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Abstract 

The aim of this study is to examine how vocabulary instruction is treated in three different 
educational materials for the subject of Swedish aimed for the first year of upper secondary school. 
The guiding research questions are: What kind of vocabulary is selected for instruction? and How 
are the vocabulary exercises designed? In order to answer the first question, the vocabulary is 
compared to a corpus of press texts. The analysis shows that the three educational materials differ 
vastly when it comes to the vocabulary selected: while the books aimed for vocational education 
focus on words pertaining to political participation and work life, the book aimed for programs 
preparing for ensuing studies contains low-frequency, sometimes slightly archaic words of marked 
stylistic value. For the second question, the exercises are classified according to Bloom’s taxonomy 
of educational objectives. The majority of all exercises in all three books correspond to the category 
of remembering factual knowledge, which is the least cognitively complex and demanding category 
of the taxonomy. 

Nyckelord: ordförråd, explicit ordinlärning, läromedelsanalys, Blooms taxonomi 
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1. Inledning 

Nyligen offentliggjordes en stor undersökning om ordförståelse hos vuxna (Ord på prov 
2017), vilken utgick från hur resultaten på högskoleprovets ORD-del har förändrats 
över tid. Undersökningen visar på en allt större klyfta i resultat mellan äldre och yngre 
åldersgrupper, där de yngre åldersgrupperna alltmer har halkat efter. En annan tendens 
som kunde ses i materialet var att det framför allt är förståelsen av ord med nordiskt 
eller tyskt ursprung som har försämrats, medan förståelsen av ord med latinskt-franskt 
ursprung, vilka också i hög utsträckning återfinns i engelskan, tvärtom i viss mån har 
förbättrats (Gustafsson och Håkansson 2017:131).  

Författarna till studien förklarar resultaten framför allt med ändrade läs- och medievanor 
hos den yngre generationen, där allt färre läser exempelvis dagstidningar och i stället i 
högre grad tar del av media på nätet, inte sällan på engelska (Gustafsson & Håkansson 
2017:132). Forskarna uttrycker farhågor för att fler studenter i framtiden kommer att ha 
svårt att ta till sig den akademiska litteraturen och därmed riskerar att misslyckas med 
studierna. Dessutom ser de ett demokratiskt problem i att allt fler inte behärskar ”det 
språkbruk som ett aktivt medborgarskap kräver” (2017:133). De uttrycker dock en 
förhoppning om att den observerade försämringen av ungdomars ordförråd kan ”mötas 
med ett mer intensivt arbete med texter i olika genrer och i olika ämnen i 
skolan” (2017:132). 

Frågan om elevers ordförråd har traditionellt uppmärksammats främst inom 
specialpedagogiken, samt inom ämnet svenska som andraspråk. Inom det ”vanliga” 
svenskämnet verkar frågan däremot inte diskuteras lika mycket, åtminstone då det gäller 
äldre elever. Ordförrådet nämns inte explicit i kursplanerna för svenskämnet på 
gymnasiet, även om det heter att ”eleverna ska […] tillägna sig de språkliga redskap 
som krävs för vardags- och samhällsliv” (Skolverket 2017). Det är svårt att avgöra om 
detta beror på att frågan inte anses viktig, eller om det snarare är så som en av 
författarna till en av de läroböcker som undersöks i denna uppsats skriver:  

Det finns inget kunskapskrav som handlar om att man ska ha en viss volym på sitt 
ordförråd – helt enkelt för att ett stort och användbart ordförråd ligger till grund för alla 
kunskapskrav. Eller annorlunda uttryckt: samtliga förmågor som bedöms i svenska 
gynnas av processen med ett växande ordförråd. Den elev som förstår många ord och kan 
använda en mängd uttryck med precision är förstås samma elev som ska ha ett högt betyg 
i svenska (Cederholm 2017:19). 

I flera av de läroböcker för kursen Svenska 1 som utkommit de senaste åren har 
författarna alltså valt att arbeta specifikt med ordförrådet. I denna uppsats kommer jag 
att undersöka dessa litet närmare. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur några aktuella läromedel i svenska för 
gymnasiet aktivt arbetar med ordförrådet. Mina frågeställningar är: 

1) Vilken typ av ord förekommer i läroböckernas ordövningar?  

2) Hur är ordövningarna uppbyggda, och hur förhåller dessa sig till aktuell forskning 
om ordinlärning? 
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2. Forskningsöversikt 

2.1 Ord och ordförråd 
Ord är ett vardagligt begrepp, inte ett vetenskapligt. Det innebär att vi kan ha flera olika 
saker i åtanke då vi talar om ord. Med ord kan vi åsyfta en grafisk enhet, alltså en grupp 
bokstäver som skrivs ihop utan mellanrum. En sådan definition skulle ibland medföra 
att ett ord på svenska motsvaras av två eller flera ord på engelska, där man ju ofta 
skriver isär där vi skriver ihop. Även på svenska är det ofta så att en betydelse är knuten 
till fler än en grafisk enhet. Ett exempel utgörs av partikelverb som härskna till, där 
sammansättningen skapar en ny betydelse, skild från den som finns i de ingående 
grafiska enheterna. Sådana partikelverb motsvarar alltså två graford (andra 
förekommande termer är textord eller ortografiska ord), men endast ett lexem eftersom 
de endast motsvarar en betydelse. Detta tydliggörs genom det faktum att partikelverben 
ofta kan ersättas av synonymer som utgörs av endast en grafisk enhet (Enström 
2016:17). Även längre idiomatiska uttryck såsom exempelvis slå huvudet på spiken 
eller sätta näsan i vädret klassificeras lämpligen såsom ett lexem. Ett lexem omfattar 
vidare alla böjningsformer av ett ord.  

I korpusbaserade studier arbetar man i allmänhet med lemman. Ett lemma omfattar 
formsidan av ett lexem. Detta innebär att lemmana i en korpus taggas med information 
om ordklass och böjningsformer. Däremot särskiljs inte olika betydelser hos homonyma 
lexem som tillhör samma ordklass. Detta innebär att får (verb) och får (substantiv) 
utgör olika lemman, medan parkett (på teatern) och parkett (golvbeläggning) inte gör 
det. De senare utgör alltså två skilda lexem, men ett och samma lemma (Borin 2008:61, 
mina exempel). 

Ord har alltså dels en formsida och dels en innehållssida. Då vi försöker uppskatta hur 
många ord som ingår i en persons ordförråd är det av flera skäl inte lämpligt att utgå 
från formsidan. Eftersom olika språk skiljer sig åt både när det gäller skrivregler och i 
vilken omfattning ord flekteras och därmed hur många olika ordformer som 
förekommer, skulle eventuella jämförelser mellan språk bli mycket missvisande. 
Dessutom har forskning visat att orden i det mentala lexikonet framför allt lagras utifrån 
sina semantiska komponenter – det vill säga utifrån sin innehållssida (Neveling 
2016:117–118). 

Vid inlärning av ord kan det vara meningsfullt att istället för lemman tala om 
ordfamiljer, vilka omfattar besläktade ord även inom olika ordklasser. Då du redan kan 
ordet hoppa är det inte så svårt att också lära sig ordet hopp, åtminstone om du har 
rudimentär kännedom om hur ordbildningen fungerar i svenskan. Såsom Nation 
uttrycker det minskar ”the learning burden” för nya ordformer i en känd ordfamilj, 
åtminstone så länge de följer ett regelbundet mönster (Nation 2001:8). Då 
uppskattningar görs av en persons ordförråd utgår man därför ofta antingen från 
lemman eller ordfamiljer.  
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Om vi ska räkna antalet ord i en löpande text tillkommer vad som brukar kallas the type/
token distinction; vi måste bestämma oss för om vi räknar antalet tokens, det vill säga 
antalet löpord, såsom de normalt räknas i ett ordbehandlingsprogram, eller antalet types, 
det vill säga unika förekomster. I det senare fallet kan vi räkna antingen antalet separata 
ordformer, antalet lemman eller antalet ordfamiljer. Dessa olika beräkningsmetoder 
kommer att ge mycket olika resultat (Nation 2001:8). 

2.2 Modeller för ordförståelse 
Att kunna ett ord är inte en fråga om antingen/eller. Nyare forskning om språkinlärning 
visar på att ordförståelse bör ses som multidimensionell och omfatta (åtminstone) 
aspekterna bredd och djup (Qian och Schedl 2004). Om ordförrådets bredd eller 
kvantitet mäts genom antalet ord finns det ett antal aspekter  som kan användas för att 
mäta dess djup, det vill säga hur väl du behärskar orden i fråga.  

Qian föreslår följande modell för att beskriva ordförrådet: 
1) ordförrådets bredd, det vill säga antalet ord språkbrukaren har åtminstone en ytlig 

kunskap om. 
2) ordförrådets djup, vilket omfattar aspekter som uttal, stavning, betydelse, stilvärde 

(eng: register), frekvens, morfologiska och syntaktiska egenskaper, samt kännedom 
om vanliga kollokationer.  

3) ordförrådets systematiska organisering (utformningen av det så kallade mentala 
lexikonet). 

4) graden av automatisering då ord plockas fram, både vid reception och produktion 
(Qian och Schedl 2004:29–30, min översättning). 

Nation (2001:27) menar att ordkunskap omfattar följande aspekter (min översättning): 

form talad form 
 skriftform 
 ordbildning 

betydelse samband mellan form och betydelse (intension) 
 referens (extension) 
 associationer 

användning grammatiska mönster 
 kollokationer 
 begränsningar på grund av stilnivå, allmän frekvens, etc. 

Järborg (2007:81) diskuterar för- och nackdelar med dessa bägge modeller. Han 
kritiserar Nations modell för att inte vara helt konsekvent i vad som anses vara ett ord, 
genom att ibland bara betrakta ordens formsida och ibland definiera ett ord som en 
kombination av form och innehåll. Dessutom menar han att Nation ibland blandar ihop 
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graford och lemman (något som förmodligen lättare låter sig göra i engelskan, på grund 
av dess mindre omfattande flektionssystem). Vidare anser Järborg det problematiskt att 
särskilja ordens grammatiska egenskaper från deras betydelse, då dessa aspekter i själva 
verket är tätt sammanbundna. Qians modell tar större hänsyn till dessa komplexiteter, 
men i gengäld är den tämligen svår att tillämpa praktiskt (Järborg 2007:81). I denna 
uppsats kommer jag att tillämpa Nations modell, eftersom den i hög grad 
överensstämmer med utformningen av de övningar som återfinns i de undersökta 
läroböckerna. Den kommer därför att diskuteras närmare i metodavsnittet. 
  
Beck, McKeown och Kucan understryker att ordförståelse är en komplex företeelse. 
Dels är det inte en fråga om antingen/eller utan om en glidande skala, och dels finns det 
kvalitativt olika aspekter, som kan uppträda oberoende av varandra (2013:10). De 
presenterar följande förenklade modell för didaktisk tillämpning. Till skillnad från de 
ovanstående modellerna bygger denna på stadier, där förståelsen av ett ord successivt 
utökas (2013:11, min översättning och mitt exempel): 

1. Ingen kunskap. 
2. En viss, allmän uppfattning om ordet, exempelvis att ordet underdånig har negativa 

konnotationer. 
3. Kontextbunden kunskap; kan använda ordet i vissa, begränsade betydelser. 
4. Har kunskap om ett ord, men kan inte plocka fram det snabbt nog för att använda det 

i passande situationer. 
5. Fyllig, avkontextualiserad kunskap om ordets betydelse, hur det relaterar till andra 

ord och hur det kan användas metaforiskt. 

2.3 Explicit och implicit ordinlärning 
Under gynnsamma förhållanden växer ett skolbarns ordförråd explosionsartat. De flesta 
sex- eller sjuåringar som börjar skolan har ett ordförråd på omkring 8000–10 000 ord, 
och ordförrådet växer sedan med omkring 3000 ord om året – barnet lär sig alltså nära 
10 ord om dagen (Lindberg 2006:92). I 8–12-årsåldern kan det röra sig om så mycket 
som 15–20 ord om dagen (Myrberg 2017). Både Lindberg och Myrberg talar i det här 
sammanhanget litet oprecist om ”ord”, men det bör rimligen tolkas som lexem, eftersom 
Nation uppger att engelska modersmålstalare under de tidigaste levnadsåren i regel 
tillägnar sig  omkring 1000 nya ordfamiljer om året (2001:9). 

Vad innebär då dessa gynnsamma förhållanden? Myrberg understryker hur viktigt det är 
att ta del av skriven text för att utveckla sitt ordförråd. Det ordförråd som används i 
talspråket är mycket mindre än det i skriftspråket – böcker skrivna för barn i 
mellanåldern innehåller ett betydligt större ordförråd än språket i underhållnings-
program för vuxna på TV. För att skaffa sig ett stort ordförråd är det därför viktigt att 
läsa mycket, och dessutom texter i olika genrer, som valts ut för att ge eleven den 
utmaning just hon eller han behöver. Myrberg lyfter också fram högläsningens 
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betydelse. Högläsning innebär att barn får ta del av skrivna texter som är snäppet mer 
avancerade än de texter barnen klarar av att läsa på egen hand (Myrberg 2017). 

Förhållandet mellan ordförråd och läsning är ömsesidigt – läsning förstärker 
ordförrådet, men ordförrådet är också viktigt för läsförståelsen. Undersökningar visar att 
95% av löporden i en text bör vara kända för att en text ska kunna läsas med behållning 
(Nation 2001:144–145). Hur stort ordförråd detta motsvarar varierar med texttypen – i 
regel krävs ett större ordförråd för att läsa akademisk text och tidningstext än för 
skönlitteratur (Nation 2001:145, 2001:17). 

Forskning pekar dock på att den implicita inlärning som sker genom läsning inte är 
tillräcklig för vissa elevgrupper, såsom elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med 
språkstörning samt elever med svenska som andraspråk. Elever med läs- och 
skrivsvårigheter tenderar att läsa mindre än andra, vilket påverkar deras ordförråd 
negativt, vilket i sin tur skapar hinder för deras läsning. Elever med språkstörning har 
behov av en strukturerad undervisning som innehåller tillfällen för upprepning och 
uppföljning – det räcker inte med att höra eller läsa ett ord en eller ett par gånger för att 
det ska lagras i långtidsminnet (Frylmark 2017:108–109).  

Många elever som har svenska som andraspråk klarar sig mycket bra i vardagliga och 
sociala situationer, vilket kan leda till att omgivningen inte uppmärksammar att de har 
stora brister i det skol- och ämnesrelaterade ordförrådet. Det förekommer exempelvis att 
eleverna inte förstår de ord som lärare gärna använder för att förklara nya termer 
(Golden och Kulbrandstad 2016). Elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med 
språkstörning och andraspråkselever har därför särskilt stor nytta av explicit 
undervisning för att stärka sitt ordförråd, men explicit undervisning gynnar även andra 
elever (Frylmark 2017:108–109). 

Beck, McKeown och Kucan förespråkar en omfattande explicit ordundervisning. 
Studier visar att endast omkring 5–15% av de nya ord man stöter på i en text verkligen 
blir inlärda. För att man ska lära sig ord genom att läsa krävs det att man 1) läser en stor 
mängd texter, och dessutom texter som innehåller nya ord och 2) att man har förmågan 
att sluta sig till ordens betydelse från kontexten – något som kan vara svårt, eftersom 
skrivna texter ofta ger betydligt färre ledtrådar till ordens betydelse än vad talspråket 
gör (2013:5). Beck, McKeown och Kucans egna studier visar på att många elever 
tenderar att använda strategier som inte hjälper dem att dra slutsatser från kontexten. 
Sådana mindre framgångsrika strategier inkluderar att bara se till begränsade delar av 
kontexten, att anta att ett ords betydelse innefattar meningen av hela kontexten, samt att 
gå utanför kontexten och hitta på ett scenario där den egna tolkningen av ordets 
betydelse plötsligt passar in (2013:122). 

Med tanke på att antalet ord i det svenska språket är i det närmaste oändligt och tiden i 
skolan är begränsad inställer sig frågan om vilka ord som bör tas upp i undervisningen. 
Denna fråga kommer att behandlas i nästföljande avsnitt. 
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2.4 Ord särskilt lämpade för inlärning 
Det kan förefalla självklart att man har störst nytta av att kunna de vanligaste orden i ett 
språk. Beräkningar av ett ords frekvens kan därför utgöra en grund till kategorisering av 
ord för inlärning (bl.a. Nation 2001). Det finns dock ett antal svårigheter förknippade 
med frekvensberäkningar. Alla frekvensberäkningar måste göras utifrån en specifik 
korpus. Eftersom förekomsten av olika ord skiljer sig starkt mellan olika texttyper och 
därmed också mellan olika korpusar innebär detta att olika forskares sammanställningar 
över de vanligaste orden kan skilja sig något från varandra. De allra vanligaste orden 
utgörs dock alltid av formord, såsom konjunktioner och prepositioner. Förutom 
frekvensen är det också viktigt att titta på spridningsgraden, det vill säga i vilken 
utsträckning ordet förekommer i olika texttyper (Nation 2001:15–16). 

Nation (2001) utgår från ordens frekvens och spridningsgrad för att dela in orden i 
engelskan i fyra kategorier: 1. högfrekventa ord (vilka omfattar de 2000 vanligaste 
ordfamiljerna), 2. akademiska ord, en förhållandevis liten grupp ord som återfinns i ett 
brett urval av texter, 3. tekniska ord, det vill säga ord som är mycket tätt förknippade 
med ett visst ämne och därmed är högfrekventa i ämnestexter och 4. lågfrekventa ord 
(2001:11–12). Nations rekommendationer för språkinlärning i en andra- eller 
främmandespråkskontext är att den mesta energin bör ägnas åt de högfrekventa orden, 
samt den begränsade mängden akademiska ord med hög spridningsgrad som återfinns i 
grupp 2.  

De tekniska orden spelar enligt Nation ofta ”dubbla roller”, dels förekommer de i en 
allmän betydelse, och dels i en specifik, ämnesrelaterad betydelse. (Ett svenskt exempel 
utgörs av ordet kostnad, som har en mycket specifik betydelse inom företagsekonomin.) 
I sådana fall är det viktigt att dra elevernas uppmärksamhet till dessa 
betydelseskillnader. Oftast är det lämpligast att ämnesspecifik vokabulär lärs in i 
samband med att man studerar ämnet i fråga (2001:18–19) Vad gäller de lågfrekventa 
orden bör undervisningen inte fokusera på enskilda ord utan snarare på strategier för att 
tillägna sig nya ord, såsom att använda sig av ledtrådar som ges av kontexten, att 
analysera orddelar och att lära sig använda ordböcker (2001:20).  

Nation understryker dock att frekvenbaserade kategorier på intet sätt är absoluta: om 
brytpunkten mellan vad som anses som hög- respektive lågfrekventa ord skulle 
förändras något skulle det innebära stora förändringar för vilka ord som ingår i de olika 
kategorierna (2001:19). Förutom dessa svårigheter pekar Beck, McKeown och Kucan 
på det faktum att frekvens inte alltid är så relevant i didaktiska sammanhang: många ord 
som redan småbarn kan (såsom sten eller gunga, mina exempel) i själva verket inte är 
särskilt högfrekventa sett till språket som helhet (2013:22). 

Lindberg (2006) understryker att vardagsspråk och skolspråk är två olika saker, och att 
färdighet i det ena inte behöver innebära färdighet i det andra (2006:83). I projektet 
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OrdiL (Göteborgs universitet) undersöktes ordförrådet i läromedel för grundskolans 
senare år (2006:95). I undersökningen indelades orden i kategorierna ämnesneutrala och 
ämnesspecifika ord. Det ämnesneutrala ordförrådet kan i sin tur delas in i  A) mer 
vardagliga, respektive B) mer skriftspråkliga ord, medan det ämnesspecifika kan delas 
in i C) vardagliga ”snedfördelade” ord förknippade med visst ämne, respektive D) 
facktermer med specifik, teknisk betydelse (Lindberg 2006:96). Enligt Enström bereder 
kategorierna B (ord som till exempel behandla, motsvara och ersätta), samt C (ett 
exempel är ordet gnida inom fysiken) ofta särskilda svårigheter för andraspråkselever, 
eftersom lärarna ofta förutsätter att de redan är kända för eleverna (2016:148). 

Beck, McKeown och Kucan använder istället en kategorisering av ordförrådet i tre 
nivåer. Den första nivån utgörs av vardagliga ord, vilka eleverna i regel redan kan eller 
ändå lär sig i andra sammanhang (jämför sten och gunga). Nivå två består till största 
delen av ämnesneutrala, abstrakta ord, vilka i hög grad förekommer i skriven text och 
därmed är viktiga för läsförståelsen (Beck, McKeown och Kucan 2013:20). Dessa kan 
jämföras med kategori B hos Lindberg. Frylmark (2017) har omsatt dessa nivåer till 
svenska förhållanden. Hennes exempel på nivå två-ord är bilda, motsvara, avta, 
komplex, etablera och översikt. På denna nivå inkluderar Frylmark även en del 
ämnesspecifika ord, som ändå är så pass vanliga att alla elever bör kunna dem, som till 
exempel karta, diagram och flod (Frylmark 2017:107). Dessa skulle kunna sägas 
motsvara kategori C hos Lindberg. På nivå tre återfinns de ämnesspecifika 
facktermerna. Dessa är centrala för respektive ämne, men bör rimligen inläras 
tillsammans med ämnesinnehållet och inte i första hand som isolerade ord (Beck, 
McKewon och Kucan 2013:29). 

Enligt Beck, McKeown och Kucan bör arbetet med ord i skolan således fokusera på 
nivå två. De hänvisar till Corson (1995), som menar att det finns två skilda 
meningssystem i språket, ett vardagligt och ett akademiskt. Corson hävdar att det finns 
en lexikal barriär som man måste ta sig över för att ta del av det akademiska 
meningssystemet. Denna lexikala barriär motsvaras enligt Beck och McKeown och 
Kucan av orden på nivå två (2013:24). Beck, McKeown och Kucan ger ett antal 
kriterier för att identifiera nivå två-ord: för det första ska det röra sig om ord som har ett 
stort användningsområde (hög spridningsgrad i olika texttyper), för det andra bör orden 
motsvara ett begreppsligt innehåll som eleverna redan är bekanta med, och för det tredje 
bör orden ha stor didaktisk potential, i den mening att de ska rymma många 
tolkningsmöjligheter, kunna användas i överförd bemärkelse, etc. (Beck, McKeown och 
Kucan 2013:28). 
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2.5 ”Robust vocabulary instruction” 
Många av de författare som skrivit om ordförråd och ordinlärning intresserar sig 
framför allt för inlärning i en andraspråks- eller främmandespråkskontext. Detta gäller 
exempelvis Nation (2001), Qian och Schedl (2004), Lindberg (2006 och 2007) och 
Enström (2016).   Ett undantag utgörs av Beck, McKeown och Kucan (2013). De har 
forskat om explicit ordinlärning och undervisning även i förstaspråket och understryker 
att elever måste möta ett ord vid flera tillfällen om det ska läras in på djupet. Deras 
modell för språkinlärning robust (tidigare ”rich”) vocabulary instruction bygger på fyra 
faser: introduktion av nya ord, uppföljning, bedömning och underhåll (2013:x).  

Introduktion av nya ord 
Oavsett hur nya ord introduceras – i de allra flesta fall sker det i samband med 
textläsning – bör läraren ta sig tid att förklara dem ordentligt för eleverna. Hur ser då en 
bra förklaring ut? Enligt Beck, McKewon och Kucan bör läraren i vilket fall inte förlita 
sig på ordboksdefinitioner. Definitioner i ordböcker är ofta utformade för att kräva 
minsta möjliga utrymme, inte i första hand för att främja inlärning av nya ord (2013:43–
44). En förklaring som främjar inlärning bör se till två aspekter: för det första bör 
läraren fundera över i vilka situationer ordet används, det vill säga: vad är orsaken till 
att vi tycker oss behöva just det här ordet? För det andra bör ordet förklaras i vardagligt 
språk, som eleverna redan är förtrogna med (2013:45). Ett exempel (2013:89): 

abscond 
When you abscond, you leave suddenly and secretly, usually to avoid being seen. 

Uppföljning 
Ett ord behöver påträffas många gånger om det verkligen ska inlemmas i ordförrådet. I 
Beck, McKeown och Kucans undervisningssekvens introduceras 10 nya ord i veckan 
och upprepas sedan dagligen i olika kontexter och situationer. Eleverna ska få flera 
möjligheter att använda orden, att undersöka deras olika betydelser och konnotationer 
och att fundera på hur de relaterar till andra ord. (2013:83–86). Nedan följer några 
format som utarbetats för mellanstadiet (2013:89–91). 

Denna första övning är utformad för att öva upp förmågan att avgöra vilka olika 
betydelsenyanser som omfattas av ett ord. Övningen är tänkt att utföras i grupp, där 
eleverna snabbt och på ett lekfullt sätt får avgöra huruvida ett visst ord kan appliceras på 
en situation eller inte:  

Example/Non-example 
If I say something that might make you feel forlorn, say ”Oh no” in a forlorn voice. If not, don’t say 
anything. 

I följande övning ska ett visst ord paras ihop med en beskriven situation: 

Word Associations 
Which comment goes with which target word? (concede, implore, incredulous, abscond) 
• I told my mom how much I really wanted to go to the concert even though it was on a school night. 
(etc.) 
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I följande övning är förhållandet omvänt: eleverna får själva hitta på situationer som 
passar till ett visst ord:  

Generating Situations, Contexts, and Examples 
The following questions hold the situation constant and challenge students to find ways to apply different 
target words to it: 
What would make someone say: 
• ”I am totally exasperated!” 
• ”I am filled with admiration!” 
• ”I am incredulous!” 
etc. 

Nedanstående övning bygger på att eleverna själva får skapa möjliga samband mellan 
ord: 

Word Relationships 
Ask students to describe how two vocabulary words might be connected or related. 
• implore/concede 
etc. 

Kortare skrivövningar kan enligt Beck, McKeown och Kucan med fördel utformas så att 
eleverna får avsluta en påbörjad mening. Avsikten är att förhindra att de skapar föga 
informativa meningar av typen ”I felt admiration” (2013:91): 

Writing 
Provide students with sentence stems such as the following. The value of this format is that it prevents 
students from producing minimally informative sentences (”I felt admiration”). 
• The citizens were incredulous when… 
• The dog absconded with… 
etc. 

Testfrågor och bedömning 
Beck, McKeown och Kucan ägnar ett kapitel åt att diskutera olika testformat. Vid 
flervalsfrågor är det enligt dem viktigt att välja de så kallade distraktorerna, det vill 
säga de felaktiga alternativen, med omsorg. Om distraktorernas betydelse ligger alltför 
nära det testade ordets kan det bidra till ökad förvirring. Om de däremot har en alltför 
annorlunda betydelse kan eleven svara rätt på frågan, trots att han eller hon har en 
ytterst begränsad förståelse av ordet (2013:104–105). Beck, McKeown och Kucan 
understryker därför att flervalsfrågor bör kompletteras med andra format som kräver en 
djupare ordförståelse, som till exempel  
- att be eleven förklara ordet med egna ord 
- att be eleven ge exempel på hur man agerar då man är kverulant (mitt exempel) 
- låta eleven förklara vad som är gemensamt för, respektive skiljer två semantiskt 

näraliggande ord åt, som till exempel extraordinary/peculiar. 
- låta eleven välja mellan ett exempel där ordet används korrekt och där det inte gör det, 

som till exempel (2013:106): 
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proclaim 

• A woman refuses to talk to reporters about the election. 

• A woman tells reporters which candidate won the election. 

Enligt Beck, McKeown och Kucan bör alltså testformerna spegla målet för 
undervisningen Om målet är att eleverna ska visa ytlig kännedom om ett ord kan 
flervalsformatet vara lämpligt. Om målet däremot är att de ska ha nått en djupare 
ordförståelse krävs det att det kompletteras med frågor liknande dem ovan (2013:108). 

Underhåll 
Då veckans undervisningssekvens är över är det viktigt att orden fortsätter att användas. 
Beck, McKeown och Kucan föreslår att man skapar ett eget klassrumslexikon med egna 
förklaringar och exempel, gärna i form av ett kartotek. Äldre elever bör också föra en 
egen ”orddagbok”, där de samlar ord, förklaringar och exempel (2013:109). Om möjligt 
bör också arbetet med ord sträcka sig utanför klassrummet. Ett förslag på format är 
”Word Wizard”, där eleverna får i uppgift att anteckna alla förekomster av ett ord de har 
arbetat med och på så vis kan samla poäng (2013:112). 

If you hear a word – on TV, on the radio, on the street, or at home – you can earn 1 point. Just  
tell your teacher where you heard or saw that word and how it was used. 

Sammanfattningsvis kan de didaktiska rekommendationerna för explicit undervisning 
alltså sammanfattas i följande punkter: 
• Läraren bör förklara nya ord på ett elevanpassat sätt. 
• Ett ord måste upprepas många gånger i flera olika kontexter för att läras in. 
• Flera olika aspekter hos ett och samma ord bör uppmärksammas: semantiska, 

stilmässiga, etc (se avsnitt 2.2). 
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3. Material och metod 

3.1 Material 
För min undersökning har jag valt ut ett antal läroböcker för kursen Svenska 1. Orsaken 
till att jag valt just Svenska 1 är att detta är den kurs som läses av allra flest 
gymnasieelever. Vid urvalet har jag beaktat vissa kriterier. Det första av dessa är att 
boken ska innehålla återkommande övningar som specifikt fokuserar på ordförrådet. För 
det andra har jag försökt hitta så nya böcker som möjligt. För det tredje har jag valt ut 
böcker av olika författare på olika förlag och med olika målgrupp (studie- respektive 
yrkesförberedande program). 

Språket och berättelsen 1 (andra upplagan) av Linda Gustafsson och Uno Wivast utkom 
2017 på Gleerups förlag. Det står inte explicit att boken är tänkt att användas på de 
studieförberedande programmen, men förordet säger att ”Språket och berättelsen 1 
siktar framåt, och du får den grund att stå på som är så viktig för att du ska nå de krav 
och mål som ställs i Svenska 2 och Svenska 3”. Under rubriken Arbeta med språket 
finns olika övningar som fokuserar på ordkunskap: förklara ord, hitta synonymer, etc. 
Ännu fler ordövningar finns i den digitala versionen. 

Kontext. Svenska 1 för barn- och fritidsprogrammet av Eva Hedencrona och Karin 
Smed-Gerdin utkom 2014 på Studentlitteratur och riktar sig såsom titeln anger till 
elever på barn- och fritidsprogrammet. I samma serie finns titlar för vård- och 
omsorgsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och 
transportprogrammet samt hotell- och restaurangprogrammet, alla av samma författare. 
Omkring hälften av materialet i de olika böckerna i serien är gemensamt. Efter varje 
längre textutdrag återkommer rubriken Ordarbete där det finns ett antal övningar som är 
inriktade på ordförrådet. Ytterligare  ord och övningar finns i det digitala materialet. Det 
finns även ett till serien tillhörande övningshäfte, utgivet 2011. Då orden och 
övningsformaten i detta häfte till största delen sammanfaller med dem i själva boken har 
inte detta häfte beaktats i detta arbete. 

Svenska i toppform – arbeta formativt och målinriktat i Svenska 1 av Pia Cederholm 
utkom 2017 på Studentlitteratur. Såsom titeln antyder är boken i hög grad fokuserad på 
målen för just denna svenskkurs. Boken inleds med en presentation av ämnesplanen för 
svenska, samt det centrala innehållet och kunskapskraven för kursen Svenska 1. Vart 
och ett av de femton kapitlen i boken inleds med en presentation av det centrala innehåll 
som bearbetas i just detta avsnitt, och avslutas med de relevanta kunskapskraven för 
betygen E, C och A samt en självvärdering. De återkommande självvärderingarna 
signalerar att författaren lägger stort värde vid metakognitiv kunskap, alltså 
medvetenheten om det egna lärandet. Varje kapitel innehåller dessutom rubriken 
Ordkunskap, där 20–40 ord plockats ut för inlärning. Övningar till de utvalda orden 
finns enbart i det tillhörande digitala materialet.  
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3.2. Metod 
De två forskningsfrågorna i denna uppsats kräver olika metoder. För att undersöka 
vilken typ av ord som förekommer i läroböckernas ordövningar har jag använt mig av 
en kvantitativ metod, där jag undersökt ordens relativa frekvens i PRESS98, en korpus 
som finns tillgänglig för allmänheten genom Göteborgs universitet. Vid analysen av 
övningarna har jag använt mig av en modifierad variant av Nations (2001) modell för 
ordkunskap, samt Blooms reviderade taxonomi (Anderson och Krathwohl 2001). Då det 
är relevant kommer jag också att återknyta till de didaktiska rekommendationer som ges 
av Beck, McKeown och Kucan (2013). 

3.2.1 Kategorisering av orden 
Det kriterium som använts för att välja ut ord för undersökning är att de ska utgöra mål 
för minst en ordövning i läroböckerna. I Svenska i toppform är det enkelt att urskilja de 
ord som är utvalda för inlärning, eftersom de samlats i en lista i slutet av varje kapitel. I 
de övriga två böckerna har jag behövt urskilja dels vilka övningar som bör betraktas 
som ordövningar, och dels vilket ord som är avsett som mål för övningen till skillnad 
från dem som används som distraktorer eller förklaringar. I de flesta övningar framgår 
detta tämligen tydligt, men i andra har jag fått göra avvägningar, se exemplet nedan 
(Språket och berättelsen - Verklighet och fiktion - Oväntat möte - Antonymer): 

rata vilja ha 
väsentlig oviktig 
indignerad oberörd 
effektfull verkningslös 
temporär permanent 
flexibel rigid 
resignera hoppas 
beläst illitterat 
besutten fattig 
spartansk överdådig 

I allmänhet innebär detta att ovanligare ord har tolkats som utgörande mål för övningen, 
och mer vardagliga ord som förklaring. I ovanstående fall innebär det att orden vilja ha, 
oviktig, hoppas och fattig i högerspalten har uteslutits, medan övriga ord har behållits. I 
andra fall har denna typ av svårigheter inneburit att jag tvingats utesluta alla ord i 
övningen från den kvantitativa behandlingen. Detta innebär att det kan finnas en viss 
felkälla i urvalet av ord. Ord som enbart förekommer i rena stavningsövningar har inte 
heller tagits med i urvalet. Sammanlagt innehåller materialet 315 ord från Språket och 
berättelsen, 392 ord från Kontext och 378 ord från Svenska i toppform. 

Som jämförelsematerial vid klassificeringen av orden har jag använt mig av PRESS98, 
en tidningskorpus som består av texter ur Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 
Göteborgs-Posten för året 1998. Valet av referenskorpus är inspirerad av OrdiL-
undersökningen, men det finns också skäl att hävda att den typ av texter som 
dagstidningar representerar är särskilt viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Min 
bedömning är att det i hög grad motsvarar ”det språkbruk som ett aktivt medborgarskap 
kräver” (Gustafsson och Håkansson 2017:133). PRESS98 är den nyaste 
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dagstidningskorpus som finns öppet tillgänglig på Språkbanken. Trots detta är den idag 
20 år gammal. Detta innebär att jag kanske hade fått ett något annorlunda resultat om 
jag kunnat begagna mig av en mer aktuell korpus. Min bedömning är dock att de ord 
som valts ut för inlärning i läroböckerna sällan tillhör de allra nyaste i språket – ord som 
bloggenerationen (0 träffar i PRESS98) utgör alltså ett undantag. 

Den valda kategoriseringen av orden bygger till viss del på OrdiL-undersökningen, och 
till viss del på Nation (2001). Enligt författarna bakom OrdiL är det framför allt 
ämnesneutrala, skriftspråkliga ord som elever bör arbeta med i skolan, och i deras 
undersökning fick korpusen PRESS2000 (med ungdomssidorna bortplockade) 
representera detta ordförråd (Järborg 2007:88–89). I OrdiL-undersökningen 
korrigerades den relativa frekvensen i PRESS98 mot den i en korpus bestående av de 
bortplockade ungdomssidorna, som fick representera vardagligt språk. Då det inte finns 
någon tillräckligt omfattande korpus med vardagligt språk på Språkbanken kunde inte 
någon sådan korrigering genomföras i denna undersökning. Det är dock rimligt att anta 
att de allra mest vardagliga orden knappast väljs ut för ordövningar, eftersom ungdomar 
redan antas kunna dem. Det hade varit annorlunda om samtliga ord i böckerna hade 
behövts undersökas. 

Det finns ett antal problem med att låta tidningsspråk representera ämnesneutralt språk, 
då dessa kategorier inte helt och hållet sammanfaller. Enligt Järborg brukar 
tidningstexter ofta användas som jämförelsematerial, eftersom de är lätta att samla till 
större korpusar och eftersom språket i dem ofta står det formella talspråket nära. Dock 
tenderar ord som betecknar konkreta, vardagliga substantiv (av Järborg kallade 
”tandborstord”) att vara underrepresenterade. Vidare uppträder stora skillnader i 
ordförrådet i olika delar av tidningen – ledaren använder sig av ett annat ordförråd än 
sportbilagan (Järborg 2007:89). 

De tre kategorier som kommer att användas i analysen är de följande: 
• Ämnesneutrala ord: ord som har hög relativ frekvens i PRESS98 (≥10 träffar per 1 

miljon löpord/tokens) 
• Fackord: ord som har låg relativ frekvens i PRESS98 (<2 träffar per 1 miljon löpord) 

och som hör till ett specifikt ämnesområde, samt  
• Ovanliga ord: ord som har låg relativ frekvens i PRESS98 (<2 träffar per 1 miljon 

löpord) och som inte tillhör något specifikt ämnesområde. 
Observera att dessa tre kategorier inte omfattar hela materialet – ord som ligger i 
spannet 2 ≤ x <10 träffar per miljon löpord i PRESS98 omfattas inte av någon av dem. 
Orsaken är att jag i denna undersökning är intresserad av att finna de mest typiska orden 
för varje kategori. Ju större kategorierna görs, desto mer tenderar de att urvattnas.  

Viktigt att notera då jag talar om högfrekventa ord är att detta är relativt i två separata 
avseenden: 1) det rör sig alltså om ord som är relativt högfrekventa i PRESS98, vilket 
inte innebär detsamma som att de relativt högfrekventa i språket som helhet och 2) det 
är ord som är högfrekventa i PRESS98 relativt de andra ord som jag har valt ut till min 
undersökning. De verkligt högfrekventa orden i PRESS98 är formord som och, i, är, en, 
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på, som, att och av (Språkbankens statistik). Den relativa frekvensen anges i antal 
träffat per 1 miljon löpord (tokens). Som jämförelse har ordet och 23 003 träffar per 
miljon löpord i PRESS98, medan det mest högfrekventa undersökta ordet drygt har 
211,2. Sett både till språket som helhet och till PRESS98 är i själva verket samtliga 
undersökta ord alltså snarast att betrakta som lågfrekventa. 

Kategoriseringen av lågfrekventa ord i fackord och ovanliga ord kommer att 
genomföras manuellt, genom att utskilja de ord som har låg relativ frekvens i PRESS98 
och avgöra huruvida dessa tillhör ett specifikt ämnesområde eller inte. Eftersom 
samtliga undersökta böcker tillhör ämnet svenska är det troligt att många av de 
ämnesspecifika orden kommer just från svenskämnet (litteratur- eller språkvetenskap). 
Urskiljandet av eventuella fackord från andra ämnesområden underlättas av att de flesta 
ord som valts ut för särskilda övningar också förekommer i en återgiven text. Detta 
gäller för samtliga tre läroböcker som ingår i undersökningen. 

Lemmatisering 
I korpusen PRESS98 har jag genom sökverktyget Korp sökt på lemman. För ordet 
involvera innebär detta exempelvis att även formerna involveras, involverad, 
involverade (particip), involverade (preteritum), involverades, involverat och 
involverats tas med i sökningen. Ett särskilt problem utgörs av ordformer som kan 
utgöra olika ordklasser, och därmed olika lemman. I det fallet har jag undersökt vilken 
ordklass ordet utgör i lärobokstexten, och sökt på detta lemma. Ett exempel är senior, 
som kan vara både substantiv och adjektiv. Ett undantag från denna regel utgörs av 
adverb bildade av adjektiv, av typen angelägen – angeläget. I detta fall har jag sökt på 
lemmat för adjektivet, eftersom betydelseskillnaden är minimal. Adjektivistiska och 
substantivistiska participformer, som inte finns kategoriserade som adjektiv respektive 
substantiv i PRESS98, söks på lemmat för motsvarande verb (skimrande blir alltså 
skimra).  

Ytterligare ett problem utgörs av ord som har flera separata betydelser, vilka alla tillhör 
samma ordklass – annorlunda uttryckt: sådana som tillhör samma lemma, men olika 
lexem. Ett exempel är ordet motion, som har olika betydelse inom friskvården 
respektive politiken, där den första betydelsen antagligen är känd för en gymnasieelev, 
medan den andra kanske är ny. Eftersom sökningen sker på lemman går det inte att 
urskilja sådana skilda betydelser. I detta och liknande fall har jag därför uteslutit ordet 
från den kvantitativa behandlingen. I de fall där ett ords olika betydelser är mer 
näraliggande har jag dock behållit dem. Det rör sig alltså om en individuell bedömning 
från fall till fall. 

Många vanliga kollokationer och idiomatiska uttryck finns med i Korp, däribland de 
flesta partikelverb. Det innebär därför att dessa går att söka på som lemman. För kasta 
vatten får man alltså också träffar på kastade vatten och kastat vatten. Mindre vanliga 
kollokationer är dock inte lemmatiserade. Jag har därför valt att utesluta även dessa från 
den kvantitativa behandlingen. (Ett alternativ hade varit att söka på de olika formerna 
separat och sedan addera resultaten, jämför Järborg 2007:77–79). 
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I OrdiL-projektet undersöktes samtliga ord i de 16 analyserade läroböckerna. I denna  
undersökning kommer endast de ord som under särskilda rubriker valts ut för aktiv 
inlärning eller annat ordarbete att analyseras. Det innebär dels att antalet ord i denna 
undersökning är begränsat, och dels att definitionen av vad som utgör ett ord redan har 
gjorts av författarna. Ganska ofta rör det sig om flerordsenheter. 

3.2.2 Analys av övningar 

Vid analysen de ordövningar som förekommer i böckerna har jag utgått från en 
modifierad version av Nations (2001) modell av vad det innebär att kunna ett ord (se 
avsnitt 2.2), samt från Blooms reviderade taxonomi (Anderson och Krathwohl 2001).  

Nations modell för ordkunskap 
Nation intresserar sig visserligen för en andra- eller främmandespråkskontext, men 
modellen är utvecklad för att vara generell och den refereras även i Ord på prov-
undersökningen (2017). Den största skillnaden i en förstaspråkskontext är att det som 
Nation kallar ”the learning burden”, det vill säga den kostnad i form av ansträngning 
som krävs för att lära sig ett ord i regel är mindre för en förstaspråkstalare. Särskilt 
gäller detta kanske de formmässiga aspekterna, eftersom de fonotaktiska reglerna och 
reglerna för ordbildning redan är internaliserade. Men det gäller också i hög grad de 
semantiska och stilistiska aspekterna, eftersom förstaspråkstalaren redan har ett  
omfattande semantiskt nätverk i språket att bygga vidare på. 

Övningarna redovisas alltså under följande rubriker (efter Nation 2001): 
• Form: ordbildning, uttal, stavning, böjningsmönster. 
• Semantiska aspekter: synonymer, antonymer, över- och underordnade begrepp, etc. 
• Användning: kollokationer, stilvärde, värdeladdning. 

Dessa kategorier beskriver vilken aspekt av ordförrådet som behandlar i övningarna. I 
princip är det bättre ju fler aspekter som behandlas, även om det är rimligt att förvänta 
sig att de formmässiga aspekterna får jämförelsevis liten uppmärksamhet i ett 
förstaspråksperspektiv.  

Blooms reviderade taxonomi 
Den första versionen av Blooms taxonomi utvecklades redan på 1950-talet. Taxonomin 
byggde på komplexiteten hos olika kunskapsformer och syftet var dels att tjäna som 
stöd vid planering av undervisning, dels att säkerställa att examineringsformerna 
överensstämde med den genomförda undervisningen. Den kan dock användas även för 
att analysera och utvärdera undervisning som planerats och genomförts av andra 
(Anderson och Krathwohl 2001:xxi).  

Taxonomin uppdaterades och reviderades kring millennieskiftet. Den nya taxononomin 
är tvådimensionell och omfattar dels en kunskapsdimension, dels en kognitiv 
processdimension. Tanken är att olika lärandemål (eng: objectives) kan formuleras i 
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form av en verbfras och en nominalfras, där verbfrasen motsvarar processdimensionen 
och nominalfrasen kunskapsdimensionen (Anderson och Krathwohl 2001:4–5). Ett 
exempel: i syftesbeskrivningen för ämnet svenska i gymnasieskolan heter det att eleven 
ska ges förutsättningar att utveckla en förmåga att ”[…] kritiskt granska texter”. Det att 
kritiskt granska något motsvarar alltså processdimensionen, medan texter i detta fall 
motsvarar kunskapsdimensionen. 

De olika kunskapsformer som taxonomin omfattar är de följande: 
• Faktakunskaper: Terminologi, samt kunskaper om enskilda detaljer. 
• Begreppskunskap: Klassificeringar och kategorier, principer och generaliseringar, 

samt teorier, modeller och strukturer. 
• Procedurkunskap: Ämnesspecifika färdigheter och algoritmer, ämnesspecifika 

tekniker och metoder, samt kriterier för att avgöra när olika metoder ska användas. 
• Metakognitiv kunskap: Strategisk kunskap, kunskap om inlärningsfrågor, samt 

kunskap om sig själv (egna styrkor och svagheter, etc) (Anderson och Kratwohl 
2001:29, min översättning). 

Vid första ögonkastet kan det förefalla vara så att ordinlärning med nödvändighet alltid 
motsvarar faktakunskaper (terminologi). Det stämmer naturligtvis så länge vi betraktar 
de enskilda orden som inlärningsobjekt. Om vi däremot involverar kunskap om 
semantiska förhållanden mellan ord, olika stilnivåer, etc, hamnar vi i kategorin 
begreppskunskap. Procedurkunskap kan i sammanhanget motsvara färdigheter i att 
använda olika ordböcker, och vilken ordbok som lämpar sig för att besvara olika typer 
av frågor. Metakognitiv kunskap kan aktualiseras oavsett ämnesområde, eftersom den 
handlar om den egna inlärningen. Frågor av metakognitiv karaktär rör bland annat 
strategier, det vill säga frågor om vilka ord jag behöver lära mig och hur jag bäst gör för 
att lära mig dem. 

Den kognitiva processdimensionen inrymmer följande kategorier, som går från det 
kognitivt enkla til det mer komplexa: 
• Minnas: Känna igen och komma ihåg. 
• Förstå: Tolka, exemplifiera, klassificera, sammanfatta, dra slutsatser, jämföra och 

förklara. 
• Tillämpa: Verkställa och applicera. 
• Analysera: Särskilja, organisera, tillskriva. 
• Värdera: Kontrollera och kritisera. 
• Skapa: Generera, planera och producera (Anderson och Krathwohl 2001:31, min 

översättning). 

Eftersom Blooms reviderade taxonomi är tvådimensionell kan den redovisas i form av 
en tabell, där lärandemål och enskilda uppgifter märks ut genom ett kryss i den ruta som 
motsvarar den aktuella kombinationen av kognitiv process och kunskapsform. Genom 
att analysera de instruktioner som eleverna ges till en uppgift (och i förkommande fall 
själva uppgiften) kan man kontrollera att uppgiften verkligen leder till det avsedda 
lärandemålet. 
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Tabell 1: Blooms reviderade taxonomi

För att återvända till exemplet från syftesbeskrivningen i svenska om att eleverna ska 
kunna granska texter kritiskt, så motsvarar det att kritiskt granska något den kognitiva 
processen Värdera. En text bör i sin tur lämpligen betraktas som en modell eller 
struktur, vilka återfinns under Begreppskunskap. Det aktuella fältet har markerats med 
ett kryss i ovanstående figur. Såsom framgår av figuren är detta ett förhållandevis 
komplext och kognitivt krävande lärandemål. Den uppenbara risken är att de aktiviteter 
som planeras i undervisningen formuleras på ett sådant sätt att de inte motsvarar 
lärandemålen, utan hamnar på en jämförelsevis mindre krävande nivå. 

Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa

Faktakunskap

Begrepps-
kunskap

x
Procedur-
kunskap
Metakognitiv 
kunskap
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4. Resultatredovisning och analys 

4.1 Analys av ord 
Såsom framgår av metodavsnittet har orden i övningarna klassificerats efter deras 
relativa frekvens i korpusen PRESS98. Nedan redovisas orden i följande kategorier:  
• Ämnesneutrala ord. Anges i ordning efter fallande frekvens (den relativa frekvensen  i 

PRESS98 anges inom parantes). 
• Fackord. Anges i alfabetisk ordning efter ämnesområde. 
• Ovanliga ord. Anges i alfabetisk ordning. 

I nedanstående avsnitt redovisas några exempel för de tre kategorierna. I kategorin 
ämnesneutrala ord är det de allra mest typiska orden (det vill säga de med  allra högst 
frekvens i PRESS98) som valts ut. I de övriga två kategorierna är frekvensen för de 
flesta ord 0, vilket innebär att urvalet av exempel måste ske efter andra kriterier. Jag har 
därför för varje lärobok valt att redovisa ord som jag betraktar som typiska för denna 
kategori. 

4.1.1 Språket och berättelsen 1 
Sammantaget bearbetas drygt 300 ord i olika typer av övningar. Knappt hälften av dessa 
förekommer i den fysiska boken och resten i form av digitalt extramaterial. De allra 
flesta ord i den fysiska boken kommer från ett textmaterial och presenteras alltså i en 
löpande text första gången. Samtliga dessa texter är skönlitterära och många är översatta 
från ett annat språk än svenska. De flesta är relativt moderna – den äldsta texten är ett 
utdrag ur Kvinnor och äppelträd av Moa Martinson från 1933. De ord som förekommer 
i de digitala övningarna presenteras däremot inte i samband med någon text eller genom 
något sammanhållet tema.  

Ämnesneutrala ord: konsekvens (60), makarna (59,1), ambition (51,7), avdelning (51), 
bekant (41,5), löpte (29,1), generell (37,9), väsentlig (36,2), förmå (35,4), omständighet 
(35,4), prioritera (32,3), anslag (30), kollektiv (26,3), sanktioner (21,1), förhållit sig 
(20). 

Fackspråkliga ord: koptisk (religion); synkoperade (musik); anarkist, reaktionär, 
subversiv (politik); löpgrav, skärmytsling (krigföring). 

Ovanliga ord: besutten, bylte, desavouerar, faiblesse, hennafärgat, hugskott,  kverulant, 
misskreditera, oländig, sedesamt, slokörat, tillstukad, vankelmodig. 
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4.1.2. Kontext: Svenska 1 för barn- och fritidsprogrammet 
Sammanlagt bearbetas drygt närmare 400 ord i olika typer av övningar. 60% av dessa  
ord finns i den fysiska boken, och har hämtats från olika typer av texter där de först 
presenteras. Dessa ord bearbetas under rubriken Ordarbete, som återkommer i varje 
kapitel. Av de aktuella texterna är endast en mindre del skönlitterära. Istället 
förekommer olika typer av brukstexter som instruktioner, ansökningsbrev, 
skadeanmälan till försäkringsbolag, mejlkonversationer, etc. 

Resterande 40% av orden finns i övningar i det digitala materialet. Dessa presenteras 
tematiskt under rubrikerna kommunikation, yrken, entreprenörskap, litterära begrepp, 
politik, lyrik, dramatik, ”på jobbet” och ekonomi. De teman som berör litterära begrepp, 
lyrik och dramatik går tillbaka på ämnesplanen i svenska, medan övriga teman 
antagligen har valts utifrån nyttoaspekter. Exempelvis följs en övning (i den fysiska 
boken) som handlar om ord för personliga egenskaper upp av en annan där eleven ska 
fundera över vilka av dessa egenskaper som uppskattas av arbetsgivare, och vad eleven 
behöver göra ”för att åstadkomma en utveckling inom dessa områden” (s. 126). 
Områdena entreprenörskap och ekonomi innehåller ett antal ord som måste klassas som 
fackord inom det företagsekonomiska området. 

Kontext utmärker sig också genom att innehålla ett stort antal ordspråk. Dessa har inte 
kunnat tas med i databasen, eftersom de inte finns lemmatiserade i PRESS98. 

Ämnesneutrala ord: drygt (211,2), hävda (191), ekonomi (183,2), regi (172,9) aktiv 
(95,2), resurs (90,8), eventuella (83,6), kollega (81,4), klassisk (79), arbetsmarknad 
(70,4), kommentar (70,3), agera (62,8), konsekvens (60). 

Fackspråkliga ord: courtage, fakturaunderlag (företagsekonomi); projektanställning, 
VAB (arbetsliv); skripta, storyboard (film); allitteration, slutrim (litteraturvetenskap). 

Ovanliga ord: adrenalinrusch, försynthet, härold, pjollrande,  trolovad, vedergälla. 

4.1.3. Svenska i toppform 
Svenska i toppform har till skillnad från de övriga två böckerna ett uttalat fokus på 
ordförrådet. Följande citat är hämtat ur förordet, riktat till eleven: 

[…] I varje kapitel har jag markerat ord och uttryck som du ska införliva med ditt eget ordförråd 
och de listas […] i bokstavsordning. Själva övningen är digital men givetvis kan du använda den 
lilla ordlistan analogt också. 

Det finns inget kunskapskrav som handlar om att man ska ha en viss volym på sitt ordförråd – helt 
enkelt för att ett stort och användbart ordförråd ligger till grund för alla kunskapskrav. Eller 
annorlunda uttryckt: samtliga förmågor som bedöms i svenska gynnas av processen med ett 
växande ordförråd. Den elev som förstår många ord och kan använda en mängd uttryck med 
precision är förstås samma elev som ska ha ett högt betyg i svenska. 
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Vill du lära dig ännu fler ord finns ordförklaringar i marginalen. Självklart kan du även ta reda på 
betydelsen hos andra ord som förekommer. Min tanke är att du i mötet med varenda text i den här  
boken oavbrutet ska utöka din språkliga kompetens. Inte en minut ska vara bortkastad! 
(Cederholm 2017:19–20). 

Såsom framgår lyfter boken genomgående fram ordförrådet. För varje avsnitt finns ett 
antal ord som utvalts för inlärning. Dessa har plockats ur de ingående texterna, såväl de 
skönlitterära som ur lärobokens egen text. I texten är dessa ord markerade med grå 
bakgrund. I texten finns också ord markerade i magenta. Dessa återfinns tillsammans 
med en kortare förklaring i marginalerna. Det framgår dock inte vilka kriterier som 
använts för att avgöra vilka ord som valts ut till inlärning, och vilka som förklarats i 
marginalerna. 

De ord som valts ut för inlärning, sammanlagt 422 stycken, sammanfattas i listor i slutet 
av varje kapitel. De sammanfaller också med de ord som förekommer i det digitala 
materialets ordövningar. 

Ämnesneutrala ord: offentlig (134,6), allmän (114,4), utredningar (112,5), ägna 
(104,9), åtgärd (99,5), utgöra (94,9), betrakta (84,1), märkligt (72,8), region (71,7), 
stämma (68,2), effektiv (68,1), hantera (61,5), tjänstemän (52,6), uppmärksamhet 
(51,3), prägla (50,4). 

Fackspråkliga ord: finit, fonem, grafem, imperativ, infinitiv, kongruensböja 
(språkvetenskap); allitteration, anafor, assonans, besjälning (litteraturvetenskap); 
grundtal, ordningstal (matematik). 

Ovanliga ord: bacillskräck, bloggenerationen, eländesskildring, fläderbuske, 
förstutrappa, kanelsnäckor, logerare, rökpelare, torgskräck, vampyrsmittad, 
vaniljdrömmar, övernaturligheter. 

4.1.4 Sammanfattning och jämförelse 
Det finns en tydlig skillnad mellan de ord som valts ut för bearbetning i de tre olika 
böckerna. Både Svenska i toppform och Kontext innehåller relativt många ord som har 
en hög frekvens i tidningstexter. Sådana ord utgör omkring 25% av materialet i både 
Svenska i toppform och Kontext). Språket och berättelsen urskiljer sig genom att 
innehålla en större andel ovanliga ord. Det synliggörs i exemplen ovan genom att det 
ord i Språket och berättelsen som har högst relativ frekvens, konsekvens, också 
förekommer i Kontext, men där hamnar först på plats 13. 

Kontext innehåller fackord både från svenskämnet och från andra ämnesområden, såsom 
politik, ekonomi och arbetsliv. Även Svenska i toppform innehåller en hel del fackord, 
men dessa är i regel hämtade från svenskämnet. De ovanliga orden i Svenska i toppform 
är ofta sammansättningar med konkret betydelse: vedträ, förstutrappa, nyckelpiga, 
chokladrutor. Här är det befogat att fråga sig varför just dessa ord valts ut inlärning, då 
spridningsgraden måste antas vara tämligen låg, och orden knappast inrymmer många 
tolkningsmöjligheter (jämför Beck, McKeown och Kucan). 
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Språket och berättelsen innehåller däremot ytterst få fackord. Naturligtvis tar även 
denna bok upp språk- och litteraturvetenskapliga begrepp, men dessa bearbetas inte som 
ord, utan snarare som verktyg för grammatisk och litterär analys. Istället innehåller 
övningarna ett stort antal lågfrekventa ord med en litet ålderdomlig klang, såsom 
faiblesse, beskäftigt eller beskaffenhet. 

Sammanfattningsvis har alltså Svenska i toppform tillsammans med Kontext störst andel 
ämnesneutrala ord och störst andel fackord, medan Språket och berättelsen har minst 
andel ämnesneutrala ord, minst andel fackord och störst andel ovanliga ord. 

Tabell 2: Antal och andel ord i de olika kategorierna.

Bok Ämnesneutrala ord Fackord Ovanliga ord Alla ord

Språket och 
berättelsen

44 (14,0%) 11 (3,5%) 164 (52,1%) 315 (100%)

Kontext 108 (27,6%) 59 (15,1%) 98 (25,0%) 392 (100%)

Svenska i 
toppform

107 (28,3%) 45 (11,9%) 121 (32,0%) 378 (100%)
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4.2 Analys av övningar 
I detta avsnitt kommer övningarna i varje bok att analyseras, dels efter Nations modell 
för ordförståelse under rubrikerna form, betydelse och användning, dels efter Blooms 
taxonomi. 

4.2.1 Språket och berättelsen 1 
Sammanlagt innehåller Språket och berättelsen 53 övningar som klassats som 
ordövningar. 28 av dessa återfinns i den fysiska boken och 25 i det digitala materialet. 

Form 
Endast få övningar handlar enbart om form. Det finns tre övningar som fokuserar på 
stavning av särskilt problematiska ord, vilka går ut på att finna och/eller rätta stavfel. 
Det finns också fyra övningar i det digitala materialet som bearbetar latinska och 
grekiska prefix. Dessa kan ses både som övningar i ordbildning och som övningar på 
prefixens betydelse. En stor del av de övningar som främst har annat fokus kräver dock 
att eleven uttrycker sig i fritext, vilket innebär att formen övas implicit. 

Betydelse 
Majoriteten av övningarna fokuserar på olika aspekter av ords betydelse. Efter varje 
skönlitterär text i den fysiska boken finns ett avsnitt, Ordkoll, med hela meningar från 
texten där ett ord markerats i fetstil. Elevens uppgift är att förklara vad ordet betyder 
med egna ord. I övrigt förekommer ett större antal övningar på synonymer, och även 
några på antonymer. I nedanstående övning får eleven i uppgift att ersätta ett av orden i 
en mening med en synonym som passar i kontexten (s. 49): 

Synonymer 
Synonymer är ord som har samma eller ungefär samma betydelse. Ibland kan man använda flera olika 
synonymer till ett ord i samma kontext, men det kan man inte alltid. Det är helt och hållet sammanhanget 
som avgör. I följande övning finns det 14 meningar med ett ord i fet stil. Ersätt detta med en synonym 
som passar i kontexten. 

1. Jack tittade ursinnigt på Ralph. 
2. Grisstigen löpte kilometer efter kilometer inne i skogen. 
3. Akta så du inte drullar omkull. 
(etc.) 

I det fysiska materialet ska eleven liksom i ovanstående övning oftast själv föreslå 
alternativ i fritext. Det digitala materialet erbjuder däremot i de flesta fall flervalsfrågor 
med fasta alternativ, antagligen för att underlätta självrättning av uppgifterna. Den 
kontext som orden presenteras i varierar – oftast förekommer ordet i en mening där det 
markerats i fetstil. I andra fall förkommer orden helt utan kontext. I dessa fall bör 
kanske uppgifterna snarare ses som test än som övningar – om eleven inte redan kan 
orden erbjuds inte något stöd för att lista ut dess betydelse.  

Vid något tillfälle förekommer ordförklaringar eller synonymer som är tveksamma, som 
i nedanstående idiosynkratisk - motvillig. (Digitalt material – Möten och avsked – En 
obekväm vänskap – Arbeta med språket – Extraövning: Synonymer): 

!27



Vilket av orden är en synonym till ordet nedan? 
 idiosynkratisk 

• fluktuerande 

• motvillig 

Denna övning kanske också kan anklagas för att vilja för mycket genom att introducera 
två ord som med hög sannolikhet är nya för eleven i en och samma övning. Det är i 
sådana fall möjligt för eleven att gissa rätt svar, men fortfarande inte ha en aning om 
vad orden betyder. 

I vissa synonymövningar ökar svårighetsgraden genom att fler än ett alternativ kan vara 
korrekt. I nedanstående övning ska eleven markera samtliga alternativ som kan fungera 
som en synonym i sammanhanget.  (Digitalt material under rubriken Möten och avsked 
– Ett nytt liv – Arbeta med språket – Extraövning: Ordkoll): 

Vad betyder ordet i fetstil? Flera alternativ kan vara korrekta. 

2. Författaren har levt i exil sedan bokens utgivning. 

• landsflykt 

• skyddat boende 

• förvisning 
(etc.) 

I detta och liknande fall dras elevens uppmärksamhet till det faktum att ord sällan har 
bara en betydelse, och att det ofta kan finnas flera olika synonymer att välja mellan. Det 
är alltså ett enkelt sätt att konstruera flervalsfrågor som testar ordförståelsen på ett något 
djupare nivå. 

Användning 
Arbete med olika typer av idiomatiska uttryck återkommer i 14 övningar. I 
nedanstående övning ska eleven dels förklara innebörden av några idiomatiska uttryck 
hämtade från en text, dels fylla i det saknade ordet i andra vanliga idiomatiska uttryck 
(s. 16): 

Idiomatiska uttryck 
Texten innehåller flera s.k. idiomatiska uttryck som bidrar till det bildrika språket. En fras som ”handen 
på hjärtat” innebär att man tänker säga något ärligt, men någon som är obekant med uttrycket kanske 
tolkar det bokstavligen. 

A. Vad innebär de här idiomatiska uttrycken från texten: 

1. ha fjärilar i magen 
2. höra en knappnål falla 
3. ha en klump i magen 

B. I nedanstående vanliga idiomatiska uttryck saknas ett ord. Fyll i ordet som saknas och förklara 
innebörden av uttrycket. 
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1. Barnens glada miner fick pappan att ana _________ i mossen. 
2. De trasiga glödlamporna var bara __________ av isberget. 
3. När Berit återvända till sin födelseort som pensionär kände hon att _________ var sluten. 
(etc.) 

Andra typer av idiomatiska uttryck som bearbetas är ordpar (s. 31) och bildspråk/
liknelser (s. 32). I allmänhet är de flesta frågor fritextfrågor, det vill säga att eleven själv 
måste utforma ett svar. I de fall där det finns fasta svarsalternativ innehåller övningen 
ofta någon annan typ av svårighet. I följande övning ska eleven inte bara para ihop 
idiomatiska uttryck med deras betydelser, utan också finna och rätta de fel som har 
smugit sig in: 

Fasta uttryck 
Ett fast uttryck är en fras som ofta består av flera ord som tillsammans ger en viss betydelse. I svenskan, 
och i alla språk, finns det många sådana uttryck och om du går tillbaka till texten ”Det bugande odjuret” 
finns till exempel det fasta uttrycket ge sig hän. Det är viktigt att man har rätt kombination av ord i fasta 
uttryck. Om inte blir språket oidiomatiskt, det vill säga, det låter inte korrekt. 

I de fasta uttrycken i övningarna 1–14 finns det ett fel. Rätta felet så att uttrycket låter idiomatiskt och 
para sedan ihop det med den rätta betydelsen i raden till höger. 

(etc.) 

Även stilfrågor och ords värdeladdning uppmärksammas (sex övningar). I nedanstående 
övning ska eleven diskutera värdeladdningen hos några olika ord med sina kamrater (s. 
72–73): 

Värdeladdade ord 
[…] Det är viktigt att vara medveten om att även ordvalet kan vara en källa till påverkan. När vi läser 
eller lyssnar är det därför bra att analysera även orden för att eventuellt genomskåda ett försök till att få 
inflytande över våra åsikter. Om man själv ska debattera eller argumentera i tal eller skrift kan det också 
vara värdefullt att fundera över ordvalet för att ytterligare påverka sin publik. 

Neutrala ord har ofta synonymer som kan sägas innehålla en positiv eller negativ värdeladdning och som 
kan användas i syfte att påverka. 

1. diskutera om orden nedan är neutrala, positivt eller negativt laddade. 

droger motionera 
känslig förargad 
lat 
(etc.) 

Intressant är att notera författarnas något moraliserande inställning till engelska lånord . 
I följande övning innebär uppgiften att ersätta anglicismer med ”svenska” ord (s.74):  

Anglicismer 
Engelskan har stor påverkan på andra språk. I svenskan har flera svenska ord numera i folkmun ersatts av 
engelska ord eller direktöversättningar från engelskan. En del av orden kanske behövs, men i många fall 
finns fullgoda svenska alternativ och framförallt är några så kallade anglicismer felaktiga i det svenska 
språket. […] 

1. dra alla över en kant a) att vara orolig eller otålig

2. den röda linjen b) börja falla sönder

3. på ett vänster c) att man vågar säga vad man tycker
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A. Hitta svenska synonymer till nedanstående anglicismer. Observera att meningarna kan innehålla flera 
ord att ändra. 

1. Företaget gjorde en bra deal med konkurrenterna när de övertog marknaden. 
2. Eftersom jag är ny på arbetsplatsen är jag inte helt familjär med rutinerna ännu. 
(etc.)  

B. Fundera och lista vilka engelska ord du använder ofta. Jämför och diskutera era listor i smågrupper. 
Vilka av orden kan man ersätta med svenska ord? 

Analys av övningarna enligt Blooms taxonomi 
Det vanligaste formatet är som tidigare nämnts Ordkoll (8 övningar omfattande vardera 
14–20 ord), där eleven ska förklara ett ord som återgivits i fetstil i en mening med egna 
ord. Detta motsvarar processkategorin förklara som återfinns under förstå. I det digitala 
materialet erbjuds däremot i allmänhet fasta svarsalternativ, vilket är kognitivt mindre 
utmanande och snarare motsvarar processkategorin känna igen under minnas. Andra 
övningar är svårare att klassificera. Övningar där eleven ska ange egna synonymer eller 
motsatser till ord har klassats som förstå. Genomgående har övningar som går ut på att 
rätta fel (utan några angivna svarsalternativ), samt att slå upp ord i ordbok klassats som 
tillämpa. I det senare fallet kan man fundera på om innehållet i ordboksövningarna bör 
klassas som faktakunskap eller procedurkunskap. Eftersom fokus ligger på själva orden, 
och inte på hur man använder ordböcker, har jag valt att klassa dem som det förra. 

Tabell 3: Övningar i Språket och berättelsen klassificerade efter Blooms taxonomi.

Såsom framgår av ovanstående figur finns också två övningar som är kognitivt mer 
komplexa. Det rör sig om de sista två exempel som återgivits i föregående avsnitt. 
Bägge dessa går ut på att eleven ska diskutera ord med sina kamrater – i det första fallet 
ordens stilvärde och i det andra fallet vilka lånord de själva använder, vilket innebär en 
form av metakognitiv kunskap: 

B. Fundera och lista vilka engelska ord du använder ofta. Jämför och diskutera era listor i smågrupper. 
Vilka av orden kan man ersätta med svenska ord? 

I flera fall snuddar övningsbeskrivningarna vid begreppskunskap, eftersom författarna 
emellanåt försöker dra elevernas uppmärksamhet till och diskutera olika aspekter av 
ord, genom att bland annat ge en relativt nyanserad förklaring av synonymi (s. 49):  

Synonymer 
Synonymer är ord som har samma eller ungefär samma betydelse. Ibland kan man använda flera olika 
synonymer till ett ord i samma kontext, men det kan man inte alltid. Det är helt och hållet sammanhanget 
som avgör. […] 
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Dessa nyanser tas dock sedan inte upp i själva övningen. Av det skälet ingår inte 
begreppskunskap i sammanställningen ovan. 

En svårighet vid klassificeringen av övningarna utgörs av det faktum att många 
övningar innehåller ord som tidigare inte presenterats, än mindre bearbetats, i boken. 
Det är något oklart huruvida dessa är tänkta att fungera som övningar eller snarare som 
test – alltså om eleven redan förväntas kunna orden, eller om han eller hon förväntas 
lära sig dem i och med övningen. I det senare fallet måste övningen upprepas flera 
gånger, vilket innebär att den kognitiva process som aktualiseras automatiskt blir 
minnas, nästan oavsett hur övningen är utformad från början. I sammanställningen har 
jag inte kunnat ta hänsyn till denna form av komplexiteter. 

4.2.2. Kontext: Svenska 1 för barn- och fritidsprogrammet 

Sammanlagt innehåller Kontext 56 övningar som har klassats som ordövningar, 32 i den 
fysiska boken och 24 i nätversionen. 

Form 
I nätversionen finns fyra rättstavningsövningar, där orden är inlästa som en ljudfil och 
ska skrivas i fritext. Det rör sig om ord som ofta felstavas såsom tyvärr, intervju och 
anledning. Det finns också en övning där eleven ska hitta onomatopetiska ord i en text 
(s. 88): 

Ordarbete 2 

Stieg Larssons text talar även till vår hörsel. Han använder flera ljudhärmande (onomatopoetiska) ord, till 
exempel kraxa om Mikaels röst. 
1. Vilka andra ord som härmar ljud kan du hitta i texten? 
2. Vilka andra onomatopoetiska ord känner du till? 

I följande övning dras uppmärksamheten både till ordens form och till deras etymologi, 
något som är unikt i materialet. Ordet ska här paras ihop, inte främst med en synonym 
eller förklaring, utan med en kort etymologi som också uppmärksammar formmässiga 
aspekter (s. 110): 

Temaord – fritid 

Para ihop rätt ord med rätt beskrivning 
1. baddare 
2. femetta 
3. fikonspråk 
(etc.) 

a. Detta ord dök upp i skriven svenska på 1950-talet och används om resultat som är verkligt lyckade. 
Ordet är antagligen hämtat från sportens värld och syftar på den vita pricken i mitten av femringade 
måltavlor. 

b. Ordet är lånat från Frankrike i slutet av 1600-talet och kommer från culbute – en sammansättning av 
cul som betyder bakdel och av buter som betyder att snava. 

c. Innebörden av detta ord är något som bringar tur och lycka. Det kommer från en fransk dialekt och 
ursprungligen av ordet masco som betyder häxa. Till svenskan kom ordet via engelskan på 1900-talet. 

(etc.) 
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I följande uppgift ska eleven själv komma på exempel på ord som innehåller ett visst 
prefix (s. 243): 

Språkarbete – prefix och suffix 

Ett sätt att skapa nya ord är att använda sig av prefix och suffix. Ett prefix är en förstavelse som anti, pro 
medan ett suffix är en ändelse i slutet av ordet. […] Försök hitta tre ord som börjar på respektive prefix: 
auto- 
mono- 
tele- 

I övrigt är många övningar är formade som lucktexter, där ordet ska sättas in i rätt form. 
Däremot är det relativt få övningar som innebär att eleven ska formulera sig i fritext. 

Betydelse 
En klar majoritet av övningarna behandlar betydelsemässiga aspekter. En vanlig form 
av övning går ut på att para ihop ett ord med en förklaring, som i exemplet nedan (s. 
25): 

Ordarbete 1 

Följande ord finns i texten. Para ihop rätt ord med rätt förklaring. 

Det faktum att orden tillhör olika ordklasser gör övningar såsom dessa tämligen enkla.  
Inte alla ordförklaringar är helt lyckade – till exempel har underdånig och ödmjuk 
mycket olika konnotationer. Bläddrar man emellertid tillbaka till texten där orden först 
förekommer (s. 20) finner man att ordet underdånig där används ironiskt: ”Din allra 
mest underdånige tjänare”. Det innebär att ödmjuk fungerar utmärkt som en synonym i 
just den specifika kontexten, eftersom också detta ord kan användas ironiskt. Detta 
illustrerar ett faktum som pekats ut av bland annat Anderson och Nagy (1996), nämligen 
att det är tveksamt om ord kan sägas ha någon betydelse oberoende av den kontext som 
de uppträder i (1996:721). Detta innebär naturligtvis ett problem för alla typer av 
ordövningar, där ord förekommer lösryckta utan något naturligt sammanhang. 

Ett annat återkommande format är luckmeningar. I nedanstående övning ska eleven 
sätta in rätt ord av ett antal erbjudna alternativ i en luckmening (s. 31): 

eventuella kund

garantera beslagta

investering gå i god för

klient ödmjuk

subtila uppgörelse/affärsavtal

transaktion lägga ned pengar i en rörelse

underdånig hårfin, fin

!32



Ordarbete 1 

Följande ord finns i texten. Sätt in dem i rätt mening. De kan behöva böjas. 

bifoga 
arrangera 
vistelse 
(etc.) 

1. Politikern valde att inte kommentera fallet. Många ansåg att hans__________ var felaktigt. 
2. Många sommaraktiviteter _______________ av kommunen. 
(etc.) 

Luckmeningarna erbjuder i allmänhet ett annat sammanhang än det som orden först 
förekommit i, vilket gör att eleverna har fler möjligheter att se hur ordet kan användas. I 
flera fall kompletteras en övning där eleverna ska para ihop ord med dess förklaringar/
synonymer eller motsatser med en påföljande övning med luckmeningar, vilket innebär 
att orden repeteras en gång extra. 

Ett annat återkommande inslag är ordboksövningar, där eleverna själva ska slå upp 
orden. Ibland byggs dessa övningar ut med att eleverna sedan ska sätta in ordet i en 
egenkonstruerad mening. 

Användning 
Övningar som behandlar idiomatiska uttryck, särskilt ordspråk, är återkommande både i 
boken och i det digitala materialet (8 stycken). I nedanstående övning ska början på ett 
ordspråk paras ihop med rätt slut (Digitalt material – Kapitel 2 Entreprenörskap/
Ordspråk): 

Ordspråk – para ihop början med rätt slut. 

Det är inte ens fel rostar aldrig. 
Egen härd  han har 
Inget ont  förlänger livet. 
Ingen rök  att två träter. 
Den som spar  är guld värd. 
Ett gott skratt  som inte har något gott med sig. 
Gammal kärlek  utan eld. 

Även formellt och informellt språk uppmärksammas. I följande övning ska olika ord 
kategoriseras i två grupper, beroende på deras stilnivå (s. 32): 

Ordarbete 2 

Vissa ord står för samma sak, men används i olika sammanhang. Dessa ord kallas synonymer. Gör två 
listor: placera ord som hör hemma i formella sammanhang i den ena och ord som är mer informella i den 
andra. 

arbete 
deg 
fixa 
flicka 
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gilla 
(etc.) 

Analys av övningarna enligt Blooms taxonomi 
Det dominerande formatet i Kontext innebär att ett ord ska paras ihop med en synonym 
eller förklaring, alternativt att det ska placeras in i en av flera erbjudna luckmeningar. 
Bägge innebär processen minnas – känna igen. Nedanstående uppgift visar dock att 
även ett format som bygger på att para ihop fasta alternativ kan varieras på sätt som 
innebär en något större kognitiv utmaning. I nedanstående uppgift ska eleven välja det 
ord som bäst beskriver en given situation, vilket innebär processen förstå – tolka (s. 88): 

Ordarbete 1 

Passa ihop ordet med situationen som beskrivs. 
1. backhand 
2. egg 
3. febrilt 
4. fokusera 
(etc.) 

a. Gruppen bestämde sig att koncentrera sig på uppsatsen. 
b. Man kunde höra fågelns läten. 
c. Rent kroppsligt var Anna stor. 
d. Hon skar med den vassa delen av kniven. 
(etc.) 

Ännu en variation som innebär en något större kognitiv utmaning går ut på att eleven 
istället för att erbjudas ordet i en lista ska söka efter det i den text där det förekommer . 
Denna typ av övningar har klassificerats som förstå – jämföra (s. 74): 

Ordarbete 

I texten finns ord som motsvarar nedanstående förklaringar. Leta reda på orden och para ihop dem med 
rätt förklaring. 

1. självsäker 
2. förlovad 
3. föra bort, kidnappa 
4. indiskt mynt 
(etc.) 

Ordboksövningar, där eleven får i uppgift att slå upp ett ords betydelse, har 
genomgående klassificerats som tillämpa. Detsamma gäller övningar där eleven ska 
placera in ordet i en egenkonstruerad mening. Detta hade eventuellt kunnat betraktas 
som en variant av skapa, men eftersom detta i taxonomin utgör den mest komplexa 
processen är min tolkning att den kräver något mer omfattande än att skriva isolerade 
meningar till likaledes lösryckta ord. 
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Tabell 4: Övningar i Kontext klassificerade efter Blooms taxonomi.

Liksom i Språket och berättelsen förekommer ett stort antal övningar, där nya ord dyker 
upp utan att ha förklarats eller placerats i någon kontext. Se 4.2.1 för en längre 
diskussion om det problematiska i detta. 

4.2.3 Svenska i toppform 
Svenska i toppform innehåller 21 ordövningar, där samtliga utom en återfinns i det 
digitala materialet. Till skillnad från de övriga böckerna sammanfattas de ord som 
bearbetas i särskilda listor i slutet av varje kapitel. Detta signalerar att tanken är att 
eleverna ska lära sig samtliga ord utantill. 

Form 
I regel har samtliga 20 övningar i det digitala materialet samma upplägg; antingen ska 
ord paras ihop med en förklaring, eller så består övningen av en luckmening där ett ord 
ska fyllas i. Eftersom svarsalternativen i stort sett alltid är fasta ges få tillfällen att öva 
formen. I de fall orden ska skrivas in i fritext och därvid böjas i en annan form än den 
som de har i ordlistan, sammanfaller denna form i regel med den som ordet har i texten 
varifrån det är hämtat. Den sammanlagda bedömningen är därmed att ordens form 
överhuvudtaget inte uppmärksammas i Svenska i toppform. 

Betydelse 
Såsom nämnts i föregående avsnitt har i stort sett alla övningar ett av två format: 
antingen ska ett ord paras ihop med en synonym eller förklaring, eller så ska det sättas 
in i en luckmening. I bägge fallen är alternativen fasta. Dessutom består i regel 
luckmeningarna av lätt modifierade meningar ur ursprungstexten, vilket dels innebär att 
eleverna missar chansen att se ordet användas i ett nytt sammanhang, och dels att 
övningen blir närmast löjligt enkel om man bläddrar tillbaka i boken för att återfinna 
ursprungssammanhanget – något som har underlättats genom att alla ord som valts ut 
för aktiv bearbetning  tydligt markerats i texten. 

Nedan följer ett exempel på en övning i form av en luckmening. Övningen är 
elektronisk, och meningarna visas därför en och en (kap 7, Ordkunskap 1): 
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Enligt Machiavelli är allt tillåtet för en ___________: att stjäla, ljuga, utnyttja, tortera och mörda. 

skattetrycket intetsägande diktator  sakfrågan associationer impopulärt  

Distraktorerna tillhör alla de ord som valts ut för bearbetning i just det kapitlet, men i 
övrigt förefaller de ha slumpats ut, eftersom flera inte ens tillhör rätt ordklass. I 
ovanstående övning är det faktiskt bara ett enda ord som har rätt form för att passa in i 
luckan (obestämd form singular av ett substantiv med en). Sammantaget innebär detta 
att även en elev som har utvecklat en minimal ordförståelse lätt klarar övningen genom 
att använda uteslutningsmetoden eller genom att bläddra tillbaka i boken.  

Det finns också några luckmeningar där en synonym till ett ord angivet inom parantes 
ska skrivas in av eleven. Här blir tvärtom övningen nästan omöjlig att klara av, om man 
inte har kapitlets ordlista nära till hands (Kapitel 9, Ordkunskap 2): 

Skriv in rätt synonym till uttrycken i parentes. 

Det var för mörkt för att man skulle kunna ___________ mer än några skuggor. (uppfatta) 

Här kan en elev ha ett både brett och djupt ordförråd utan att för den skull klara 
övningen, eftersom det enbart är det ord som valts ut från kapitel 9 (urskilja) som utgör 
rätt svar. Den elev som skriver skönja svarar alltså fel. 

Användning 
Bland de ord som valts ut för inlärning finns flera partikelverb och vanliga 
kollokationer. Trots detta uppmärksammas kollokationer som fenomen inte i 
övningarna. Ett exempel på en övning som innehåller kollokationer följer nedan (kap 9). 
Här ska ord i vänsterspalten paras ihop med rätt fras i högerspalten: 

 
Här blandas fasta uttryck som jobba skift med mer tillfälliga ordkombinationer som 
räfflade kängsulor, utan att eleven uppmärksammas på att det finns en funktionell 
skillnad mellan dessa i språket. Ett liknande exempel följer nedan. Exemplet består av 
en luckmening, där eleven för varje lucka har tre alternativ att välja mellan (kap 5, 
Ordkunskap): 

Det är i det ____________ 
grymma  hårda  stora 

hela en sträng, pedantisk och __________ värld. 
färggrann fantasilös instrumentell 

räfflade om ett sår

sjunka ner fästet

jobba ihop

lägga kängsulor

rafsa skift

tappa på huk
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I detta exempel tillhör alla distraktorer rätt ordklass och har dessutom rätt form, vilket 
tillhör ovanligheterna. Däremot behandlas kollokationen i det stora hela inte annorlunda 
än den tillfälliga frasen en sträng, pedantisk och instrumentell värld. Återigen är 
luckmeningen plockad i stort sett oförändrad ur texten.  

I anslutning till ett kapitel som handlar om slang finns en större fördjupningsuppgift 
som behandlar stilfrågor. I denna uppgift ska eleven, enskilt eller i grupp, samla 
slanguttryck för en viss företeelse. Därefter ska de be andra människor berätta hur de 
själva använder uttrycken och rangordna dem från finast till fulast (s. 39): 

Språkvetenskaplig undersökning 

Arbeta ensam eller i en liten grupp (2–3) personer med informella uttryck som används av ungdomar och/
eller dialektalt och ta reda på hur de uppfattas. Gör så här. 

1) Bestäm vilken sorts uttryck ni ska undersöka. Förslag finns i det här kapitlet (omskrivningar för kissa, 
bajsa, prutta och kräkas, olika slanguttryck för tjej och kille) eller välj uttryck som används istället för 
’snygg’, ’snäll’, ’dum i huvudet’, ’festa’, ’jobba’, ’sova’, ’bråka’, ’pengar’, ’mat’ och så vidare. Ni kan 
också undersöka någon form av svordom. Avgränsa undersökningen till en enda typ av uttryck. 

2) Samla in synonymer, alltså ord för (ungefär) samma sak. Fråga runt i klassen, på skolan, i 
bekantskapskretsen eller på nätet tills ni fått ihop ett antal varianter. 

3) Be människor reagera på uttrycken genom att till exempel rangordna dem från finast/mest rumsrent 
till fulast/mest vulgärt eller låt dem svara på om de själva använder ett uttryck och i så fall i vilka 
situationer. Anteckna svaren tillsammans med information om svarspersonens ålder, kön och språkliga 
bakgrund (uppväxtmiljö). 

4) Ställ samman resultatet av undersökningen till en muntlig redovisning. […] 

Analys av övningarna enligt Blooms taxonomi 
Då övningarna klassificeras enligt Blooms taxonomi blir deras torftighet uppenbar. 
Samtliga 20 övningar i det digitala materialet placeras i den minst komplexa kategorin 
minnas – antingen i form av känna igen eller komma ihåg. Detta gäller även i de fall då 
formatet på övningarna på ytan ser ut att varieras i form av korsord. Dessutom rör det 
sig om mer renodlade exempel på minnas än dem som återfinns i Språket och 
berättelsen och Kontext, eftersom eleven redan fått bekanta sig med samtliga ord, först 
genom en text och sedan genom ordlistan.  

Trots att komma ihåg egentligen är en mer krävande aktivitet än att känna igen är nyttan 
av komma ihåg-övningar ytterst begränsad då det gäller ords betydelse. Det finns 
egentligen ingen orsak till varför elever ska lära sig synonymer till enskilda ord utantill, 
såsom i följande exempel, där en synonym till ordet inom parantes ska skrivas in i 
luckan (kapitel 6, Ordkunskap):  

Flertalet mobilister verkar omedvetna om sitt ___________ beteende. (egocentriska) 
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Tabell 5: Övningar i Svenska i toppform klassificerade efter Blooms taxonomi.

Såsom framgår av figuren ovan finns också en uppgift som placerar sig betydligt högre i 
taxonomin. Det rör sig om den ovan refererade fördjupningsuppgiften i stilfrågor. 
Eftersom uppgiften innebär att analysera och presentera ett egeninsamlat material 
hamnar den i processkategorin analysera. Då eleverna uppmanas sätta ordbruket i 
samband med intervjupersonernas ålder, kön och bakgrund, aktualiseras inte bara 
faktakunskaper, utan också begreppskunskap (klassificeringar och kategorier, samt 
principer och generaliseringar). 

4.2.4 Sammanfattning och jämförelse 

Både Kontext och Språket och berättelsen erbjuder övningar som fokuserar på olika 
aspekter av ordförrådet: morfologi (prefix/ordbildning samt stavning), semantik 
(synonymer och antonymer) samt användning (stilfrågor, värdeladdade ord, idiomatiska 
uttryck). Samtliga dessa aspekter uppmärksammas inte för varje enskilt ord, men det 
hade knappast heller varit genomförbart i det här formatet. Förutom fördjupnings-
uppgiften i stilfrågor fokuserar ordövningarna i Svenska i toppform enbart på ordens 
betydelse. 

Den klart vanligaste kategorin i samtliga böcker utgörs av minnas faktakunskaper, 
vilket också är den minst komplexa kategorin i Blooms taxonomi. Dessa utgör 95% av 
övningarna i Svenska i toppform, över 60% av övningarna i Kontext och omkring 50% 
av övningarna i Språket och berättelsen. I de flesta fall rör det sig om den allra enklaste 
typen känna igen, där eleven får välja mellan fasta svarsalternativ. De övningar som 
handlar om komma ihåg omfattar i Språket och berättelsen samt Kontext enbart 
områdena stavning och kollokationer, till exempel vilken preposition som ingår i olika 
verbfraser. Detta är fullt rimligt, eftersom det måste betraktas som meningslöst att lära 
sig synonymer och förklaringar till olika ord utantill – vad vi vill är ju att eleverna ska 
kunna förstå och använda orden. 

Det är dock viktigt att påpeka att det finns kvalitativa skillnader även mellan övningarna 
i kategorin minnas – känna igen. Även övningar som får samma klassificering i Blooms 
taxonomi kan som vi har sett ovan kräva olika mycket av eleven, beroende på vilka 
distraktorer som erbjuds. Jämför distraktorerna i denna redan uppmärksammade övning 
från Svenska i toppform:  

Enligt Machiavelli är allt tillåtet för en ___________: att stjäla, ljuga, utnyttja, tortera och mörda. 
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skattetrycket intetsägande diktator  sakfrågan associationer impopulärt 

med följande övning ur Språket och berättelsen (Möten och avsked – En obekväm 
vänskap – Arbeta med språket – Ordkoll): 

Vad betyder ordet i fetstil? 
Landets tillväxt stagnerade. 
• öka 
• avstanna 
• backa 

I den senare har distraktorerna inte bara samma form, utan hade också kunnat vara fullt 
tänkbara i sammanhanget. Jämför vi med Beck, McKeown och Kucans modell för 
ordkunskap (avsnitt 2.2) hamnar Machiavelli-övningen på steg 1, medan denna övning 
kräver en kunskap minst motsvarande steg 3: 
1. Ingen kunskap. 
2. En viss, allmän uppfattning om ordet, exempelvis att ordet underdånig har negativa 

konnotationer. 
3. Kontextbunden kunskap; kan använda ordet i vissa, begränsade betydelser. 
4. Har kunskap om ett ord, men kan inte plocka fram det snabbt nog för att använda det 

i passande situationer. 
5. Fyllig, avkontextualiserad kunskap om ordets betydelse, hur det relaterar till andra 

ord och hur det kan användas metaforiskt. 

Språket och berättelsen utmärker sig genom att ha ett relativt stort antal övningar som 
klassificerats som inriktade på den kognitiva processen förstå. Flera av dessa kräver att 
eleven själv ska formulera sig i fritext. Denna typ av uppgifter möjliggör att eleverna 
redovisar större djup i sin ordförståelse (Beck, McKeown och Kucan 2013:104). I 
vilken utsträckning denna potential realiseras beror dock på hur övningarna följs upp. 
Författarna ger inga särskilda rekommendationer i den vägen. Värt att notera är dock att 
de två övningar som klassificerats som analysera och därmed hamnat allra högst i 
taxonomin bägge innefattar att eleverna ska diskutera med sina klasskamrater. Ett sätt 
att bygga vidare på fritextövningarna skulle alltså kunna vara att låta eleverna rätta 
varandras övningar, alternativt jämföra och diskutera sina egna och andras svar. 

Trots att många av de behandlade orden (i Svenska i toppform rör det sig om samtliga) 
har hämtats från autentiska sammanhang i form av en text utnyttjar böckerna sällan 
denna till fullo. I det digitala materialet presenteras orden ofta helt utan kontext eller 
förklaring. En särskild svårighet vid analysen av övningarna i Språket och berättelsen 
och Kontext är att många av dem innehåller ord som varken förekommit i någon text 
eller förklarats någonstans i boken. Det gör det otydligt vad som ska betraktas som 
övningens syfte – är det att eleverna ska lära sig ett nytt ord, eller ska det snarare 
betraktas som någon form av test? Det finns naturligtvis inget som hindrar att övningen 
upprepas flera gånger, men eftersom kontexten och/eller distraktorerna inte byts ut får 
man då utgå ifrån att det rör sig om ren memorering. 
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5. Sammanfattande slutsatser och diskussion 

Vilka slutsatser kan man dra av denna undersökning? Innan resultaten diskuteras är det 
viktigt att påpeka att det inte går att dra alltför stora växlar på frekvensundersökningen. 
Det är nämligen rimligt att anta att de ord som valts ut till övningar i en lärobok är en 
konsekvens av övervägningar kring a) de ord som läroboksförfattarna anser det viktigt 
att kunna och b) de ord som läroboksförfattarna antar att eleven redan kan. Detta 
innebär att resultatet inte kan tolkas så att det är bättre ju högre frekvens de utvalda 
orden har i tidningstext – i sådana fall hade ju det bästa varit att arbeta med ord som 
och, i, är, en och på. I det avseendet är det en begränsning att jag inte kunnat finna en 
lämplig referenskorpus för vardagligt språk. Vad man däremot kan utläsa av materialet 
är att författarna av de olika läroböckerna verkar ha olika uppfattning om vilka ord 
eleverna redan kan. Språket och berättelsen, den enda av böckerna som är avsedd för de 
studieförberedande programmen, utmärker sig här genom att ha en betydligt större 
andel ovanliga ord. Detta skulle alltså kunna tolkas så att författarna till denna lärobok 
förutsätter att eleverna redan har ett relativt omfattande ordförråd då de börjar 
gymnasiet. 

Det är också stor skillnad på vilken typ av ord läroboksförfattarna anser det viktigt att 
kunna. Kontext är den lärobok som arbetar med störst andel fackord, såsom 
fakturaunderlag, projektanställning och VAB. Dessa är främst hämtade från områden 
som eleven snart kan antas verka inom, såsom företagsekonomi, arbetsliv och politik, 
och kan således sägas vara motiverade ur en nyttoaspekt. Däremot kan man liksom 
Beck, McKeown och Kucan fråga sig om dessa begrepp verkligen bör övas som 
enskilda ord inom svenskämnet, snarare än integrerat i de ämnen där de är relevanta 
(företrädelsevis företagsekonomi, samhällskunskap och eventuella profilämnen). I andra 
änden av skalan innehåller Språket och berättelsen ett stort antal ord vilkas praktiska 
nytta är begränsad, och vilkas värde kanske snarare ligger i att de utökar och berikar 
elevernas stilistiska repertoar. Urvalet av ord i dessa två läroböcker kan sägas återspegla 
två mycket olika konceptioner av svenskämnet: svenska för nytta respektive svenska för 
bildning. Denna skillnad är också tydlig vad gäller urvalet av texter i de två böckerna – 
där Språket och berättelsen domineras av skönlitterära texter innehåller Kontext främst 
andra texttyper, såsom tidningsartiklar, mejlkonversationer, skadeanmälningar till 
försäkringsbolag och ansökningsbrev. 

Även om majoriteten av övningarna i samtliga tre böcker klassificeras lågt i Blooms 
taxonomi finns tydliga skillnader mellan böckerna. Språket och berättelsen är den bok 
som bearbetar flest aspekter av ordförrådet, och vars övningar placerar sig högst på 
Blooms taxonomi. Trots den uttalade målsättningen att arbeta aktivt med ordförrådet 
urskiljer sig Svenska i toppform genom att öva ytterst få aspekter av ordförrådet och 
dessutom på ett ytligt sätt, där eleverna kan klara övningarna även om de har en 
minimal ordförståelse – inte sällan genom att använda uteslutningsmetoden. Det enda 
undantaget utgörs av fördjupningsuppgiften i stilfrågor. Kontext placerar sig däremellan, 
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både vad gäller de aspekter av ordförrådet som uppmärksammas och övningarnas 
placering i Blooms taxonomi. 

Ytterligare en iakttagelse är att de övningar som förekommer i de fysiska böckerna i 
regel placerar sig högre i Blooms taxonomi än de som förekommer i det digitala 
materialet. Detta kan bero på att de digitala övningar som finns till Språket och 
berättelsen och Kontext av författarna betraktas som extraövningar att göra i mån av tid, 
och att de därför inte utformats med samma omsorg. Samtliga böcker kommer med ett 
omfattande digitalt material, men det är tydligt att ingen av dem utnyttjar mediet till 
fullo. 

Jämför man läroböckernas övningar med dem som rekommenderas av Beck, McKeown 
och Kucan (se avsnitt 2.5) finns det flera likheter – i flera fall arbetar de med snarlika 
format. Det finns dock en viktig skillnad: Beck, McKeown och Kucan är noga med att 
påpeka att eventuella förklaringar och sammanhang bör bytas ut mellan övningarna. 
Detta får två effekter: för det första fördjupas ordförståelsen då eleven får se ordet i 
skilda kontexter och för det andra hindrar det eleven från att mekaniskt memorera det 
”rätta” svaret. Denna risk kan kanske vara särskilt stor för visuellt orienterade elever, 
som i värsta fall inte ens läser de olika svarsalternativen, utan bara memorerar var på 
sidan de befinner sig. En och samma övning kan alltså ge vitt skilda resultat beroende 
på om – och hur – den varieras vid upprepning. Värt att notera är också att de övningar 
som Beck, McKeown och Kucan föreslår är utformade för elever i mellanstadieåldern. 
Ändå är de inte mindre kognitivt krävande än de uppgifter som förekommer i 
läroböckerna, trots att vi måste förutsätta att en avsevärd kognitiv utveckling har ägt 
rum mellan mellanstadiet och gymnasiet. 

Med undantag för den omnämnda fördjupningsuppgiften i Svenska i toppform har 
ordövningarna i samtliga böcker endast en svag koppling till det övriga centrala 
innehållet i Svenska 1, där det centrala innehåll som behandlar språksociologi annars 
hade kunnat vara ett givet område för korsbefruktning: Vem använder vilka ord i vilka 
sammanhang? Sammantaget gör detta att ordövningarna i samtliga böcker ofta upplevs 
som lösryckta ur sitt sammanhang, eftersom få kopplingar görs till svenskämnet i 
övrigt. En tydligare sådan koppling hade kanske gjort att ordarbetet generellt sett 
hamnat högre i Blooms taxonomi. Särskilt är avsaknaden av övningar som stödjer 
elevernas utveckling av strategier iögonfallande. Möjliga strategier hade kunnat 
innefatta hur man kan söka ledtrådar i kontexten, hur man använder en ordbok, etc. 
Särskilt tydlig är kanske denna miss i Svenska i toppform, som annars understryker 
vikten av metakognition och bland annat innehåller ett avsnitt för självvärdering i slutet 
av varje kapitel.  
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6. Didaktiska implikationer 

Analysen av de ord som förekommer i ordövningarna har visat att de tre läroböckerna 
förutsätter mycket olika förkunskaper hos eleverna. En fråga som därmed inställer sig är 
om den enskilde läraren kanske är den som är bäst lämpad att avgöra vilka ord som just 
hans eller hennes elever behöver lära sig. Här ger Beck, McKeown och Kucan ett antal 
tips på hur man som lärare bör tänka då ord väljs ut för inlärning (2013:38–39): 
- Hur användbart är ordet? Är det ett ord som eleverna kommer att stöta på i olika 

kontexter? 
- Hur relaterar ordet till andra ord och till de ämnen som eleverna för tillfället arbetar 

med, eller har arbetat med tidigare? 
- Hur viktigt är ordet för förståelsen av den kontext i vilket det presenteras (exempelvis 

för förståelsen av en konkret text)? 

Enligt Beck, McKeown och Kucan bör också ordundervisning vara ”robust”, vilket 
innebär att ordet repeteras åtskilliga gånger, ur olika aspekter och i olika kontexter. Det 
är förvisso inte underligt att det inte finns utrymme att åstadkomma detta inom ramen 
för en lärobok. Som lärare är det dock viktigt att vara medveten om att man inte kan 
förvänta sig att eleverna ”har lärt sig” ett ord, bara för att det förekommer i någon av 
läroböckernas ordövningar. Orden kommer att behöva befästas genom att bearbetas på 
annat sätt i undervisningen.  

Hur kan man då som lärare göra för att skapa ordövningar som innebär en större 
kognitiv utmaning för eleverna? Nedan följer några förslag på arbetsformer som väckts 
under arbetet med denna uppsats. Några av förslagen bygger på den teoretiska 
litteraturen, medan andra har inspirerats av de brister som uppmärksammats i 
läroböckernas ordövningar. 
• Fokus på strategier (jfr Nation 2001). Vilka ledtrådar kan eleverna hitta i den kontext 

där ordet förekommer? I vilka fall behöver de använda andra strategier? Hur och i 
vilka sammanhang använder man lämpligen en ordbok?  

• Om eleverna för en loggbok kan ordarbetet integreras i denna i en form av 
”orddagbok” (jfr Beck, McKeown och Kucan). 

• Om orden ska redovisas i form av ett test kan det vara lämpligt att eleverna får skapa 
detta test själva. Detta aktualiserar metakognitiv kunskap, och får i bästa fall också 
eleverna att fundera över vad som utgör bra och mindre bra förklaringar av ett ord. 

• Integrera ordarbetet med det övriga centrala innehållet i kursen. Muntlig och skriftlig 
färdighet är förstås naturliga tillämpningsområden för ordkunskap, men för kursen 
Svenska 1 erbjuds också stora möjligheter av det centrala innehåll som behandlar 
språksociologi. Här faller det sig naturligt att arbeta med stilfrågor, men också med 
dialektala ord. Vem använder vilka ord när och varför? 

• För att variera exempelmeningar till övningar är det smidigt att använda sig av de 
korpusar som finns tillgängliga via Språkbanken.  

• Korpusarna kan också användas direkt av eleverna för att undersöka mer komplexa 
fördjupningsfrågor, som till exempel vilka ord som förkommer i olika texttyper. 
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Ordförrådet har länge varit ett område som ägnats liten eller ingen uppmärksamhet 
inom svenskämnet. Ur den aspekten är det positivt att nyproducerade läromedel 
fokuserar på ordförrådet. Trots att denna undersökning har visat att många av 
övningarna i de undersökta läroböckerna med relativt enkla medel hade kunnat 
förbättras, är det också tydligt att det är mycket svårt att åstadkomma en ”robust” 
ordundervisning inom ramen för en lärobok. Vill man att eleverna ska få ta del av en 
sådan kommer man inte förbi lärarens centrala roll, både vad gäller valet av ord för 
inlärning och i utformningen av övningar. Denna uppsats resultat kan därför tas som ett 
argument för att ordförrådet borde ägnas större uppmärksamhet inom lärarutbildningen, 
samt för att fortbildning i ordundervisning borde erbjudas aktiva lärare. 
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