturligt språk’, och vidare: 

modernt och naturligt för vem och i vilket sammanhang?” (se 4.0).  Denna 

problematik belyses av Mats Moräng vid Göteborgs universitet då han beskriver hur 

en strikt strukturalistisk hållning gentemot L2-vokabulär kan te sig. Denna hållning är 

starkt individualistisk och innebär att det är en tröstlös uppgift att försöka definiera ett 

centralt ordförråd som ska appliceras på en större grupp studenter i 
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språkundervisningen: det som är det rätta ordet för en elev kan vara fullständigt 

irrelevant för en annan. Moräng framhåller dock att det lyckligtvis finns 

återkommande drag i alla språk som kan tjäna ett syfte inom SLA och FLA. Ett av 

dessa drag är ett språks ordfrekvenser och i undervisningssyfte kan det vara av värde 

att känna till hur pass hög- eller lågfrekvent ett ord är: 

”A word of high frequency will be encountered often, and so it will more easily 
become an effective part of the learner’s competence. A low-frequency item, on the 
other hand, will appear seldom, but because of its high semantic charge, it will be so  
crucial to understanding that ambitious students are forced to look it up”.  
                                                                                                     (Moräng 1997: 208) 
 

Citatet ovan belyser en viktig aspekt på ordinlärning: elevens motivation, vilken 

spelar en viktig roll för om någon inlärning överhuvudtaget skall ske. Det finns en 

avvägning mellan att välja texter med de mer högfrekventa, kanske redan kända orden 

för eleven, och de mer lågfrekventa som bjuder på lite mer motstånd men kanske 

också mer utmaning för den mer motiverade eleven.  

 

5.2 Urvalets semantik och innehåll 
 

What’s in a name? That which we can call a rose 
By any other word would smell as sweet. 
So Romeo would, were he not Romeo called, 
Retain that dear perfection which he owes 
Without that title.8 

 
 
Som beskrevs inom den teroetiska referensramen för detta arbete (se 4.2) kan ords 

konnotationer vara mycket individuella då dessa skapas av våra upplevelser i 

samband med orden. Något som berör detta visar sig också i denna studie vid 

undersökningen av semantiska fält; ibland kan kriterier tyckas godtyckliga för vad 

som krävs för att ord ska ingå i kategorin ’mat och matlagning’ och ’hus och hem’. 

Här undersöks dock ordens denotation och inte konnotation, det vill säga ords 

lingvistiska betydelse och inte ords bibetydelser och associationer.  

I överensstämmelse med Ljungs studie (se 4.1) så har alla tre GYM-korpusar 

ord som helt saknas i BNC-korpuset, det vill säga ord med mindre än 10 förekomster 

per miljoner ord i BNC. Procentuellt ser det ut enligt följande: GYM-1 består till 30 

procent av ord som inte förekommer i BNC och GYM-2 och GYM-3 till 38 procent. 

                                                 
8 Julias tankar om sin älskade Romeos namn. William Shakespeare’s Romeo and Juliet, II, ii, 43-7. 
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Dessa resultat innebär att det finns en ganska hög andel av unika ord i de tre olika 

GYM-texterna. Dessa unika ord förekommer lågfrekvent i det engelska språket och 

många saknar någon allmän innebörd; det är ord med en mycket särpräglad betydelse. 

Som beskrevs av Finegan (se 3.0) så är detta exempel på ord som är starkt märkta 

inom sitt semantiska fält. Nedan följer en mer ingående beskrivning av de ord som 

förekommer i GYM-texterna men inte i BNC och som benämns som ’unika ord’ i 

tabellerna 3-6 nedan. I tabell 3 på nästa sida9  presenteras först samtliga unika ord i de 

tre korpusarna: 

 

                                                 
9 Tabell 3 presenteras på nästföljande sida för att ge en bättre överblick. 
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          Tabell 3 :  Samtliga unika ord i GYM-1, GYM-2 och GYM-3. 
 

 GYM-1 GYM-2 GYM-3 
 1. ACTING ACNE ADDICT 

 2. ARTICHOKE ACQUAINTANCE ADDICTION 

 3. ASPARAGUS ACRONYM ASPEN 

 4. BACKPACK ADULTHOOD BACKYARD 

 5. BASIL AFTERTHOUGHT BATTLEFIELD 

 6. BREAK-TIME AIR-RAID BIRCH 

 7. BREAK-UP ALLEGIANCE BOG 

 8. CABBAGE AMPUTEE BOWSTRING 

 9. CANDY ANOREXIC (BRIDE)GROOM 

 10. CAULIFLOWER ANTENNAE BUDDY 

 11. CHERVIL ANTIBODY BUTT 

 12. CHIVES ANTIDEPRESSANT CANE 

 13. COMMON ANTIVENOM  CHAPLAIN 

 14. CROOK APE CLASP 

 15. CUCUMBER ARISTOCRACY COMMERCIAL 

 16. DETENTION ASS CRUSADER 

 17. EGGPLANT ASSHOLE ETERNITY 

 18. FARMYARD AUSSIE FLU 

 19. FIREPLACE BACARAT GROIN 

 20. FOOTING BAFFLE HIDE 

 21. GARLIC BARBECULE HINGE 

 22. HARPOON BEAVER HOTSHOT 

 23. HONESTY BEEHIVE MOOSE 

 24. HOUSEKEEPER BET MOURNER 

 25. INTERRUPTION BITE NEPHEW 

 26. JEWELS BLOB NIECE 

 27. LEEK BOOTH PANE 

 28. LETTUCE BRITON PORCH 

 29. MARJORAM BRUTE PRIVATE 

 30. MUTINY BUDDY PURSE 

 31.  BUREAUCRAT QUIZ 

 32.  BURST RAG 

 33.  BUTTOCK RAVEN 

 34.  BUZZ RAWHIDE 

 35.  CAD REGRET 

 36.  CAMEL SAYING 

 37.  CANARY SCAR 

 38.  CANYON SHOOT-OUT 

 

Denna tabell visar samtliga unika ord i GYM-korpusen och i överensstämmelse med 

Ljungs studie (som dock är betydligt mer omfattande) finns det ord som är 
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överrepresenterade. Det är framförallt i GYM-1 som ord från ett särskilt semantiskt 

fält förkommer. Nedan följer en detaljpresentation av de unika orden i GYM-1, 

GYM-2 och GYM-3 där orden kommer att beskrivas mer ingående. Tabellerna över 

de unika orden utgörs alltså av de ord inom varje GYM-korpus som inte finns med i 

BNC. De unika orden kommer bland annat att undersökas utifrån de semantiska fälten 

’hus och hem’ och ’mat och matlagning’ samt deras semantik i stort, det vill säga vad 

de är för typ av substantiv och vilket innehåll de förmedlar. Inledningsvis beskrivs de 

unika orden ur GYM-1 i tabell 4 nedan: 

 
  Tabell 4: De unika orden i GYM-1 (30). 

 
 
    ACTING       CHERVIL     GARLIC   
    ARTICHOKE       CHIVES     HARPOON   
    ASPARAGUS      COMMON     HONESTY  
    BACKPACK       CROOK     HOUSEKEEPER 
    BASIL       CUCUMBER     INTERRUPTION 
    BREAK-TIME      DETENTION     JEWELS 
    BREAK-UP       EGGPLANT     LEEK 
    CABBAGE       FARMYARD     LETTUCE 
    CANDY       FIREPLACE     MARJORAM   
    CAULIFLOWER      FOOTING     MUTINY 
 

 

  

 

 

 

 

 

Av antalet unika ord (30) i GYM-1 så är det hela 13 stycken som ingår i det 

semantiska fältet ’mat och matlagning’ och dessa är: artichoke, asparagous, basil, 

cabbage, cauliflower, chervil, chives, cucumber, eggplant, garlic, leek, lettuce och 

marjoram, vilka alla är namn för kryddor eller grönsaker. Inom hela GYM-1, det vill 

säga hela urvalet ord och inte bara de unika, så är det även där bara dessa 13 ord som 

betecknar fältet ’mat och matlagning’. Ord inom det semantiska fältet ’hus och hem’ 

är farmyard, fireplace och möjligen att housekeeper kan räknas dit. Inom hela GYM-1 

så tillkommer apartment och flat. 

   Tabell 5:  De unika orden i GYM-2 (38). 
 

  
ACNE   ANTIBODY  BARBEQUE BUREAUCRAT 
ACQUAINTANCE ANTIDEPRESSANT BEAVER BURST 
ACRONYM  ANTIVENOM  BEEHIVE BUTTOCK 
ADULTHOOD  APE   BET  BUZZ 
AFTERTHOUGHT ARISTOCRACY BITE  CAD 
AIR-RAID  ASS   BLOB  CAMEL 
ALLEGIANCE  ASSHOLE  BOOTH  CANARY 
AMPUTEE  AUSSIE  BRITON CANYON 
ANOREXIC  BACCARAT  BRUTE   
ANTENNAE  BAFFLE  BUDDY 
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Av antal unika ord ovan (38) så är det endast barbeque som betecknar mat eller 

matlaging och i hela GYM-2 så återfinns heller inga andra ord för fältet. Inom fältet 

’hus och hem’ återfinns ovan apartment och baffle och det sistnämnda översätts i 

textboken enbart som ’mellanvägg’, vilket måste anses vara en ganska snäv 

översättning. I hela GYM-2 återfinns inga andra ord inom fältet.    

 
Tabell 6: De unika orden i GYM-3 (38). 
 

 
 
  ADDICT  BUTT   HINGE   QUIZ 
  ADDICTION  CANE   HOTSHOT  RAG  
  ASPEN  CHAPLAIN  MOOSE  RAVEN 
  BACKYARD  CLASP   MOURNER  RAWHIDE 
  BATTLEFIELD  COMMERCIAL  NEPHEW  REGRET 
  BIRCH  CRUSADER  NIECE   SAYING 
  BOG   ETERNITY  PANE   SCAR 
  BOWSTRING  FLU   PORCH  SHOOT-OUT 
  (BRIDE)GROOM GROIN   PRIVATE 
  BUDDY  HIDE   PURSE 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Av antal unika ord (38) ovan så är det inga som betecknar mat eller matlagning och 

heller inga inom hela GYM-3. Inom det semantiska fältet ’hus och hem’ återfinns 

backyard, hinge, pane, porch och rag och det sistnämnda ordet översätts i textboken 

enbart som ’trasa’. I hela GYM-3 tillkommer det inga ytterligare ord inom fältet. 

 Sammanfattningsvis innehåller GYM-1 tretton (13) ord som betecknar ’mat 

och matlagning’ och fem (5) ord som betecknar ’hus och hem’. GYM-2 innehåller ett 

(1) ord inom fältet ’mat och matlagning’ och två (2) ord inom ’hus och hem’. GYM-3 

innehåller inga ord som betecknar ’mat och matlagning’ men fem (5) ord inom fältet 

’hus och hem’. GYM-1 verkar vara det läromedel som främst stödjer hypotesen om 

att det finns en överrepresentation av dessa ord. GYM-1 är dock det läromedel med 

minst antal unika ord (30 %) jämfört med GYM-2 (38 %) och GYM-3 (38%). Tabell 

2 visar dock (se 5.1) att GYM-1 har det lägsta sammanlagda frekvensvärdet jämfört 

med de andra två textböckerna vilket visar på att denna textbok har den minsta 

sammanlagda frekevensen av högfrekventa ord. Det vill säga, GYM-1 har minst antal 

unika ord men består samtidigt av flest ovanliga, lågfrekventa ord. GYM-1s urval 

unika ord var starkt märkta inom sitt semantiska fält ’mat och matlagning’ och detta 

kan möjligen tolkas så att hela GYM-1s urval ord till stor del består av ord med mer 

specifik betydelse. En mycket viktig synpunkt på alla frekvensundersökningar är dock 
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den som Nässtrand framförde (se 4.2); de högrekventa orden ger inte alltid den 

informationstyngd som kan behövas i ett språkbruk.  

Ett mycket specifikt ordförråd måste ställas mot att eleven lär sig ord som faktiskt 

förekommer i det verkliga livet. Här kan återigen Morängs åsikter lyftas fram (se 5.1); 

det är omöjligt att ta fram ett centralt ordförråd inom engelskundervisningen som är 

lika relevant för varje enskild elev, men att ordfrekvenser faktiskt spelar roll i 

undervisningen råder det inga tvivel om. För att ord ska läras in på ett effektivt sätt 

krävs att ordet förekommer frekvent för eleven samt att det känns relevant för eleven 

att lära sig. Detta knyter an till stycket nedan och den vokabulärundersökning som 

gjordes av Ljung där han fann att många vanliga engelska ord saknades i läromedel 

för engelska:          

Ljungs studie (se 4.1) som gjordes 1991 fann att många ord med anknytning 

till sex, organ och kroppsfunktioner helt saknades i gymnasietexterna. I jämförelse 

med det kan GYM-2 och dess urval visa på en ny tendens, ord som: acne, amputee, 

anorexic, antibody, antidepressant, ass, asshole, body, brain, brains och breath 

betecknar, om inte sexualitet, så åtminstone kroppen, organ och (sjukdoms)tillstånd. 

Criterion, rental, forestry och feminism är ord som Ljung efterlyste i sitt GYM-korpus 

och de återfinns heller inte i detta korpus, det vill säga inte i någon av de tre 

undersökta textböckerna. I BNC (som använts i denna studie) återfinns dock bara 

criterion med ett frekvensvärde på 52 och forestry (skogsvård) finns inte med. Rent 

och feminist finns med men inte rental och feminism. Ljungs tanke om att ord som 

betecknar samhälleliga fenomen, och som faktiskt återfinns frekvent i engelsk 

dagspress, också borde återfinnas i läromedels vokabulär är dock mycket viktig.   

Att kategorisera och bedöma ords innehåll på ett objektivt sätt är som bekant 

ingen lätt uppgift. Aitchison belyste hur ’prototype theory’ kan vara en lösning för att 

kategorisera ord men detta verktyg väcker också många frågor. I denna undersökning 

har det dock inte handlat om att rangordna ord inom kategorin; alla ord som på något 

sätt betecknar ’mat och matlagning’ eller ’hus och hem’ har räknats med och det har 

inte funnits några större mängder borderline words eller ’gränsfallsord’ (Aitchison, 

1992: 71). 

Slutligen kan det konstateras att i detta urval, GYM-1, GYM-2 och GYM-3, 

finns en överrepresentation av ord inom ’mat och matlagning’ i framförallt GYM-1 

(13 %). De tre textböckerna sammanlagt ger ett korpus som består till 4,7 procent av 



 28

ord som betecknar ’mat och matlagning’ och till 4 procent av ord som betecknar ’hus 

och hem’.        

 
5.3 Abstrakta och konkreta ord   
Substantiv består av en mängd olika ord med skiftande innebörd, ett sätt att göra en 

distinktion mellan dem är i abstrakter och konkreter. Som presenterades i metoddelen 

(se 3.0) är en enkel definiering av skillnaden mellan abstrakt och konkret följande: 

konkreta betecknar framför allt föremål och levande varelser, sådant vi kan uppfatta 

med våra sinnen medan abstrakta betecknar sådant som händelser, situationer, 

(sinnes)tillstånd, tankar, sådant vi inte kan se och ta på (Olsson 1999: 31). Problemet 

med denna typ av indelning är att i många fall är det inte helt självklart om ett 

substantiv är abstrakt eller konkret, det beror på ur vilken synvinkel det betraktas. 

Många substantiv har dessutom av naturen både en konkret och en abstrakt betydelse. 

I den här analysen delades substantiven in efter den vanligaste/brukligaste synvinkeln, 

det vill säga endast i undantagsfall gjordes kategoriseringen A/K (både abstrakt och 

konkret) då bägge tolkningarna av substantivet måste anses lika rimliga. Nedan följer 

en presentation av GYM-1, GYM-2 och GYM-3s andel av abstrakta och konkreta 

ord:   

Tabell 7:   Antal abstrakta och konketa substantiv  i procent  
                   i GYM-1, GYM-2 och GYM-3.  
Textkorpus: GYM-1 GYM-2 GYM-3 

Abstrakta 34 % 32 % 42 % 

Konkreta 62 % 65 % 55 % 

A/K 4 % 3 % 3 % 

 
 
Tabelllen ovan visar att GYM-2 uppvisar den högsta halten av konkreter, varav 3 

procent av urvalet består av substantiv som måste betecknas som både abstrakta och 

konkreta (A/K). Dessa ord är acquaintance, art och branch. GYM-1 består till 62 

procent av konkreta substantiv varav character, common, composition och crown 

räknas som A/K. GYM-3 har 55 procent konkreta substantiv varav company och 

description räknas som A/K. Alla tre GYM-korpus uppvisar en större andel konkreta 

substantiv medan GYM-3 är den som innehåller störst andel abstrakter.  

Konkreta ord är de vi lär oss först och dessa är också lättare att minnas, 

abstrakter anses överlag som ’svårare’ (Olsson, 1999:31). Ordinlärningens processer 
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liknar varandra i både L1, L2 och FLA och utvecklingen av ordförrådet byggs initialt 

upp av konkreter för att sedan uttökas med abstrakter. Det som skiljer och som också 

kan vara ett problem i FLA- och L2-sammanhang är att de ord som lärs in på ett 

väldigt tidigt stadium av barn med engelska som modersmål helt saknas i FLA- eller 

L2-vokabulär (Moräng, 1997: 207).  

GYM-1 och GYM-2 är böcker som används under första gymnasieåret medan 

GYM-3 används under andra året på gymnasiet. Trots att alla tre böcker är inom 

engelska kurs A så kan det vara så att den högre halten av abstrakta ord i GYM-3 

beror på att textboken är tänkt för att införas senare i kursen och därför har en högre 

abstraktionsgrad. Men möjligen visar detta snarare på GYM-3 som en textbok vilken 

tar upp mer abstrakta företeelser än konkreta; men kanske inte med en medveten 

tanke på eleven som mer mogen och mer benägen till abstrakt tänkande. Engelska 

kurs A läses av relativt spridda åldrar och vidare behövs det naturligtvis andra 

undersökningar utöver abstrakt-konkret för att bedöma en textboks svårighetsgrad i 

stort. 

Ytterligare analys av vad för typ av substantiv som GYM-1, GYM-2 samt 

GYM-3  innehåller är beträffande hur många verbalsubstantiv respektive urval består 

av. Resultatet baseras på ord som bildats av verb med suffixet ’-(n)ing’ eller ’-tion.’ 

GYM-1 består till 6 procent av verbalsubstantiv, GYM-2 till 1 procent och GYM-3 

till 9 procent. Nedan visas en tabell där detta resultat också ställs i jämförelse med 

procenten av abstrakta samt konkreta ord:  

 

Tabell 8:  Antal verbalsubstantiv samt abstrakta och konketa substantiv  
                 i procent i GYM-1, GYM-2 och GYM-3. 

Textkorpus: GYM-1 GYM-2 GYM-3 

Verbalsubstantiv 6 % 1 % 9 % 

Abstrakta 34 % 32 % 42 % 

Konkreta 62 % 65 % 55 % 

   

Som tidigare nämnts om verbalsubstantiv (se 3.0) så är det ord ’som ger tyngd åt en 

text’, det vill säga svårighetsgraden samt mängden betydelsespecifika ord ökar. Detta 

i jämförelse med analysen av abstrakt-konkret visar att den textbok (GYM-3) som har 

högst antal abstrakta ord (42 %) också har högst antal verbalsubstantiv (9 %). Viktigt 
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att poängtera är dock att GYM-1 med mindre antal abstrakta ord (34 %) ändå hade ett 

relativt högt antal verbalsubstantiv (6 %).         

 

 

6. Slutdiskussion  
Denna uppsats har undersökt vokabulär i tre olika textböcker för gymnasiets kurs i 

engelska A: Solid Ground 1 (2005), Straight Forward (2006) och Read and React 

(2004).  Undersökningens två övergripande syften har varit att dels undersöka hur 

frekvent urvalets ord används i det engelska språket, dels att belysa olika lingvistiska 

aspekter på de ord som undersökts. Genom att undersöka orden ur GYM-1, GYM-2 

samt GYM-3 har olika frågor rörande ordförråd inom engelskundervisningen berörts. 

Tre specifika frågeställningar har varit:                                              

(1) vad är det för typ av substantiv som presenteras i textböckernas 
ordlista beträffande betydelse, svårighetsgrad, användningsområde och 
frekvens i det engelska språket? 

 
(2) hur kan ordfrekvenser eventuellt användas i 

undervisningssammanhang? 

(3) skiljer sig textböckerna åt beträffande typ av substantiv? 

Urvalet har bestått av de hundra första substantiven från varje textboks ordlista (se 

8.0, bilaga 1) och har analyserats utifrån följande perspektiv: 

(1) frekvens i det engelska språket 

(2) substantivets semantiska fält 

(3) om substantivet är konkret eller abstrakt   

Här följer en kort presentation av resultaten utifrån de olika analyserna: 

Den textbok vars korpus består av högst antal högfrekventa ord är GYM-3 (Read and 

React) följt av GYM-2 (Straight Forward) och den textbok med minst antal 

högfrekventa ord är GYM-1 (Solid Ground 1). Alla tre GYM-korpusar har ord som 

helt saknas i BNC och procentuellt ser det ut enligt följande: GYM-1 består till 30 

procent av ord som inte står listat i BNC och GYM-2 samt GYM-3 består till 38 

procent av ord icke listade i BNC, det vill säga ’unika ord’.   

En hypotes har varit att det inom urvalet av ord från textböckerna kan finnas 

en överrepresentation av ord inom särskilda semantiska fält. Benämningar på två 

semantiska fält har varit ’mat och matlagning’ respektive ’hus och hem’ och 

resultaten från undersökningen visar att framförallt GYM-1s korpus stödjer denna tes. 
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De tre textböckerna sammanlagt ger ett korpus som består till 4,7 procent av ord inom 

det semantiska fältet ’mat och matlagning’ och 4,0 procent av ord inom fältet ’hus och 

hem’. I jämförelse med Ljungs studie, där ord med anknytning till sex, organ och 

kroppsfunktioner helt sakandes i gymnasietexterna, har framförallt GYM-2 visat på 

en ny tendens: där fanns iögonfallande många ord som betecknade kroppen, organ 

och (sjukdoms)tillstånd.  

Det tredje analytiska perspektivet, om substantivet är konkret eller abstrakt, 

gav följande resultat: GYM-1 bestod till 34 procent av abstrakta ord, GYM-2 till 32 

procent och slutligen GYM-3 som bestod till 42 procent av abstrakta ord. De två 

första  textböckerna (GYM-1 och GYM-2) hade ett snarlikt procentresultat medan 

GYM-3 hade en högre andel abstrakta ord, det vill säga ord som mer betecknar 

händelser, situationer och (sinnes)tillstånd; sådant man inte kan se eller ta på. I 

anslutning till detta gavs även resultatet att den textbok med flest abstrakta ord 

(GYM-3, 42 %) också har flest verbalsubstantiv (9 %). Nedan följer en beskrivning 

av hur de olika resultaten ovan har tolkats samt vilka slutsatser som kan dras utifrån 

detta. 

Två generella slutledningar som resultaten från denna undersökning leder fram 

till är dels att urvalet visar på en viss överrepresentation av ord med särpräglad 

betydelse, dels att en del ’vanliga’ ord saknas. Det är dock av vikt att poängtera att 

detta arbetes urval av ord är av begränsat antal och det är av den anledningen inte 

heller rimligt att i denna undersökning försöka låta detta ordurval också säga något 

om läroboksproducenternas värderingar i stort. Syftet har dock inte varit att läsa ut 

några allmänna trender hos textböcker på gymnasiet rent generellt. Fokus har istället 

legat på att belysa olika lingvistiska aspekter på orden i just dessa textböcker samt att 

belysa och problematisera ordfrekvens och dess betydelse inom undervisningen. 

Ytterligare en aspekt på ordfrekvens är att vissa av de svenska synonymer som gavs i 

ordlistornas översättningar var den minst frekventa användningen i det engelska 

språket enligt BNC.         

Procenttalen beträffande semantiska fält över hela GYM-korpusen (GYM-1, 

GYM-2 samt GYM-3 sammanlagt) ger dock låga siffror; textböckerna består endast 

till 4,7 procent av ord inom det semantiska fältet ’mat och matlagning’ samt  4,0 

procent inom fältet ’hus och hem’. Detta innebär att det är svårt att säga något 

generellt om dessa textböcker i egenskap av ”läromedel för gymnasiet i engelska kurs 

A”. Det enskilda resultatet för en av textböckerna (GYM-1) visar dock på ett betydligt 
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tydligare resultat där en stor andel ord (13 %) hörde hemma inom fältet ’mat och 

matlagning’. I jämförelse med de andra textböckernas resultat (GYM-2: 1 % 

respektive GYM-3: 0 %) beträffande detta semantiska fält, visar detta på en stark 

överrepresentation hos GYM-1 av ord starkt märkta av sitt semantiska fält. Resultatet 

av undersökningen visar också på att i jämförelse med varandra skiljer sig de tre 

textböckernas urval åt genom att GYM-3 består av flest antal högfrekventa ord medan 

GYM-1 består av minst antal. Både GYM-3 och GYM-1 hade en relativt hög andel 

verbalsubstantiv jämfört med GYM-2 men GYM-3 skiljde sig dock från GYM-1 

genom att även ha den högsta andelen abstrakta substantiv. Detta resultat kan tolkas 

som att GYM-3 innehåller flest ’vanliga’ substantiv men de betecknar samtidigt fler 

abstrakta fenomen än GYM-1 och GYM-2. Beträffande det lägsta frekvensvärdet 

finns det dock ingen större skillnad mellan de tre textböckernas urval; och detta tyder 

på att det är snarare semantiskt innehåll och ’svårighetsgrad’ än frekvens i det 

engelska språket, det vill säga hur vanliga orden är, som skiljer de tre textböckerna åt.  

 Detta arbete avslutas med inspiration av Svartviks synsätt på god 

språkundervisning; nämligen att den ska lära ut ett modernt och naturligt språk som är 

kopplat till verkligheten. Detta mycket viktiga påstående väcker dock frågor. Att 

använda sig av ett centralt ordförråd i undervisningen innebär inte per automatik att 

detta är centralt och det rätta ordförrådet för alla. I alla språk finns det dock 

återkommande drag och dessa utgörs till stor del av ordfrekvenser. Att känna till hur 

pass hög- eller lågfrekvent ett ord är kan vara till stor hjälp i 

undervisningssammanhang då de möjliggör för att skapa ett modernt och naturligt 

språk. Vokabulär i textböcker behöver utgöras av ett mångskiftande och 

verklighetsanknutet ordförråd. Att utveckla elevens allsidiga kommunikativa kapacitet 

utvecklar också elevens lust och förmåga till att lära sig tala, läsa och skriva på 

engelska.   
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8.0 Bilagor 
 
Bilaga 1:   GYM-korpuset; GYM-1, GYM-2 och GYM-3s urval av substantiv  
                  från respektive boks ordlista samt deras frekvensvärde i BNC. 
 
 

 GYM-1 Frekvens 
BNC 

GYM-2 Frekvens 
BNC 

GYM-3 Frekvens 
BNC 

1 accent 19 access 100 account 200 
2 acting  acne  act 248 
3 anger 34 acquaintance  addict  
4 apartment 19 acronym  addiction  
5 artichoke  act 248 adult 79 
6 asparagus  action 269 amount 171 
7 assignment 18 activity 231 apology 12 
8 backpack  actress 13 aspen   
9 basil  activist 13 attention 140 

10 belief 75 ad 15 back 212 
11 bench 26 adult 79 backyard  
12 box 114 adulthood  battlefield  
13 break-time  adventure 20 bay 37 
14 break-up  advice 104 behaviour 128 
15 breath 53 afterthought  birch   
16 cabbage  age 252 bog  
17 can 15 agency 96 bow 14 
18 candy  agony 10 bowstring  
19 care 198 airline 20 box  114 
20 catch 11 airport 33 (bride)groom  
21 cauliflower  air-raid  buddy  
22 character 125 allegiance  butt  
23 chervil  alternative 53 cane  
24 chives  ambassador 14 case 613 
25 choice 138 amount 171 cause 99 
26 common  amputee  chaplain  
27 complaint 45 anger 34 clasp   
28 composition 27 antennae  commercial   
29 contents 75 antibody  company 579 
30 controversy 21 antidepressant  conclusion 75 
31 countryside 39 antivenom  creature 39 
32 crook  anorexic  crusader   
33 crown 53 apartment 19 decade 62 
34 cucumber  ape  description 66 
35 deal 100 appearance 66 diary 26 
36 death 230 area 858 display 55 
37 decision 243 aristocracy  edge 92 
38 detail 178 art 206 effort 134 
39 detention  ass  equipment 89 
40 diary 26 assassination  eternity  
41 doubt 84 asshole  excitement 27 
42 duck 19 attempt 135 exercise 79 
43 dust 26 audience 65 expense 47 
44 edge 92 aunt 33 experience 223 
45 eggplant  Aussie   eyebrow 14 
46 electrician  authority 313 exploration 17 
47 embarrassment 14 Baccarat  failure 88 
48 emotion 35 back 212 fit 11 
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49 engine 69 baffle   flu  
50 excitement 27 balloon 10 future 156 
51 expression 88 bank 234 grade 28 
52 failure 88 banker 15 grief 15 
53 fan 48 barbeque  groin   
54 farmyard  barrel 14 guilt 18 
55 field 201 base 98 habit 39 
56 fireplace  battle 72 hatred 11 
57 flash 11 beast 14 heel 20 
58 flat 66 beauty 44 hide  
59 flight 64 beaver  hinge  
60 folks  26 beehive  hotshot  
61 footing  behaviour 128 ignorance 11 
62 form 365 bet  incident 52 
63 garlic  birth 59 jewellery 13 
64 gas 82 bite  lap 16 
65 gate 55 blob  liberation 18 
66 ghost 20 block 57 minister  305 
67 good  25 blood 102 moose  
68 government 670 blow 24 mourner   
69 grin 12 body 325 nephew  
70 guard 39 boot 41 niece  
71 harpoon  booth  nightmare 18 
72 hatred 11 bow 14 novel 43 
73 headmaster 13 bowl 30 occasion 91 
74 heel 20 brain 57 pane   
75 height 47 brains  10 plot 24 
76 hip 19 branch 85 pole 26 
77 honesty  Brass 16 porch  
78 horror 26 breath 53 possibility 96 
79 housekeeper  breeze 15 power 385 
80 imagination 28 Bride 12 private   
81 inch 41 Briton  property 96 
82 injection 14 brute  prospect 385 
83 inn 18 buddy  publisher 385 
84 interruption  bulge   purse  
85 jail 12 bull 12 quiz  
86 jewels  bullet 13 rag  
87 keyboard 11 bunch 14 rate 303 
88 knowledge 146 bureaucrat  raven  
89 lad 35 burst  rawhide  
90 ladder 16 bush 17 reason 289 
91 laughter 22 business 394 regret  
92 leek  buttock  relief 68 
93 length 85 buzz  report 325 
94 lettuce  cad   reputation 39 
95 lobby 11 camel  rescue 17 
96 male 44 camp 43 saying  
97 marjoram  campaign 105 scar  
98 marks  66 canary  security 158 
99 matter 248 canyon   shoot-out  
100 meal 67 cap 26 shore 20 
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