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Abstract 

 
It is important that the language in textbooks for foreign language learners reflects the language that the 

learners would encounter in real life. For this reason, the presence of the thousand most common nouns in 

two Swedish textbooks in Spanish for upper secondary school is observed in this study. Furthermore, this 

study aims to examine how these nouns occur in order to determine if their pattern of occurence favours 

the learning and consolidation of words. The main materials that have been used are A Frequency 

Dictionary of Spanish by Davies (2006) and the word search program available in the digital versions of 

the textbooks. The results show that the presence of the thousand most common Spanish nouns does 

reflect the frequency information presented in the frequency dictionary but not all thousand nouns are 

included. It has been concluded that the frequency information that Davies (2006) presents should only be 

one of many variables to bear in mind when it comes to what words to include in the textbooks since the 

frequency dictionary is based on a corpus that does not always reflect the type of language a beginner 

student in Spanish would need. The studied nouns are to a large extent repeated implicitly in the two 

textbooks. In order for the students to obtain more profound knowledge of words the textbooks would 

probably need to offer more possibilities for explicit repetition. 
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1 Inledning 

För att kunna tala med andra människor samt läsa och förstå texter krävs ett rikt och 

utvecklat ordförråd. Ordinlärning är därför en mycket viktig del av språkutvecklingen. 

Läsning och ordinlärning är ömsesidigt beroende av varandra då ett stort ordförråd gör 

det lättare att förstå vad vi läser samtidigt som läsning kan öka ordförrådet ytterligare. 

Den kunskapsnivå en person har i ett språk är direkt relaterat till det antal ord personen 

kan i språket (Criado 2009: 44-45; Read, 2000 i Lundahl, 2012: 334). Det är dock inte 

bara antalet ord vi kan som är av stor vikt, utan även vilka ord vi kan.  

I Davies (2005) forskning framgår det att om en person kan de 1000 vanligaste 

lemman (ett ords grundform/uppslagsform) i spanska, har denne goda förutsättningar att 

förstå språket eftersom de tusen vanligaste lemman täcker 76-80 % av skriven spanska 

(beroende på om det är facklitteratur eller skönlitteratur) samt 88 % av talad spanska. 

Anledningen till att procentandelen är högre i talad spanska är att frekventa ord 

repeteras till en högre grad i denna typ av kommunikation (Davies, 2005: 109; Lundahl, 

2012: 348). Det kan därför lätt antas att en person skulle klara sig långt med tusen ord 

så länge de är de tusen mest förekommande.  

För att elever i skolan ska avancera i sina språkkunskaper är det viktigt att den tid 

som ägnas till språkämnena används på bästa möjliga sätt, något som kan anses vara 

särskilt nödvändigt i moderna språk såsom spanska, franska och tyska. Engelskan är ett 

språk vi ofta möter i vår vardag, till exempel genom tv-serier, radio och reklam. Även 

om det finns ett enormt utbud av exempelvis spansk film och musik är det ett språk som 

vi inte utsätts för dagligen i samma utsträckning som engelskan om vi inte själva söker 

upp det. Det är huvudsakligen lärarens ansvar att under lektionstid skapa goda 

förutsättningar för elevernas inlärning men ett stort ansvar ligger också hos de 

läromedelsförfattare som framställer undervisningsmaterial till språkämnena.  

 Det finns flera faktorer som avgör hur hjälpsam och värdefull en lärobok är för 

elevernas språkutveckling. Förutom att innehålla vanligt förekommande ord i språket är 

det också viktigt att fundera över på vilka sätt ordinlärningen kan ske. Det har till 

exempel bevisats många gånger att ju oftare ett ord förekommer i en text, desto större 

chans är det att läsaren kommer ihåg det (Chen & Truscott 2010: 710; Webb 2007: 59). 

För att en person ska kunna lära sig och minnas nya ord är det alltså viktigt att denne 

ges möjligheten att möta dessa flera gånger, men även sättet på vilket någon möter och 

bearbetar ord är av stor vikt. Att upprepade gånger och i olika kontexter möta ett och 

samma ord är ett sätt att lära sig ett nytt ord. Att lära sig ett ord på detta vis utan att 

ingående ha studerat det kallas för implicit eller ”incidentell” (från engelskans 

incidental) ordinlärning. Om en person istället lär sig ett ord genom att närmare studera 

det kallas det för explicit ordinlärning (Huckin & Coady, 1999: 185; Milton, 2009: 219; 

Schmitt, 2000: 116).   

I två studier, den ena utförd av Concepción (2009) och den andra av Davies och Face 

(2006), studerades vilka ord läromedelsförfattare valt att inkludera i läroböcker avsedda 

för nybörjare i spanska. Forskarna ville bland annat se till vilken grad orden utgjorde de 



6 

vanligaste orden i spanska enligt Davies (2006) frekvensordlista. I dessa studier var det 

dock amerikanska läroböcker i spanska som analyserades och jag har inte funnit någon 

studie som på samma sätt fokuserar på svenska läromedel i spanska. Det är främst detta 

till synes outforskade område som den här uppsatsen avser att bidra till.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det är viktigt att det språk som en lärobok i spanska innehåller faktiskt speglar den 

spanska som används i verkligheten. Förutom att inkludera ord som eleverna med hög 

sannolikhet skulle ha användning av i kommunikation med spansktalande människor är 

det också nödvändigt att läroböckerna ger elever möjlighet att repetera orden samt 

skapar goda förutsättningar för att befästa ordkunskap. Syftet med denna studie är att ta 

reda på och visa hur väl läroböckerna Caminando 1 och 2 gör just detta. 

 

För att uppnå studiens syfte kommer följande frågeställningar att studeras:  

 

1. Till vilken grad förekommer de tusen mest frekventa substantiven i läroböckerna 

Caminando 1 och 2?   

 

2. På vilket sätt repeteras substantiv i Caminando 1?   
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2 Forskningsbakgrund 

2.1 Ordfrekvens och läroböcker 

Frekvens är ett aktuellt begrepp när det kommer till ordinlärning eftersom att de ord 

som är vanligast i språket också är de ord vi bör lära oss först (Criado & Sánchez 2009: 

865). De ordlistor som presenterar ords förekomst i ett språk kallas för frekvensordlistor 

och Davies (2006: 7) anser att en sådan typ av ordlista är ett hjälpmedel som i olikhet 

med det språk som finns i elevernas läroböcker för elever närmare det verkliga språket. 

Han uttrycker vidare att det verkar logiskt att prioritera de ord som eleven ofta skulle 

höra och behöva använda i språket. Davies och Face (2006: 133) menar att 

läromedelsförfattare förut inte kunnat klandras för att inte veta vilka ord och vilken 

grammatik som kunde inkluderas i läromedlen eftersom det inte funnits någon stor 

representativt korpus i spanska och därför inte heller någon representativ 

frekvensordlista.  

Några forskare som studerat huruvida den information som ges i Davies (2006) 

frekvensordlista återspeglas i läroböckers innehåll är Davies och Face (2006) och 

Concepción (2009). De fyra följande kapitlen presenterar resultat från dessa två studier 

och i samband med detta introduceras också några analytiska begrepp som kommer att 

användas även i föreliggande studie, nämligen överrepresenterade ord, 

underrepresenterade ord och semantiska fält. Eftersom denna studie är avgränsad till att 

undersöka substantivs förekomst i två läroböcker är det främst resultat kring ordklassen 

substantiv som kommer att lyftas fram ur de två nämnda studierna.   

 

2.1.1 Davies och Faces studie  

Davies och Face (2006) genomförde en studie i vilken syftet var att se hur ord i 

läroböcker relaterar till det språk som används i verkligheten (Davies och Face, 2006: 

132). För att ta reda på detta jämförde de ord i läroböcker med orden i Davies (2006) 

frekvensordlista. Det material som studerades var sex läroböcker i spanska som 

användes på college i USA. Tre av dessa var för förstaårsstudenter och tre av dem för 

andraårsstudenter. Någon ytterligare information vad gäller språknivån ges inte men det 

är troligt att läroböckerna ungefär motsvarar de läroböcker som används på den 

nybörjarnivå gymnasieelever studerar moderna språk här i Sverige. Skillnaden skulle 

kunna vara att collegeeleverna i USA studerar språket genom universitetskurser, och 

kanske är materialet därför anpassat efter lite äldre åldrar samt för en snabbare 

studietakt.   

Davies och Face (2006: 135-136) valde att endast analysera vad de kallar för ”active 

vocabulary” (härefter ”aktiva ord”). De förklarar att aktiva ord är de ord som eleverna 

förväntas lära sig samt kunna använda och att dessa ord generellt sätt är de ord som är 

inkluderade i kapitelgloslistor. De jämför dessa ord med något de kallar för ”passive 

vocabulary” (härefter ”passiva ord”), vilket de menar är ord som ofta finns med i 

lästexterna och som kan finnas översatta så att eleverna lättare förstår vad de läser, men 
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att det inte är meningen att dessa ord ska läras in och användas av eleverna just då. 

Davies och Face tog ut de aktiva orden och gjorde en separat lista för varje bok som 

sedan lemmatiserades (se kapitel 3.2.2 Lemmatisering).  

Vad gäller hur informationen i frekvensordlistan återspeglas i läroböckers innehåll 

menar Davies och Face (2006: 139) att det är tänkbart att förstaårsläroböcker täcker de 

vanligaste orden i frekvensordlistan och att dessa ord sedan utelämnas i påföljande 

andraårsläroböcker. Resultatet visade att de 500 vanligaste orden förekom i större 

utsträckning i läroböckerna för år ett och att de alltså inte var helt exkluderade i 

läroböckerna för år två.  

Ett annat mönster i läroböckerna skulle enligt Daves och Face (2006: 138-139) 

kunna vara att mindre vanliga ord (till exempel med placering 3500-5000 i 

frekvensordlistan) inkluderas i större utsträckning i andraårsläroböcker än i 

förstaårsläroböcker. Resultatet visade dock att även mindre vanliga ord förekom i större 

utsträckning i förstaårsböckerna. Davies och Face förklarar att detta delvis kan bero på 

att fokus i många andraårsböcker ligger på aktuella områden som exempelvis ”rädda 

miljön” eller ”kämpa emot sociala orättvisor”, och att många ord som passar inom dessa 

områden inte finns med ens bland de 5000 vanligaste orden i spanska. De menar att 

även om det är beundransvärt att förbereda elever för att engagera sig i särskilda 

samhälleliga frågor kan detta resultera i att eleverna fokuserar på ord som förmodligen 

kommer vara av litet värde då de ska tala och skriva på spanska om områden som inte 

direkt berör de ovan nämnda.    

 

2.1.1.1   Under- och överrepresenterade ord 

En del av Davies och Faces (2006: 140) studie bestod i att undersöka vilka ord som var 

underrepresenterade i läromedlen. De valde att definiera underrepresenterade ord som 

de ord som är bland de tusen vanligaste men som trots det inte är inkluderade i någon av 

de sex läroböckerna. De tusen första orden i frekvensordlistan innehåller 397 substantiv 

(Davies, 2006: 12-44) och resultatet från studien visar att 12,8 % (51 stycken) av dessa 

är underrepresenterade. Underrepresenterade ord tenderade att vara abstrakta koncept 

som momento (= stund, med plats 9 i frekvensordlistan), tema (= tema, 75), necesidad 

(= behov, 95), situación (= situation, 268) och interés (= intresse, 308).  

Förutom att studera vilka ord som var underrepresenterade studerades även 

överrepresenterade ord. Davies och Face (2006: 140-141) valde att definiera 

överrepresenterade ord som de ord som fanns med i minst två av de sex läroböckerna 

trots att de förekommer endast 2-100 gånger i korpuset (bestående av 20 miljoner ord) 

från vilken frekvensordlistan tagits fram. Ord som bedöms som överrepresenterade är 

alltså ord som inte förekommer i Davies (2006) frekvensordlista med de 5000 mest 

frekventa orden i spanska. Överrepresenterade ord visade sig vara konkreta koncept 

såsom cuchara (sked) och calabaza (pumpa [substantivet]). Substantiven cuchara och 

calabaza är ord som förekommer endast två gånger var i korpusen bestående av 20 

miljoner ord. Orden är till synes väldigt lågfrekventa i det spanska språket men finns 
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ändå med i två av de sex läroböckerna. Endast fyra av de överrepresenterade 

substantiven i studien kan enligt Davies och Face (2006) anses vara abstrakta: promedio 

(genomsnitt), ganga (fynd), idealista (idealist) och noveno (nionde).  

 

2.1.1.2   Semantiska fält  

Vad beror det då på att underrepresenterade ord tenderade att vara abstrakta koncept och 

att överrepresenterade ord tenderade att vara konkreta koncept? Davies och Face (2006: 

141-142) menar att detta kan förklaras med att orden i läroböckerna är ordnade kring 

förbestämda semantiska fält. Ett sådant består enligt Jackson och Amvela (2000: 14, 92, 

111) av ord i ett avgränsat område. De förklarar att även om det egentligen inte finns 

någon exakt överenskommelse om vad som får kallas för ett semantiskt fält skulle ett 

kriterium kunna vara att orden i fältet ska ha en gemensam komponent. Ett exempel på 

ett semantiskt fält är ”släkt”, där ord som ingår kan vara pappa, mamma, son, dotter, 

faster, kusin, farmor, etc.   

Avgränsade områden såsom släkt, shopping, väder, mat och fritid används enligt 

Davies och Face (2006: 141-142) av läromedelsförfattarna för att gruppera ord, lästexter 

samt olika aktiviteter. I semantiska fält som dessa passar konkreta koncept in väldigt 

bra. När läromedelsförfattarna behöver fler ord som är relaterade till ett särskilt tema 

använder de därför fler konkreta koncept, även om dessa enligt frekvensordlistan och 

korpuset är ord som sällan förekommer i det spanska språket. Exempel på sådana 

koncept i Davies och Faces studie är matrelaterade ord såsom cuchara (sked), galleta 

(kaka), limón (citron) och salsa (sås). Dessa fyra ord faller alltså in inom ramen för vad 

de definierar som överrepresenterade ord.   

Att underrepresenterade ord att tenderade att vara abstrakta koncept menar Davies 

och Face (2006: 142) beror på att denna typ av ord ofta inte passar in i de typiska 

semantiska fält som används i läromedlen. Det spelar alltså ingen roll att orden i fråga 

har en hög placering i frekvensordlistan, då de på grund av sin abstrakthet inte tycks 

komma till användning i de teman som innehållet i läroböcker ofta byggs upp kring. 

Författarna till studien anser att de semantiska fälten uppfyller ett visst syfte eftersom de 

grupperar ord, men att läromedelsförfattare med hjälp av den frekvensinformation som 

nu finns har möjlighet att identifiera mer relevanta ord och semantiska fält än de som 

traditionellt används i läromedel.  

 

2.1.2 Concepcións studie  

Concepción (2009: 51, 56-57) valde i sin studie ut en text och en gloslista från fem olika 

läroböcker i spanska för förstaårsstudenter vid college i USA för att ta reda på hur väl 

innehållet i dessa urval stämde överens med den ordfrekvens som presenteras i Davies 

(2006) frekvensordlista. Bara en av läroböckerna (Puntos de partida) var en av de som 

också studerades av Davies och Face (2006) och Concepción studerade dessutom en 

senare upplaga. Förutom att studera en text och en gloslista i fem olika läroböcker 
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studerades också det som Concepción (2009: 57, 58) kallar för ”end-of-textbook 

vocabulary” (härefter ”slutgloslista”) i läroboken Puntos de Partida. De mest 

intressanta resultaten som presenteras i Concepcións studie är just de som rör denna 

slutgloslista.  

Slutgloslistan i Puntos de Partida är en sammanställd lista bestående av 4524 ord 

från alla ordsektioner i denna lärobok. Resultatet visade att alla utom 44 av de tusen 

vanligaste orden ingick i denna slutgloslista. Tolv av de 44 orden är substantiv och 

några av dessa är diario (tidning), alumno (elev), idea (idé) och golpe (slag). 

Concepción för dock inget resonemang kring vad det kan bero på att just dessa 

substantiv utelämnats. Efter att ha tittat på de tolv exkluderade substantiven (s. 67-68) 

gör jag den subjektiva bedömningen att tre av dem är konkreta och resten abstrakta.  

Resultatet i Concepcións (2009: 62-63) studie visade även att många av de 4524 

orden i slutgloslistan inte faller inom ramen för de 5000 vanligaste orden enligt Davies 

(2006) frekvensordlista. Concepción menar att det är oväntat att författarna till 

läroboken i fråga utelämnar 44 ord inom 1-1000 ordspannet då många andra ord 

tillhörande högre spann (till och med utanför 1-5000 spannet) inkluderas, speciellt med 

tanke på att det gäller en förstaårslärobok. Slutligen menar Concepción att det stora 

antal ord som förekommer i läroböckerna är något som kan behöva ses över. Istället för 

att inkludera många lågfrekventa ord borde fokus istället ligga på att befästa de tusen 

vanligaste orden (ibid., s. 51).   

 

2.2 Ordkunskap och repetition 

Den mest uppenbara typen av ordkunskap är ett ords betydelse och när vi säger att ”vi 

lärt oss ett ord” är det oftast ordets grundläggande särdrag som avses (Criado, 2009: 42; 

Schmitt, 2000: 22). Det kan dock diskuteras vad det innebär att kunna eller att ha lärt 

sig ett ord. Räcker det att vi förstår ordets betydelse när vi hör och läser det, eller måste 

vi faktiskt kunna använda ordet för att den ordinlärning som har skett ska ses som 

lyckad? (Huckin & Coady 1999: 185).  

Två aktuella koncept när det kommer till ordkunskap är receptiv kunskap och 

produktiv kunskap. Receptiv kunskap syftar till ord en person förstår då denne läser och 

lyssnar, medan produktiv kunskap handlar om de ord personen själv kan producera i tal 

eller skrift. Detta kan också benämnas som passiv kunskap och aktiv kunskap (Schmitt, 

2000: 4). Den receptiva kunskapen antas vara större än den produktiva (Milton 2009: 

13).  

Nation (2001: 27) delar in ordkunskap i tre olika huvudområden: betydelse, form och 

användning. Lundahl (2012: 334) förklarar innebörden av de tre huvudområdena med 

hjälp av det engelska adjektivet tall: först måste vi lära oss att betydelsen av ordet är 

”lång” eller ”hög”. Med form avses ordets stavning, uttal och böjningsformer. 

Användning innebär att veta i vilka sammanhang ordet passar in och vilka andra ord det 

fungerar ihop med. Det är exempelvis korrekt att säga tall buildings (höga byggnader), 

men vi kan inte använda adjektivet tall för att berätta att temperaturen är hög, i vilket 
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fall adjektivet high används (high temperature). Tornberg (2009: 136) menar att vi visar 

att vi lärt oss ett nytt ord just genom att använda det i ett nytt sammanhang, särskilt om 

detta sammanhang kräver att vi använder ordet i en annan form än den ursprungliga. Vi 

kan visa prov på detta genom att till exempel böja ett verb eller lägga till ändelser i fall 

där detta krävs (exempel: I am taller than you). 

Att besvara vad det innebär att kunna ett ord är inte helt okomplicerat eftersom 

ordinlärning är något som sker stegvis. Det kan exempelvis vara så att en elev vid en 

tidpunkt i inlärningen kan uttala ett ord utan att veta hur det stavas, eller kan förstå ett 

ord då hen hör det men ha svårt att själv använda det. Säkert är dock att om eleven ges 

möjlighet att upprepade gånger komma i kontakt med det nya ordet ökar chansen att 

ordkunskapen fördjupas och befästs (Lundahl 2012: 336; Schmitt 2000: 4). Ett 

nyckelbegrepp när det kommer till ordinlärning är alltså repetition.   

 

2.2.1 Repetition 

Ett koncept som forskning kring språkinlärning anammat och som ursprungligen 

kommer från psykologin är att ju mer en person tänker på och använder viss 

information, desto troligare är det att denna information bevaras i minnet (Schmitt 2000: 

121). Detsamma gäller vid ordinlärning; när elever ska lära sig nya ord är det mycket 

viktigt att de får repetera dem, inte bara för att stärka den kunskap de redan har om ordet 

men också för att det finns mycket att lära sig kring varje enskilt ord. Ett enda möte med 

ett nytt ord är alltså inte tillräckligt för att tillgodogöra sig denna information 

(Concepción, 2009: 52; Nation, 2001: 74, 76).  

Att sätta någon nedre gräns för hur många repetitioner som krävs för att vi ska lära 

oss ett nytt ord är tyvärr omöjligt eftersom det är många faktorer som påverkar 

ordinlärningen (Huckin & Coady 1999: 185). En av dessa har att göra med hur stor 

betydelse ordet har i det sammanhang vi möter det samt hur mycket uppmärksamhet vi 

behöver fästa vid ordet. Två ordinlärningsteorier som berör just detta är explicit och 

implicit ordinlärning.  

 

2.3 Explicit, implicit och incidentell ordinlärning 

2.3.1   Implicit vs incidentell ordinlärning 

Väldigt många studier har gjorts inom området ordinlärning och tittar man närmare på 

några av dem blir det tydligt att forskare ofta använder olika begrepp för att beskriva 

samma fenomen. Explicit learning (explicit lärande) är en term som för det mesta 

återkommer medan två termer som förefaller vara mer utbytbara är implicit learning 

(implicit lärande) och incidental learning (”incidentellt lärande”). Incidentellt lärande 

verkar inte vara något vedertaget koncept i det svenska språket och det begrepp som 

tycks ligga närmast i betydelse är just ”implicit lärande”. Milton (2009: 218-219) 

beskriver problematiken kring de två sistnämnda termerna. Han menar att det inom 
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språkundervisning inte finns någon tydlig gränsdragning mellan ”implicit learning” och 

”incidental learning” och att begreppen ofta används synonymt. I litteraturen som lästs 

inför föreliggande studie verkar dock ”incidentellt lärande” vara det begrepp som 

används mest när koncepten explicit och incidentell/implicit lärande ställs emot 

varandra.   

Eftersom koncepten implicit/incidentell ordinlärning (samt explicit ordinlärning) 

används som analytiska begrepp i denna studie är det viktigt att försöka reda ut vad som 

är skillnaden mellan språkinlärning som sker implicit och språkinlärning som sker 

incidentellt. Hulstijn (1989: 49) menar att implicit och incidentell språkinlärning är två 

skilda koncept som båda har en roll i inlärningen av modersmål men också i andraspråk. 

När det kommer till inlärning av andraspråk menar han att personer som väljer att vara i 

ett samhälle där ett annat språk dominerar i syfte att lära sig språket, kan lära sig det nya 

språket utan hjälp av varken språkkurser eller ordböcker. Det här är enligt Hulstijn 

implicit språkinlärning. Det är också möjligt att lära sig ett språk bara genom att höra 

det användas i sin omgivning utan att själv ha intentionen att lära sig språket, vilket 

Hulstijn menar är incidentell språkinlärning.   

Om något av dessa två koncept ska sättas som motpol till explicit inlärning i 

föreliggande studie där ordinlärning i läroböcker står i fokus skulle det koncept som 

passar bäst vara implicit ordinlärning. Att använda termen ”incidentell” när det kommer 

till lärandet genom material som är anpassat för språkinlärning är inte så lämpligt 

eftersom att inlärning som sker genom sådant material knappast sker helt utan avsikt. 

Däremot är eleverna kanske inte alltid lika medvetna om ordinlärningen på samma vis 

som då de explicit studerar orden, det vill säga avsiktligt. Det begrepp som kommer att 

användas som motpol till explicit ordinlärning i denna studies resultat och analys är 

därför implicit ordinlärning. Nedan kommer dock teorier att presenteras om det som 

många språkforskare kallar för incidentell ordinlärning i de fall paralleller kan dras till 

lärande utifrån det innehåll som finns i de studerade läroböckerna. Termen ”incidentell” 

(från ”incidental”) kommer i referat av tidigare forskning att behållas om detta är det 

koncept som använts, vare sig det varit kopplat till läromedel eller inte.   

 

2.3.2   Explicit och implicit ordinlärning i läroböcker 

Explicit ordinlärning uppstår enligt Schmitt (2000: 116) genom en fokuserad studie av 

ord. Criado (2009: 39, 48, 54) studerade en spansk lärobok i engelska på gymnasienivå 

bland annat för att se hur många aktiviteter i läroboken som gynnade explicit samt 

incidentell ordinlärning. Hon menar att elevers uppmärksamhet i ordövningar med 

explicit karaktär riktas direkt mot ord eller fraser och hon ger följande exempel på hur 

instruktioner till sådana övningar kan se ut:  

 

Exempel 1: “Matcha synonymerna nedan.”
1
  

                                                 
1
 Exempel 1-4: egna översättningar. 
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Exempel 2: “Komplettera meningarna med ett passande adjektiv från listan ovan.” 

 

Incidentell ordinlärning avser enligt Huckin & Coady (1999: 182) lärandet av nya ord 

som en biprodukt av en aktivitet vars fokus ligger på meningsskapande såsom vid 

läsning. Hulstijn (2001: 271) menar, trots att han tidigare gett en annan förklaring av 

vad konceptet ”incidentell” innebär, att incidentell ordinlärning avser de ord en person 

lär sig då denne ägnar sig åt en aktivitet som inte uttryckligen är inriktad på 

ordinlärning. Criado (2009: 54) förklarar att den här typen av ordinlärning triggas igång 

av övningar som på något sätt involverar språkanvändning som exempelvis läs- och 

hörövningar eller skriv- och talövningar. Hon ger följande exempel på instruktioner till 

sådana övningar: 

 

Exempel 3: “Skumma igenom texten och ta reda på vad Shakiras största utmaning 

var.”  

Exempel 4: “Är meningarna nedan sanna eller falska? Hitta bevis i texten som 

stödjer ditt svar.”  

 

2.3.3   Från implicit ordinlärning till explicit ordinlärning  

Ibland kan en kontext som främst förser elever med en chans till incidentell ordinlärning 

komma att övergå till en mer explicit variant av ordinlärning. Milton (2009: 219) menar 

att det här kan ske om någon på eget initiativ studerar språket närmare i kontexter där 

fokus i första hand ligger på meningskapande. Nation och Webb (2011: 308) är inne på 

samma linje och menar att även om elever ägnar sig åt en övning vars fokus ligger på 

meningsskapande kan också explicit ordinlärning stundvis förekomma. Ett exempel på 

ett sådant inslag är att en elev under läsning uppmärksammar ett för eleven nytt ord.  

Hulstijn (2001: 267-268) ger ett exempel på en hypotetisk situation där en grupp 

elever läser en text med tillhörande glosor efter vilket eleverna ska svara på 

läsförståelsefrågor. Han förklarar att om elevernas lärare hade sagt åt dem att de skulle 

testas på dessa glosor skulle hen stimulerat en hos eleverna mer medveten (explicit) 

inlärning vars effekt troligen skulle ha dominerat effekten av den incidentella 

inlärningen.
2
 Han framhåller även (s. 273-274) att flera studier bevisat att chansen till 

inlärning av nya ord under läsning ökar när elevers uppmärksamhet riktas mot de ord i 

texten som är okända, till exempel genom att de listas som glosor vid sidan av texten.  

 

2.3.4   Vilket ordinlärningssätt är bäst? 

Det råder delade meningar kring hur gynnsamma de två skilda ordinlärningsätten är och 

flera språkforskare ser både för- och nackdelar med båda inlärningssätten. Det är dock 

teorier kring det incidentella inlärningssättet som tycks få mest kritik. Här är det viktigt 

                                                 
2
 Notera Hulstijns inkonsekventa användning av begreppet ”incidentell”. Jämför referens till Hulstijn 

(1989) s. 12  
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att poängtera att när forskarna (som studerats i denna studie) talar om incidentell 

ordinlärning är det inte med läroböcker i åtanke, utan istället texter som inte är 

anpassade till just språkinlärning. Den ordinlärning som kan ske exempelvis genom 

lästexter i läroböcker borde dock till viss grad kunna liknas med andra typer av texter 

genom vilka incidentell ordinlärning kan ske, till exempel i den bemärkelsen att ord i 

lästexter inte bearbetas såsom de gör i ordövningar med explicit karaktär. De uppenbara 

skillnaderna mellan exempelvis skönlitteratur och lästexter i läromedlen är att de 

sistnämnda till stor eller viss del är anpassade till elevernas språknivå samt att nya ord i 

texterna ofta sätts i en gloslista intill texten. Med detta sagt kan ändå resonemang kring 

incidentell ordinlärning tillföra några intressanta aspekter till denna studie.   

Laufer (2005) är en av de som är kritiska till den ordinlärning andra språkforskare 

menar kan ske genom exempelvis läsning. Hon anser att det inte är rimligt att förvänta 

sig att en språkinlärare ska läsa den mängd text som skulle krävas för att ge så pass 

många repetitioner att nya ord skulle läras in. För att eleven aktivt ska kunna använda 

nya ord och inte bara ha dem som passiv kunskap menar Laufer att det krävs att denne 

jobbar med utmanande övningar i vilka orden i fråga har tagits ur kontext för ge dem 

extra fokus (ibid., s. 227, 244-245). Liknelsen som här kan göras till inlärning av ord 

med hjälp av läroböcker är att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att träna explicit 

på nya ord och om denna möjlighet inte ges är det särskilt viktigt att de nya orden 

repeteras många gånger i exempelvis lästexter och andra inslag med implicit karaktär. 

Till skillnad från Laufer menar Chacón (2010: 4) att läsning kan vara en mycket 

användbar strategi så länge inte antalet okända ord i en text är för många. Resultaten i 

en studie utförd av Mondria & Wit-de Boer (1991: 260, 262) visar dock att chansen att 

lära sig ett nytt ord minskar om ordets betydelse kan gissas utifrån kontexten det står i, 

möjligen för att eleven inte behöver fästa särskilt mycket uppmärksamhet vid det nya 

ordet för att förstå texten (Mondria & Wit-de Boer, 1991: 260, 262). Vad gäller 

läroböckerna i föreliggande studie innehåller de ofta nya ord men dessa finns för det 

mesta listade tillsammans med en översättning vid sidan om texten. Detta leder till att 

eleverna inte behöver fästa särskilt mycket uppmärksamhet vid orden, vilket många 

språkforskare menar är nödvändigt för att orden ska läras in (Milton, 2009: 219-220; 

Schmitt, 2000: 116).   

Att lära från kontext är svårt för nybörjare i språk eftersom de inte kan så många ord. 

Schmitt och Carter (2000: 5,8) rekommenderar därför en metod de kallar för ”narrow 

reading” vilken innebär att eleverna läser flera texter inom samma ämne. Fördelar med 

denna metod är att samma ord tenderar att återkomma i texter med liknande tema vilket 

gör att eleverna får chansen att repetera orden men de får också en känsla av att 

läsningen känns lättare eftersom de får en förförståelse för ämnet. Något som är viktigt 

att tänka på om man som lärare vill tillämpa denna metod är att välja ämnen som 

intresserar eleverna.  

Schmitt (2000: 137) menar att elever kan dra nytta av en kombination av de två 

inlärningssätten. Genom den explicita typen kan de få en värdefull introduktion till ord 

medan de med hjälp av den incidentella typen (till exempel läsning) kan få en djupare 
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förståelse av exempelvis ordens kollokationer samt lära sig fler av ordens betydelser. 

Han anser dock att det är mycket viktigt med explicit undervisning av de mest 

förekommande orden i målspråket då dessa lägger grunden för språkanvändningen samt 

för det fortsatta lärandet. Vad gäller inlärning av ord som är sällan förekommande 

menar han att det bästa kan vara att läsa mycket då det inte finns tid att lära dessa ord 

genom att medvetet studera dem (2000: 137).  

Som alltså framgår av språkforskarnas resonemang använder de termen incidentell 

ordinlärning främst för att tala om den ordinlärning som kan ske genom läsning. Som vi 

tidigare sett har Criado (2009: 54) dock med några exempel visat hur det hon kallar för 

incidentell ordinlärning (som när den förekommer i läroböcker alltså hellre bör kallas 

implicit) även kan verka i läromedel. Förhoppningsvis jobbar läromedelsförfattare 

medvetet med att upprepade gånger inkludera tidigare introducerade ord inte bara i 

övningar med explicit karaktär, utan även i olika inslag med implicit karaktär. Det kan 

därför vara intressant att titta på hur ord tenderar att återkomma i läroböckerna; är det 

främst genom övningar med en tydlig fokus på inlärning av ord, det vill säga övningar 

med explicit karaktär, eller är det genom inslag med implicit karaktär såsom lästexter, 

glosor och vissa typer av övningar där fokus ligger på meningsskapande snarare än på 

enskilda ord?  
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3.  Material och metod 

3.1  Material 

Det material som analyserats i denna studie är två läroböcker ur en svensk 

läromedelsserie i spanska. Läromedelsserien heter Caminando och är det ledande 

läromedlet i spanska på marknaden för gymnasiet och vuxenutbildningen (Natur och 

Kultur, 2014). Serien består av läroböcker från steg 1 till 5 men i denna studie valde jag 

av utrymmesskäl att studera de två första läroböckerna. Caminando-seriens läroböcker 

är så kallade allt-i-ett-böcker vilket innebär att det förutom texter finns annat material 

såsom grammatikförklaringar, övningar, självdiagonser och facit inkluderat i böckerna. 

Bokförlaget Natur och Kultur gav mig tillgång till Caminando-serien i digitaliserad 

form via deras hemsida och det är främst denna form av läromedlet som använts i denna 

studie.   

För att besvara studiens första frågeställning gällande förekomsten av de tusen mest 

frekventa substantiven i de två läroböckerna använde jag mig av Davies (2006) 

frekvensordlista i vilken de 5000 vanligaste orden i spanska är listade. För att göra det 

lättare för den som vill studera frekvensen av spanska ord har Davies även inkluderat en 

lista utifrån alfabetisk ordning och en annan utifrån ordklasser. Eftersom att denna 

studie är avgränsad till att studera substantiv är det frekvensordlistan utifrån denna 

ordklass som varit utgångspunkten inför insamlingen av data. 

 

3.1.1   Korpus, frekvensordlistor och tematiska ordlistor 

Davies (2006) frekvensordlista är inte den enda av sin sort men är dock den mest 

uppdaterade när det kommer till det spanska språket. För att skapa en ordlista av den här 

typen är det viktigt att utgå från en korpus som är så representativt som möjligt för 

språket i fråga. En korpus är en samling texter och utifrån dessa kan man ta fram 

frekvensen av enskilda ord för att sedan redovisa den i en frekvensordlista. En av 

bristerna hos äldre frekvensordlistor i spanska är att de baserats på ganska små korpus. 

Andra orsaker till att frekvensordlistorna inte varit riktigt pålitliga är att korpusen varit 

uppbyggda enbart på skriftliga verk och inte inkluderat talat språk samt att man uteslutit 

latinamerikanska källor (Davies 2005: 106-107; Davies, 2006: 2).  

Korpusen bestående av 20 miljoner ord som Davies (2006: 2-3) använt för att skapa 

en ny frekvensordlista består till två tredjedelar av skriftspråk medan den resterande 

tredjedelen består av talat språk som transkriberats. Hälften av den skrivna spanskan 

utgörs av skönlitteratur och hälften av facklitteratur. Exempel på inkluderade texter i 

korpusen är tidningsartiklar, essäer, encyklopedier och brev. Den talade spanskan 

kommer bland annat från transkriberade konversationer bestående av sammanlagt 2 300 

000 ord med människor från elva olika länder samt transkriptioner av föreläsningar, 

predikningar, sportsändningar med mera. Korpusen har en balans mellan texter från 

både Spanien (43 %) och Latinamerika (57 %). Så gott som alla texter i korpusen är från 

år 1970-2000, men majoriteten av texterna är från 1990-talet.  
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För att ge en rättvis bild av ordfrekvensen gjorde Davies (2006: 6) några justeringar i 

frekvensordlistan. Om till exempel en särskild vetenskaplig term används upprepade 

gånger i encyklopedier och tidningsartiklar men aldrig i skönlitteratur eller talat språk är 

ordet inte väl spridet över alla delar av korpusen. Att inte ta hänsyn till detta hade 

kunnat ge en felaktig bild av ordens generella förekomst. Förutom justerinar av detta 

slag lemmatiserades de 20 miljoner orden som korpusen bestod av (se kap. 3.2.2 

Lemmatisering).   

Nation och Webb (2011: 147-148) påpekar att en ordlista alltid speglar den korpus 

från vilken den är framtagen och att man i skapandet av ordlistor också kan ta hänsyn 

till andra kriterier än ordens frekvens i språket. Det kan till exempel vara så att ord som 

har med elevers intressen att göra är ord som inte har särskilt hög frekvens. Denna typ 

av ord kanske inte kan inkluderas i frekvensordlistor som ska presentera de allra 

vanligaste orden, men det kan vara värdefullt att göra särskilda ordlistor utifrån sådana 

områden. 

Det är tydligt att Davies (2006: vii, 26) under skapandet av sin frekvensordlista 

tänkte i liknande banor som Nation och Webb, eftersom han utöver de 5000 vanligaste 

orden i spanska även inkluderade tematiska ordlistor. Några av de teman som 

inkluderats är mat, familj, sport och djur och i dessa särskilda ordlistor har även ord som 

inte ryms inom ordspannet 1-5000 räknats med. I temat mat finns till exempel ord som 

patata (potatis) som är det 6293:e vanligaste ordet och mantequilla (smör), det 7825:e 

vanligaste ordet. Frekvensordlistan innehåller även lite information om skillnader i 

frekvens mellan skrivet och talat språk. Davies (2006: 86) påpekar att det talade språket 

i korpusen innehåller några av de vanligaste substantiven i spanska men att där även 

finns mer specifika ord, något som reflekterar att många av intervjuerna i den muntliga 

delen av korpusen är inriktade på ämnen som kultur, vetenskap och politik. 

 

3.2  Insamling och bearbetning av material 

Datainsamlingen i föreliggande studie började med att de 1000 vanligaste substantiven i 

frekvensordlistan noterades. För varje ord skapades en tabell bestående av fyra 

kolumner med rubrikerna Sida, Typ, Text och Kommentar i tabellhuvudet. Syftet med 

tabellerna var att ge en god översikt av substantivens frekvens och förekomst. Medan 

sidnumren i kolumnen Sida visar hur distributionen av orden ser ut i det studerade 

materialet visar kolumnen Typ i vilka sektioner i läroböckerna orden förkommer (se 

kap. 3.2.1 Typer och sektioner). Efter att ha noterat sida och typ (sektion) skrevs 

meningarna ned i vilka orden förekom, detta i kolumnen Text. På det här viset blev det 

lätt att se hur kontexten kring orden såg ut och det gjorde det bland annat enkelt att se 

om orden tenderade att återkomma i ett fast uttryck eller om de i stället repeterades i 

olika sammanhang. Den fjärde och sista kolumnen som benämndes Kommentar 

användes främst för att notera om ordet förekom som en del av ett egennamn (se kap. 

3.2.3 Egennamn).  
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TABELL 1     Tabellexempel 

 

257. precio price, cost, value 
 

Sida Typ Text Kommentar 

55 Text Voy a hacer un precio rebajado.  

55 Text El precio de la ropa está bien.  

55 Glosa el precio Översatt 

58 Grammatik Voy a hacer un precio rebajado Översatt 

83 Övning Hoy hay precios rebajados.  

124 Övning ¿Qué precio tienen?  

154 Text ¡Pero mira el precio!  

154 Glosa ¡Mira el precio! Översatt  

 

 

Tabell 1 är ett exempel på hur en tabell kan se ut efter det att sökningen av ett ord är 

klar. Sökningen gjordes i detta fall i Caminando 1 på det 257:e vanligaste substantivet i 

spanska enligt Davies (2006) frekvensordlista. Ordet hade åtta träffar och förekom inom 

fyra olika typer: Text, Glosa, Grammatik och Övning. För att göra sökningen av 

orden mer tidseffektiv användes den sökfunktion som finns tillgänglig i den 

digitaliserade formen av läroböckerna. Denna sökfunktion kan användas för att söka 

efter ord (egentligen bokstavskombinationer) och om det sökta ordet finns med i 

läroboken listas de fall där ordet förekommer i en sökruta. Då jag i detta arbete behövt 

se den exakta kontexten för varje ord har jag klickat mig vidare till de aktuella sidorna 

för att notera kontexten, det vill säga frasen i kolumnen ”Text” samt typen/sektionen i 

kolumnen ”Typ”.  

 

3.2.1   Typer och sektioner 

Som tidigare nämnts är Caminando-böckerna allt-i-ett-böcker vilket innebär att 

böckerna innehåller många olika sektioner och det är alltså dessa som finns noterade i 

kolumnen ”Typ”. Jag valde dock att slå ihop några av sektionerna eftersom att de fyller 

liknande funktioner samt för att materialet skulle bli lättare att hantera och så 

småningom analysera. De olika sektionerna, nyskapade eller ursprungliga, har jag valt 

att kalla för ”typer”.  

Utifrån läroböckernas innehåll skapades sammanlagt nio olika typer: Text, Glosa, 

Övning, Ord och uttryck, Grammatik, Låttext, Självdiagnos, Text (svensk) och 

Uttal. Vilka sektioner som ingår under vilken typ finns att hitta i bilaga 1. Eftersom 

läroböckerna är allt-i-ett-böcker innehåller de väldigt mycket material och delar av 

materialet har därför exkluderats från studien. I bilaga 2 finns noterat vilka inslag i de 

två läroböckerna som räknats bort samt motiveringar till detta. Förutom att de olika 

typerna gör materialet mer lätthanterat kommer de även att användas vid analysen av 
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överrepresenterade ord samt vid studiens andra frågeställning (se kap 3.3.3 

Repetitionssätt: Explicit eller implicit?). 

 

3.2.2   Lemmatisering 

Efter att sökningen av ett ord genomförts i en av läroböckerna lemmatiserades de olika 

böjningsformerna som förekommit av ordet, vilket innebär att de olika 

böjningsformerna samlades under ordets grundform (se tabell 1). Det här var 

nödvändigt för att kunna jämföra ordfrekvensen i läroböckerna med frekvensordlistan 

eftersom orden i frekvensordlistan också är lemmatiserade. Davies och Face (2006: 136) 

menar att när en person lärt sig ett lemma (ett ords grundform/uppslagsform) kan denne 

ganska lätt producera böjningsformer av samma ord. En lemmatiserad lista är därför 

mer representativ för ordkunskap än en lista som innehåller flera former av samma ord. 

Ett exempel på ett spanskt lemma är ordet silla (stol). Pluralformen av ordet stol är 

sillas (stolar), men i och med lemmatiseringen kan vi bara finna en form av ordet i 

frekvensordlistan, nämligen ordets lemma. Det spanska ordet sillas (stolar) finns alltså 

inte med i frekvensordlistan utan täcks av lemmat som är silla (stol).  

I det spanska språket finns det många homonymer. Homonymer är ord om skrivs 

eller uttalas likadant men har olika ursprung och betydelser (Yule, 2010: 120). Ett 20-tal 

homonymer har påträffats i läroböckerna och i samtliga fall har det handlat om ord som 

tillhört olika ordklasser varav några exempel är ”cara” (ansikte eller dyr) och ”cuenta” 

(nota eller hen berättar). Alla fall som inte är substantiv har dock räknats bort eftersom 

denna studie enbart inkluderar den ordklassen.  

Davies och Face (2006: 137) förklarar att det finns några ytterligare faktorer att ha i 

åtanke vad gäller lemmatiseringen av substantiv som refererar till människor. De 

substantiv som refererar till skilda kön har varsin ingång i frekvensordlistan trots att 

orden är väldigt lika varandra. Två exempel är orden niño (pojke, barn) och niña (flicka) 

samt hermano (bror) och hermana (syster). Ett undantag är dock maskulina och 

feminina former som refererar till yrken; både den maskulina formen av till exempel 

ordet lärare (profesor) och den feminina formen av samma ord (profesora) anses 

tillhöra samma lemma, nämligen profesor. I de fall dessa former skiljer sig utöver det 

vanliga har de getts varsin plats i frekvensordlistan. Ett exempel är orden actor 

(skådespelare) och actriz (skådespelerska). För att materialet i denna studie ska vara så 

jämförbart som möjligt med Davies frekvensordlista har materialet lemmatiserats enligt 

de principer som Davies (2006: 3-6) samt Davies och Face (2006: 136-137) presenterat.      

 

3.2.3   Egennamn 

I några fall har ord som förekommit i Caminando 1 och 2 inte inkluderats i sina 

respektive tabeller (se tabell 1) trots att orden varit bland de tusen vanligaste 

substantiven. Dessa fall handlar om substantiv som förekommit som en del av ett 

egennamn som inte har någon självklar koppling till ordets betydelse. Ett exempel är 
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ordet ”fuego” (eld) i egennamnet ”la Tierra del Fuego” (”Eldslandet”). Då ”La Tierra 

del Fuego” är en ögrupp vid sydspetsen av Sydamerika har det för eleven ingen tydlig 

koppling till konceptet ”eld”, även om det finns en historisk förklaring bakom namnet. 

Exempel på andra mer självklara fall där egennamn räknats bort är ”La Paz” (Bolivias 

huvudstad, som repetition för ”paz”= fred), och ”Costa Rica” (namn på land, som 

repetition för ”costa” = kust). I de fall där grundbetydelsen hos ett substantiv funnits 

kvar i egennamnet har det dock räknats med. Exempel på detta är ordet ”juego” (spel) i 

egennamnet ”los Juegos Olímpicos” (Olympiska spelen) och ordet ”río” (flod) i 

egennamnet ”Río San Juan” (San Juanfloden). 

En annan avvikelse vad gäller inkluderingen av substantiv från läroböckerna i denna 

studie gäller de substantiv som ingår i en välkänd titel, såsom ordet ”santa” (helgon) i 

”Santa Lucía” och ordet ”don” (herr) i ”Don Quijote”. Dessa substantiv uteslöts 

eftersom det är lätt hänt att elever förbiser ordets faktiska betydelse. Jag har dock i 

efterhand noterat att den maskulina varianten av Santa (Santo) inkluderats som del av 

ett egennamn (Santo Patrono) (Davies, 2006: 19). Det här framgår eftersom det för varje 

ord i frekvensordlistan följer en mening där ordet ingår. Detta är dock den enda 

medvetna avvikelsen jag gjort från de inte alltid lika uttalade principerna som använts 

vad gäller skapandet av frekvensordlistan.  

Det visade sig vara ganska svårt att dra en tydlig linje mellan vilka egennamn som 

borde inkluderas och exkluderas. Exempel på ytterligare egennamn om räknats med är 

namn på skivor, filmer och priser. Dessa namn är ofta beskrivande och det är därför 

troligt att den som läser dem tänker på varje enskilt ords betydelse. Ett exempel är priset 

”Globo de Oro” (Golden Globe Award) som repetition för ”oro” (guld). 

  

3.2.4   Konsekvenser av urval 

Eftersom denna studie är begränsad till ordklassen substantiv finns en risk att möjlighet 

till repetition på ett bredare plan i läroböckerna förbises, nämligen den repetition som 

kan ske med hjälp av ordfamiljer. Ordfamiljer består av ett ords grundform, böjningar 

samt prefix och suffix (Lundahl, 2012: 335). Ord som tillhör en och samma ordfamilj 

påminner alltså mycket om varandra och dessa ord hade därför kunnat fungera som 

repetition då orden har samma grundbetydelse. Ett exempel på ord som tillhör samma 

ordfamilj är substantivet trabajador (arbetare), verbet trabajar (arbeta) och adjektivet 

trabajoso (arbetsam/jobbig) (Morin, 2006: 174).  

Även substantiv med diminutivsuffix kan fungera som repetition av vanliga 

substantiv. Den här typen av suffix läggs i spanskan vanligen till efter substantiv eller 

adjektiv för att exempelvis uttrycka tillgivenhet eller kärlek (Fält, 2000: 486-487). 

Några exempel som förekommit i det studerade materialet är señorita (señora = dam, 

fru [vid tilltal följt av namn]) och corazoncito (corazón = hjärta). I Davies (2006: 79) 

frekvensordlista har substantiv med diminutivsuffix dock egna platser och dessa ord 

räknas alltså inte med i denna studie om de inte finns med bland de 1000 vanligaste 

substantiven.  



21 

Utifrån det begränsade utrymmet i studien görs bedömningen att urvalet som gjorts är 

det bästa möjliga då substantiv är den ordklass som utgör flest antal ord (2509) av de 

5000 vanligaste orden i Davies (2006) frekvensordlista. Det är därför troligt att 

substantiv är den ordklass som ger mest material att bearbeta och analysera vilket i sin 

tur troligen resulterar i en högre grad av reliabilitet i analysen av materialet.   

 

3.3  Analysmetod 

3.3.1   Underrepresenterade substantiv 

Förutom att se vilka substantiv som är inkluderade och exkluderade i de två 

läroböckerna kommer jag liksom Davies och Face (2006: 140-141) studera vilka ord 

som är under- och överrepresenterade. Eftersom att detta arbete till skillnad från Davies 

och Faces studie endast fokuserar på ordklassen substantiv blev det nödvändigt att här 

definiera både under- och överrepresenterade ord på ett annat sätt.  

Definitionen av underrepresenterade ord var i Davies och Faces (2006: 140) studie 

ord som finns bland de tusen vanligaste i Davies (2006) frekvensordlista (i ordlistan 

som inkluderar alla ordklasser) men som trots detta inte förekom i någon av de sex 

studerade läroböckerna. Det tusende ordet i denna frekvensordlista är ”hoja” (blad) och 

har placering nummer 397 i frekvensordlistan med bara substantiv (Davies, 2006: 44). 

Hade jag velat använda samma metod som Davies och Face borde jag därför ha tittat på 

förekomsten av de 397 vanligaste substantiven för att sedan analysera de utelämnade 

substantiven i spannet 1-397. Jag förutspådde dock att antalet exkluderade substantiv på 

detta vis skulle ha blivit för många ord att studera närmare i analysen.  

Utifrån Davies och Faces (2006: 140) studie förstås det att ett underrepresenterat ord 

är ett ord som med tanke på sin tidiga placering i frekvensordlistan har en förvånansvärt 

låg förekomst (egentligen ingen förekomst) i nybörjarmaterial för språkinlärare. Av 

denna anledning valde jag att definiera ett underrepresenterat substantiv som ett 

substantiv som inte finns med i någon av de två läroböckerna trots att substantivet är ett 

av de 100 vanligaste. Eftersom det handlar om exkludering av extremt vanliga ord blev 

underrepresentationen med denna definition väldigt tydlig.  

Likt Davies och Face (2006: 140-141) försökte jag i analysen av de 

underrepresenterade orden att bedöma om dessa tenderade att vara konkreta eller 

abstrakta. För att göra en rättvis bedömning slog jag upp orden i en spansk-svensk 

ordbok (Norstedts, 2005) och noterade för varje ord den översättning som med 

utgångspunkt från introspektion är den mest prototypiska betydelsen som ges och ibland 

någon ytterligare översättning för att täcka fler av ordets betydelser. I de fall ett ord var 

homonymt markerade jag detta med upphöjda siffror (ex. don
1 

= herr; don
2 

= gåva). För 

att ta reda på om ett ord är homonymt konsulterades Real Academia Española’s (RAE) 

digitala ordbok som visar om orden har olika ursprung. De definitioner av ord som RAE 

ger användes även i de fall ords konkretion eller abstraktion var svårbedömd.  



22 

De engelska översättningarna som ges i Davies (2006) frekvensordlista användes alltså 

inte för att bestämma huruvida ett substantiv är konkret eller abstrakt. Anledning är att 

Davies inte tycks ha utgått från några uttalade principer vad gäller vilka typer av 

översättningar som ges. I de flesta fall ger han en eller flera översättningar för varje ord 

men i till synes slumpvisa fall inkluderar han även översättningar av vanliga uttryck där 

orden ingår och i något fall ger han bara översättningen av ordet som del av ett uttryck. 

Ett exempel är substantivet frente (panna) som i frekvensordlistan skrivs ”al frente: 

facing; frente a: across”. Att använda Davies översättningar hade därför resulterat i en 

inkonsekvent bedömning vad gäller ordens abstraktion.   

 

3.3.2   Överrepresenterade substantiv 

Överrepresenterade ord definierades i Davies och Faces (2006: 141) studie som de ord 

som förekom i minst två av sex läroböcker trots att orden endast fanns med 2-100 

gånger i korpusen bestående av 20 miljoner ord. Inget ord som förekommer så få gånger 

i korpusen finns med i Davies frekvensordlista eftersom den ”endast” består av de 5000 

vanligaste orden. Eftersom det i föreliggande studie inte fanns utrymme för att 

kontrollera om det finns substantiv i Caminando 1 och 2 som bara förekommer 2-100 

gånger i korpusen blev det nödvändigt att använda en annan metod för att finna en slags 

tendens på överrepresentation av substantiv.  

Utifrån Davies och Faces (2006: 141) studie förstås det att ett överrepresenterat ord 

är ett ord som trots sin extremt låga förekomst i korpusen ändå förekommer i läroböcker 

för nybörjare i målspråket. En metod som skulle ha inbegripit Davies och Faces sätt att 

se på överrepresentation hade varit att se om det finns substantiv i Caminando 1 och 2 

som faller utanför 1-1000-ordsspannet. Med studiens begränsade omfattning i åtanke 

valde jag dock att inte använda denna metod, utan istället fortsätta utgå från de 1000 

vanligaste substantiven.  

Definitionen för överrepresenterade substantiv i denna studie blev slutligen 

substantiv som förekommer minst 25 gånger i samma lärobok samt har placering 201-

1000 i frekvensordlistan. Den nedre gränsen sattes på 201 eftersom det bör finnas ett 

intervall mellan gränsen för överrepresenterade och underrepresenterade ord (101-200), 

men också för att det kan anses vara rimligt att även de 101-200 vanligaste substantiven 

förekommer och repeteras ofta eftersom även de måste ses som mycket vanliga ord. 

Antal repetitionsinstanser sattes på 25 då det förutspåddes att detta skulle resultera i ett 

tillräckligt stort antal överrepresenterade substantiv att studera närmare i analysen.  

Som framgår av definitionen av överrepresenterade ord i föreliggande studie används 

begreppet ”överrepresentation” här i en annan bemärkelse än i Davies och Faces (2006: 

141) studie. Att utgå från de 1000 vanligaste substantiven för att sedan kalla ord som 

ingår i detta spann för ”överrepresenterade” på grund av att de förekommer ofta i 

läroböckerna är något som kan kritiseras eftersom även det 1000:e vanligaste 

substantivet kan anses vara ganska vanligt och därför värdefullt att kunna. Att till 

exempel repetera substantiv nummer 250 tjugofem gånger istället för att repetera 
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substantiv nummer 150 endast två gånger är dessutom mycket mer rimligt utifrån ett 

ordinlärningsperspektiv. Samtidigt kan det argumenteras att det är viktigare att 

nybörjare fokuserar på de substantiv som är absolut vanligast, i vilket fall substantiv 

nummer 150 skulle komma före substantiv nummer 250. Det får dock inte glömmas att 

denna studie handlar om det spanska språket på nybörjarnivå och utgår vi från att en 

elev har mer användning av ett substantiv ju tidigare placering ordet har i 

frekvensordlistan (det vill säga ju vanligare ordet är), blir denna metod för att lyfta fram 

ords överrepresentation ändå lämplig. Substantiv är dessutom bara en av många 

ordklasser som eleverna möter vilket gör att ribban för hur många substantiv som ska 

studeras inte kan läggas alltför högt.   

 

3.3.3   Repetitionssätt: Explicit eller implicit? 

För att besvara studiens andra frågeställning gällande hur substantiv repeteras i 

Caminando 1 utgick jag främst från teorierna kring explicit, implicit och incidentell 

ordinlärning (se kap 2.3). Inför urvalet av de substantiv som skulle studeras i samband 

med denna frågeställning satte jag upp fyra kriterier som orden skulle uppfylla:  

 

1. att det inte är för stor skillnad i ordens frekvens eftersom det skulle göra det 

svårt att göra en rättvis jämförelse orden emellan, 

2. att studera lika många abstrakta som konkreta ord för att se om sättet på vilka 

dessa ord repeteras skiljer sig åt, 

3. att orden inte har för låg frekvens i läromedlet, eftersom att det då skulle vara 

svårt att se några tendenser av hur orden repeteras, och  

4. att orden inte har för hög frekvens i läromedlet, eftersom att orden då troligen 

skulle läras in oberoende av vilket sätt de repeteras på.   

 

Urvalet föll på tio ord som förekommer 10-16 gånger i läroboken i fråga.  

I tabell 2 finns de nio olika typerna som tidigare skapats utifrån sektionerna i 

läroboken. I kolumnerna Explicit och Implicit markeras med ett kryss vilka typer som 

bedöms ge möjlighet till explicit och/eller implicit repetition. Med utgångspunkt från 

forskningsbakgrunden om olika ordinlärningssätt beslutades att de typer som kan förse 

eleverna med repetitionstillfällen av explicit karaktär endast är Övning och 

Självdiagnos, som båda består av olika sorters övningar. 
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TABELL 2      Typer och ordinlärningssätt 

Typ Explicit Implicit 

Text - X 

Glosa - X 

Övning X X 

Ord och uttryck - X 

Grammatik - X 

Låttext - X 

Självdiagnos X X 

Text (svensk)  - X 

Uttal - X 

 

Anledningen till att sju av nio typer klassificerats som typer som bara förser eleverna 

med implicita repetitionstillfällen är för att innehållet i dessa avsnitt inte kräver att 

eleven aktivt arbetar med enskilda ord. Lästexter och påföljande läsförståelsefrågor kan 

visserligen kräva att eleverna fäster mer uppmärksamhet vid vissa ord för att kunna 

besvara frågorna, men oftast finns dessa ord översatta intill vilket förenklar det hela. 

Dessutom är huvudsyftet med sådana aktiviteter meningsskapande (implicit övning) 

snarare än fokuserad studie av ord (explicit övning).  

Criado (2009: 39, 48, 54) studerade som vi redan sett en spansk lärobok i engelska på 

gymnasienivå bland annat för att se hur många aktiviteter i läroboken som gynnade 

explicit ordinlärning och hur många som gynnade implicit ordinlärning. Jag vet inte hur 

alla de olika aktiviteterna ser ut i det material Criado studerade, men i föreliggande 

studie skulle det ge en felaktig bild om det påstods att vissa typer av övningar bara ger 

chans till explicita repetitionstillfällen medan andra bara ger chans till implicita. 

Eftersom explicit ordinlärning uppstår genom fokuserad studie av ord (Schmitt, 2000: 

116) borde det som avgör huruvida en övning ger eleverna chansen att öva explicit eller 

implicit på ett ord vara vilket fokus ordet ges i övningen. Därför kan till och med en och 

samma övning ge chans till både explicita och implicita repetitionstillfällen av ett ord. 

Repetitionstillfällen som bedömdes som explicita i Caminando 1 är tillfällen där stort 

fokus måste läggas på enskilda ords betydelse och/eller användning. Det kan till 

exempel gälla tillfällen där ord måste jämföras och matchas med andra ord eller där rätt 

ord ska kombineras för att skapa korrekta meningar.  
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4      Resultat och analys 

4.1 Förekomst av de tusen vanligaste substantiven 

Det första steget i att visa hur förekomsten av de 1000 vanligaste substantiven ser ut i 

Caminando 1 och 2 är att redogöra hur många av dessa ord som är inkluderade och hur 

många som är exkluderade. Tabell 3 och 4 visar hur många av orden som förekommer 

minst en gång i varje lärobok. För att få en god översikt delades orden upp i ordspann 

med 50 ord i varje spann. Ordspann 1-50 består alltså av de 50 vanligaste substantiven, 

och så vidare.  

    

 

 

 

 

                 CAMINANDO 1  CAMINANDO 2 

Ordspann Antal ord som 

förekommer 

minst en gång 

Procent Ordspann Antal ord som 

förekommer 

minst en gång 

Procent 

1-50 47
3
 94 % 1-50 45

4
 90 % 

51-100 32  62 % 51-100 40 80 % 

101-150 19 38 % 101-150 36 72 % 

151-200 20 40 % 151-200 33 66 % 

201-250 22 44 % 201-250 38 76 % 

251-300 21 42 % 251-300 27  54 % 

301-350 17 34 % 301-350 28 56 % 

351-400 20 40 % 351-400 24 48 % 

401-450 20 40 % 401-450 28 56 % 

451-500 21 42 % 451-500 24 48 % 

501-550 21 42 % 501-550 30 60 % 

551-600 14 28 % 551-600 19 38 % 

601-650 13 26 % 601-650 20 40 % 

651-700 9 18 % 651-700 14 28 % 

701-750 15 30 % 701-750 15 30 % 

751-800 14 28 % 751-800 26 52 % 

801-850 11 22 % 801-850 22 44 % 

851-900 15 30 % 851-900 19 38 % 

901-950 14 28 % 901-950 14 28 % 

951-1000 4 8 % 951-1000 12 24 % 

1-1000 369 36,9 % 1-1000 514 51,4 % 

 

 

                                                 
3
 1-20: 20; 21-50: 27  

4
 1-20: 19; 21-50: 26 

TABELL 3   

Förekomst av de 1000 vanligaste 

substantiven i Caminando 1 

 

TABELL 4   

Förekomst av de 1000 vanligaste 

substantiven i Caminando 2 
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Av de 1000 vanligaste substantiven i spanska förekommer 369 stycken minst en gång i 

Caminando 1. I Caminando 2 är denna siffra 514. Detta innebär att förekomsten av de 

1000 vanligaste orden ökar med 14,5 % från den första till den andra läroboken. För att 

göra det hela mer överskådligt skapades figur 1 där varje ordspann istället innehåller 

100 ord. I denna figur ser vi tydligt att Caminando 2 täcker fler substantiv än 

Caminando 1 i samtliga ordspann. Figur 1 visar också att antalet inkluderade substantiv 

i de flesta fall minskar i båda läroböckerna ju mindre vanliga de är.  

FIGUR 1       Förekomst av de 1000 vanligaste substantiven i Caminando 1 och 2 

 

Ett av de mest anmärkningsvärda resultaten som framgår i figur 1 är att väldigt många 

av de 100 vanligaste substantiven är inkluderade i båda läroböckerna, men att antalet 

inkluderade substantiv sedan sjunker drastiskt i den första läroboken. I Caminando 1 

sker alltså ett tydligt avtagande efter de 100 vanligaste substantiven medan antalet 

inkluderade substantiv i Caminando 2 sjunker mer kontinuerligt. Tittar vi tillbaka på 

tabell 3 ser vi att antalet inkluderade substantiv i Caminando 1 sjunker rejält redan efter 

substantiv nummer 50 i frekvensordlistan. Endast 39 av de 101-200 vanligaste 

substantiven är inkluderade i Caminando 1 och som vi också kan se i figur 1 presenteras 

minst 30 (egentligen 34) nya substantiv från detta spann inte förrän i Caminando 2. 

Detta resultat skiljer sig från resultatet i Davies och Faces (2006: 139) studie som visade 

att de 500 vanligaste orden förekom i större utsträckning i läroböckerna för år ett. Vi 

kan med hjälp av figur 1 även konstatera att läromedelsförfattarna inte prioriterat till 

exempel de 500 vanligaste substantiven för att sedan utesluta de som har placering 501-

1000, utan det är uppenbart att substantivens frekvens bara varit en av flera faktorer som 

spelat in när det kommer till vilka ord som inkluderats i läroböckerna. 

Ett annat mycket intressant mönster i figur 1 är att när antalet inkluderade substantiv 

minskar eller ökar i Caminando 1 sker detsamma i Caminando 2 i majoriteten av fallen. 

Det här blir ganska tydligt om vi tittar på procentökningen och procentminskningen som 

sker mellan substantiv nr 601-1000. Tyvärr visar varken tabellerna 3 och 4 eller figur 1 
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hur många substantiv från Caminando 1 som återkommer i Caminando 2, men med 

hjälp av figur 2 får vi en liten inblick i just det.  

Figur 2 visar hur många av de inkluderade substantiven i Caminando 1 från spannet 

601-1000 som återanvänds i Caminando 2 (den blå färgen på de röda staplarna), hur 

många substantiv från den första läroboken som inte återanvänds i den andra läroboken 

samt hur många substantiv som introduceras för första gången i Caminando 2. 

Sammanlagt 142 substantiv från ordspannet 601-1000 är inkluderade i Caminando 2. Vi 

kan också konstatera att läromedelsförfattarna introducerar 82 nya substantiv från spann 

601-1000 i Caminando 2 istället för att återanvända ytterligare 35 substantiv från 

Caminando 1 (60 stycken återanvänds). Bilaga 3 visar hur många och vilka substantiv 

som förkommer i de båda läroböckerna inom de fyra 100-ordsspannen ifråga, samt hur 

många och vilka substantiv som inkluderas i den ena läroboken men inte den andra 

inom samma spann. 

 

FIGUR 2       Förekomst och återanvändning av substantiv i ordspannet 601-1000 

 

Statistiken i figur 2 visar att läromedelsförfattarna i många fall hellre introducerar helt 

nya ord för eleverna än att återanvända ord som eleverna tidigare har haft chansen att 

möta. Med detta sagt är det ändå så många som 60 av 95 substantiv från dessa fyra 

spann som faktiskt återanvänds i den andra läroboken. Med tanke på att det som skulle 

kunna kallas för läroböckernas kärna (såsom lästexter, grammatikförklaringar, övningar 

och självdiagnoser) består av 168 respektive 174 sidor, är det kanske inte så konstigt att 

inte alla substantiv återanvänds eftersom att det handlar om ett extensivt material som 

rymmer många skilda inslag i båda läroböckerna. Dessutom förekommer 44 av de 95 

inkluderade substantiven i Caminando 1 (spann 601-1000) bara 1 eller 2 gånger i denna 

lärobok, vilket indikerar att det heller inte fanns någon avsikt från textförfattarnas sida 

att alla de 95 substantiven skulle ha något stort fokus i någon av läroböckerna.  
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Efter en jämförelse av de inkluderade substantiven i Caminando 1 med de inkluderade 

substantiven i Caminando 2 kan det vidare konstateras att hela 294 av 369 substantiv 

(80 %) av substantiven i Caminando 1 återkommer en eller flera gånger i Caminando 2, 

vilket måste medges vara en hög procentandel. Det här betyder att sammanlagt 75 av de 

369 substantiven (20 %) som inkluderats i Caminando 1 alltså är helt exkluderade från 

Caminando 2. Om det vore så att de ord som inte återkommer i den andra läroboken 

bara förekom en enda gång i den första läroboken skulle det inte vara så konstigt om de 

inte repeteras i Caminando 2 eftersom de ändå fick väldigt litet utrymme i Caminando 

1. Faktum är dock att flera av de substantiv som är helt exkluderade i Caminando 2 

förekommer ett flertal gånger i första läroboken. Några exempel är planta (växt/våning, 

som förekommer 21 gånger i Caminando 1), invierno (vinter, 14 gånger), frío (kyla, 12 

gånger), alumno (elev, 11 gånger), rama (gren, 11 gånger). Samtidigt förekommer 121 

av de 514 inkluderade substantiven i Caminando 2 endast en gång i denna bok, och 78 

(64 %) av dessa 121 substantiv förekommer inte alls i Caminando 1.  

Att inkludera flera substantiv som sedan får väldigt lite utrymme i läromedlen kan 

anses vara nödvändigt för att kunna skriva sammanhängande texter på skilda teman. I 

ämnesplanen för Moderna språk (Skolverket, 2011) betonas bland annat att 

språkundervisningen ska ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om 

”livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden 

där språket används.” Att som läromedelsförfattare utforma ett material som inkluderar 

så skilda teman med ett begränsat antal ord förefaller tämligen svårt. För att skriva 

sammanhängande texter samt ge eleverna chansen att lära att sig tala med flyt behövs 

dessutom bindeord eller uttryck i vilka substantiv ingår, såsom sin embargo (emellertid; 

embargo = embargo) och en realidad (i själva verket; realidad = verklighet) även om 

substantiven utöver dessa uttryck kanske inte har så stort användningsområde.  

Substantiv med få instanser i läroböckerna kan alltså motiveras på flera sätt, men 

tittar vi närmare på hur många substantiv som repeteras bara en eller två gånger ser vi 

att detta antal är väldigt stort. I figur 3 presenteras hur många ord som förekommer 1-2 

gånger, 3-4 gånger, och så vidare.  
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FIGUR 3       Repetitionsöversikt

5
 

 

Vi kan här se att det i Caminando 1 finns 125 substantiv som endast förekommer 1-2 

gånger och att denna siffra i Caminando 2 är så hög som 203. Även om detta skulle 

gälla substantiv som förekommer i enstaka uttryck eller teman är antalet substantiv med 

få instanser väldigt hög. Efter att ha tittat närmare på de substantiv som endast 

förekommer en eller två gånger i Caminando 1 kan det konstateras att många av dessa 

ord faktiskt betyder mycket på egen hand, till exempel orden interés (intresse), puerta 

(dörr) och pan (bröd).  

 

4.2 Underrepresenterade substantiv 

Som beskrevs i kapitel 3.3.1 är definitionen av ett underrepresenterat substantiv i denna 

studie ett substantiv som inte förekommer i någon av de två läroböckerna trots att det är 

ett av de hundra vanligaste substantiven i spanska. Antalet underrepresenterade 

substantiv med denna definition blev 10 stycken. I tabell 5 kan vi se vilka ord som är 

underrepresenterade och även om orden i fråga är konrekta eller abstrakta.  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Observera att varje intervall rymmer 2 träffar fram till 30 träffar. Efter det rymmer varje intervall 10 

träffar fram till 80 träffar. Efter det förekommer ett ord (año = år) 104 gånger i Caminando 2. 
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TABELL 5        Underrepresenterade substantiv i Caminando 1 och 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar samma tendens som Davies och Face (2006: 142) beskrivit, nämligen 

att underrepresenterade substantiv tenderar att vara abstrakta koncept. Davies och Face 

menade att detta beror på att abstrakta koncept ofta inte passar in i de semantiska fält 

som ofta förekommer i läroböckerna. Det är inte omöjligt att några av de 

underrepresenterade substantiven i tabell 5 är exkluderade av samma anledning, men det 

finns även andra möjliga förklaringar.  

Concepción (2009: 51, 63) som studerade sex amerikanska läroböcker i spanska på 

nybörjarnivå menar att läroböckerna bör vara upplagda så att eleverna för möjlighet att 

repetera de tusen vanligaste orden istället för att läroböckerna ska inkludera många ord 

med lägre frekvens. Detta resonemang låter logiskt, men vid en närmare studie av orden 

i frekvensordlistan blir det uppenbart att ord som gemene man förmodligen skulle 

uppfatta som vanligt förekommande och användbara ibland är placerade långt efter ord 

som troligtvis skulle anses vara mindre vanliga. Exempel är substantiven autobús (= 

buss, med plats 4676 i frekvensordlistan), fútbol (= fotboll, 2513) och camiseta (= T-

shirt, 4427) som alltså alla placeras långt efter substantiv som producto (= produkt, 

589), material (material, 656) och juicio (omdöme, 795). Det här visar att det vore 

oklokt att låta frekvens påverka läroböckernas innehåll allt för mycket.  

Med det sagt skulle läromedelsförfattare såklart kunna titta igenom de absolut 

vanligaste orden i frekvensordlistan då de bestämt vilka teman som ska ingå i 

läroböckerna och innehållet ska skrivas. Många vanliga ord kommer att inkluderas utan 

att författarna nödvändigtvis har dessa i åtanke just för att orden är så otroligt frekventa, 

men det finns också vanliga ord som ganska lätt kan inkluderas inom vissa teman men 

som kanske förbises. I Caminando 2 finns till exempel en text om gatubarn i vilken det 

hade varit förhållandevis enkelt att till exempel inkludera ordet necesidad (= behov, 

nödvändighet, 95:e vanligaste ordet) eller falta (= brist, 97:e vanligaste substantivet).  

Tre andra ord som kan anses förtjäna en plats i läroböckerna är de 

underrepresenterade substantiven manera (sätt), medida (mått) och modo (sätt). 

Anledningen till att dessa tre ord finns bland de 100 vanligaste substantiven är 

UNDERREPRESENTERADE 

SUBSTANTIV 

Konkret (K) eller 

Abstrakt (A) 

don
1 

(herr); don
2 

 (gåva) don
1: 

K/A don
2: 

K/A  

falta (brist) A 

frente (panna) K 

fuerza (styrka) A 

manera (sätt) A 

medida (mått) A 

modo (sätt) A 

necesidad (behov, nödvändighet) A 

orden (ordning) A 

sentido (sinne, betydelse) A 
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förmodligen för att de förekommer i flera uttryck som passar in i många olika typer av 

texter och samtal. Några exempel på uttryck där substantiven förekommer är de manera 

que (så att), a manera de (som), en cierta medida (i viss mån), a medida que 

(allteftersom), a modo de (som) och de todos modos (i alla fall) (Norstedts, 2005). 

Eftersom dessa tre substantiv inte förekommer i textböckerna förekommer heller inte 

någon av dessa uttryck. Davies och Face (2006: 142) menar att läromedelsförfattare 

tack vare den frekvensinformation som nu finns kan använda mer relevanta ord och 

semantiska fält än de som traditionellt används. De tre ovan nämnda orden kan vara 

exempel på just sådana relevanta ord eftersom de ingår i användbara uttryck.  

Som vi kunde se i tabell 5 är de flesta underrepresenterade substantiven abstrakta. 

Detta kan lätt misstolkas till att tro att det mest är konkreta ord som inkluderas vilket 

inte stämmer. Det här blir tydligt om vi jämför de inkluderade och exkluderade 

substantiven i Caminando 1 som har placering 91-100 i frekvensordlistan.  

TABELL 6      Inkluderade och exkluderade substantiv i Caminando 1, ordpann 91-100 

ORDSPANN 91-100, CAMINANDO 1 

Inkluderade substantiv Exkluderade substantiv 

Konkreta Abstrakta Konkreta Abstrakta 

 centro (centrum) 

estado (tillstånd, stat) 

estudio (studier) 

valor (värde) 

condición (villkor, tillstånd) 

edad (ålder) 

 medida (mått) 

necesidad (behov, nödvändighet) 

falta (brist) 

ser (varelse, väsen) 

 

Tabell 6 visar att alla tio substantiv är abstrakta och att sex av dessa inkluderats. Det är 

dock möjligt att detta mönster skulle ha sett annorlunda ut om definitionen för 

underrepresenterade substantiv i denna studie varit densamma som i Davies och Faces 

(2006). Att inkludera abstrakta substantiv som har lägre frekvens (spann 200-1000) är 

många gånger förmodligen mer utmanande än att inkludera abstrakta substantiv finns 

bland de 100 vanligaste substantiven.  

4.3 Överrepresenterade substantiv 

Det visade sig finnas flera olika förklaringar till varför en del substantiv har så hög 

frekvens i läroböckerna, men inte i något av fallen tycks orsaken till överrepresentation 

vara direkt jämförbar med den orsak Davies och Face anger, nämligen att 

läromedelsförfattarna behövde fler konkreta koncept att inkludera i särskilda semantiska 

fält. I deras studie kunde till exempel ett kapitel som handlade om mat innehålla 

matrelaterade ord som har väldigt låg frekvens i det spanska språket enligt det korpus 

Davies (2006) utgick från. Anledningen till att orsakerna för överrepresentation inte är 

desamma i denna studie beror på troligtvis på att metoden som användes var en helt 
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annan än den som användes av Davies och Face (se kap. 3.3.2 Överrepresenterade 

substantiv). 

De överrepresenterade substantiven presenteras i tabell 7 och 8. Som tabellerna 

också visar kommer orden i fråga från flera olika 100-ordsspann och inte bara från de 

absolut lägsta bland de tusen vanligaste substantiven. Ett exempel är ordet deporte 

(sport), som med 55 träffar är det mest överrepresenterade substantivet i Caminando 1, 

trots att det är det 909:e vanligaste substantivet i spanska enligt frekvensordlistan.  

 

 

 

 

För att ringa in de olika orsakerna till överrepresentation har jag valt att skapa tre olika 

grupper i vilka jag placerat de sammanlagt nio olika substantiven. Nedan följer varje 

grupps beteckning samt en övergripande förklaring av de substantiv som placerats inom 

respektive grupp:  

 

Semantiskt fält  

Substantiv vars höga frekvens till stor eller viss del beror på att de utgör ett semantiskt 

fält eller är relaterat till ett sådant.  

 

Utfyllnad 

Substantiv vars höga frekvens till stor del beror på att det används som utfyllnad i 

exempelvis övningar.   

 

Förväntat  

Substantiv vars höga frekvens beror på att det till exempel utgör en återkommande 

rubrik i läroböckerna. 

 

4.3.1   Orsaker till överrepresentation 

Nedan analyseras orsakerna till substantivens överrepresentation inom de grupper de 

placerats. De överrepresenterade orden skrivs i kursiv stil och är understrukna. För att 

förklara var i läroböckerna orden återkommer kommer de tidigare introducerade typerna 

CAMINANDO 1  CAMINANDO 2 

Substantiv Antal 

förekomster  

Placering i 

frekv. ordlistan 

Substantiv Antal 

förekomster 

Placering i 

frekv. ordlistan 

deporte 55 909 café 50 526 

hermana 49 529 unidad 30 408 

unidad 33 408 película 28 319 

capital 32 231  
chica 27 856 

modelo 26 276 

equipo 25 271 

TABELL 7   

Överrepresenterade substantiv i Caminando 1 

 

TABELL 8   

Överrepresenterade substantiv i Caminando 2 
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att användas (se kap. 3.2.1 Typer och sektioner). Dessa kommer för tydlighetens skull 

att skrivas i fet stil.  

 

Semantiskt fält   

En av orsakerna till överrepresentation kan alltså även i denna studie förklaras med 

hjälp av konceptet ”semantiskt fält”, även om på ett annat vis än i Davies och Faces 

(2006) studie. Jag bedömder att orden i fråga inte har inkluderats i brist på konkreta 

koncept att koppla till ett semantiskt fält, utan istället att de är de ord som bäst 

representerar ett kapitels tema/semantiska fält. Med andra ord skulle substantiven i vissa 

fall kunna fungera som kapitelrubrik. 

Det tydligaste exemplet på hur ett ord fungerar som beteckningen på ett semantiskt 

fält är substantivet deporte (sport) som förekommer 55 gånger i Caminando 1. Ordet 

förekommer främst i typerna Övning (22 gånger) och Text (16 gånger). 12 av de 16 

instanserna i Text finns på sidorna 116-119 i läroboken. Dessa fyra sidor utgör början 

av kapitlet ”El mundo de deportes” (Sportvärlden) och på de här sidorna presenteras 

olika sporter såsom innebandy, tennis och skidåkning. Substantivet ”sport” blir ett 

samlingsnamn för dessa aktiviter och ett ord läromedelsförfattarna refererar till 

upprepade gånger då de talar om sådant som rör de olika sporterna. I övningsavsnittet i 

samma kapitel som uteslutande handlar om sport repeteras substantivet 19 gånger på 

fyra sidor. De flesta instanser av ordet ”sport” förekommer alltså i samband med detta 

kapitel/semantiska fält.  

      Ett överrepresenterat substantiv som översätts med två skilda betydelser i 

frekvensordlistan är equipo (lag, utrustning). Den höga frekvensen av equipo beror 

bland annat på att det repeteras flera gånger i kapitlet ”Sportvärlden” och dessa 

instanser kan därmed tillskrivas till det semantiska fältet ”Sport”. Andra instanser dyker 

upp då karaktärer i boken pratar om sina sportintressen samt vilka lag de hejar på, även 

om just de här texterna inte huvudsakligen handlar om sport. En anledning till ordets 

många sökträffar i läroboken beror just på att det har olika betydelser. Vi vet att ordet 

equipo har placering 271 i frekvensordlistan, men utifrån frekvensordlistan kan vi inte 

veta vilken av betydelserna som egentligen är vanligast.  

Ett överrepresenterat substantiv i Caminando 2 (24 träffar i Caminando 1) som kan 

anses utgöra ett semantiskt fält är ordet café, som i frekvensordlistan översätts med både 

kaffe och kafé. 17 av de 24 instanserna i Caminando 1 förekommer i kapitlet ”På 

kafeterian” i vilket eleverna bland annat ska jobba med kafédialoger samt läsa 

information om kaffedrickande i Spanien. I Caminando 2 förekommer substantivet 50 

gånger och samtliga instanser har betydelsen ”kaffe”. 40 av de 50 instanserna av ordet 

förekommer i ett kapitel med rubriken ”Rättvis handel” och detta beror på att 

läromedelsförfattarna använt kaffe som exempel för att närma sig det här temats 

grundfrågor. Det talas exempelvis om vilka länder som odlar och exporterar kaffe, priset 

på kaffe, ekologiskt kaffe och så vidare. 

Överrepresentationen av substantivet película (film) beror främst på tre kapitel som 

behandlar områden som mer eller mindre direkt berör film. Ordet är väl spridet i 
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läroboken mellan texter, övningar och självdiagnoser vilket gör att eleven har chans att 

stöta på ordet flera gånger och i olika sammanhang. Det finns med andra ord goda 

möjligheter till repetition då det kommer till detta substantiv.  

  

 

Utfyllnad 

Hermana (syster) är ett substantiv som är överrepresenterat i den första läroboken 

eftersom det förekommer 49 gånger, främst i typerna Text (13 gånger), Övning (13) 

och Självdiagnos (14). Substantivet dyker upp i tre olika sammanhang även om dessa 

också mer eller mindre går in i varandra; relaterat till det semantiska fältet familj, 

explicit repetition av ordet samt som utfyllnad i grammatikövningar. Med tanke på att 

ordet förekommer 49 gånger på de sammanlagt 165 sidorna som analyserats i 

Caminando 1 (i genomsnitt ungefär en gång var tredje sida), kan den höga förekomsten 

möjligen anses vara lite överdriven. Hade det varit ett ord med olika betydelser 

beroende på sammanhang hade den höga frekvensen av ordet kanske varit mer 

berättigad. Ordet repeteras dessutom också indirekt genom orden hermano/hermanos 

(bror, syskon) som förekommer 28 gånger i läroboken.  

Även om frekvensen av substantivet i fråga kan tyckas vara onödigt hög finns det 

flera fördelar med denna överrepresentation. Det är till exempel fördelaktigt att använda 

redan introducerade ord i olika typer av övningar eftersom att fokus i dessa ofta ligger 

på grammatik. Att inkludera nya ord i grammatikövningar kan göra dem svårare än vad 

som är nödvändigt eftersom eleven förutom att koncentrera sig på grammatiken även 

måste lägga fokus på ord de kanske inte förstår. Detta är något som även lyfts fram i 

Caminando’s lärarhandledning där de skriver att ny grammatik övas med ett redan känt 

ordförråd eftersom ordförrådet på ett sådant tidigt stadium är begränsat hos eleverna 

(Waldenström, 2007: 9).  

Chica (flicka) är ytterligare ett överrepresenterat substantiv som förkommer 27 

gånger i Caminando 1 (20 gånger i Caminando 2). En anledning till att ordet har hög 

förekomst i den första läroboken är att ordet upprepade gånger används för att referera 

till karaktärerna Julia och Lali. I båda läroböckerna används substantivet dessutom flera 

gånger som exempel då man introducerar grammatiska konstruktioner som är nya för 

eleverna. Likt substantivet hermana (syster) används ordet också som utfyllnadsord i 

olika övningar där fokus ligger på att öva på grammatik eller ordförråd.  

I Caminando 2 finns det en text som handlar om flickor som tas in på barnhem efter 

att ha varit gatubarn. Ordet ”flickor” repeteras flera gånger i denna text och även i några 

efterföljande övningar som baseras på samma tema. Detta påminner om det som 

Schmitt och Carter (2000: 5,8) kallar för ”narrow reading”, vilket innebär att eleverna 

jobbar med flera texter (i detta fall lästexter och övningstexter) som berör samma tema. 

När ord (till exempel ”flicka”) tenderar att återkomma i texter eller övningar med 

samma tema (till exempel arbete med gatubarn) blir det lättare för eleverna att fokusera 

på övningens egentliga syfte som exempelvis grammatik, eftersom de redan har en 

förförståelse för temat samt att alla ord i övningen inte är helt nya. Förutom denna 
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positiva förutsättning för ordinlärning tillkommer även det faktum att eleverna får 

repetera tidigare introducerade ord. Det här betyder att även om ett substantiv tycks 

repeteras orimligt många gånger istället för att ge plats åt andra substantiv, kan en hög 

frekvens av ett ord på flera sätt vara något positivt.  

Substantivet capital (stad) förekommer sammanlagt 32 gånger i Caminando 1 och 

främst i kapitel med rubrikerna ”Sydamerika” och ”Spanien”, men fyller också sådana 

funktioner som ordet hermana gör. Den höga frekvensen av ordet capital kan dock 

anses vara mer motiverad med tanke på att capital är ett ord som återkommer i teman 

som rör stadsfakta och geografi som är aktuella teman i ämnet språk. Dessutom är 

capital inte ett levande substantiv som hermana och har därmed inte något motsvarande 

levande semantiskt genus genom vilken ordet indirekt kan repeteras.   

 

Förväntat 

Att substantiven unidad (enhet) och modelo (modell) skulle vara bland de 

överrepresenterade substantiven var något som förutspåddes redan under insamlingen 

av materialet. Unidad är nämligen en återkommande rubrik i början på varje nytt kapitel 

som talar om vilket avsnitt i boken läsaren befinner sig på. Modelo är ett ord som 

används för att indikera varje gång ett exempel ges på hur eleverna kan genomföra en 

övning. Endast två av sammanlagt 63 instanser av unidad och fyra av sammanlagt 46 

instanser av modelo förekommer i andra sammanhang.  

 

4.4     Repetitionssätt: Explicit eller implicit? 

För att analysera huruvida substantiv repeteras explicit eller implicit i Caminando 1 

valdes som tidigare beskrivits tio substantiv som uppfyllde fyra särskilda kriterier. De 

tio substantiven, fem konkreta och fem abstrakta, presenteras i tabell 9.  

 TABELL 9       Urval av substantiv inför analys av explicita och implicita repetitionstillfällen 

Substantiv Placering i 

frekvensordlistan 

Antal förekomster i 

Caminando 1 

Konkret (K) eller 

Abstrakt (A) 

ropa (kläder) 545 16 K 

mes (månad) 48 16 A 

piso (våning, lägenhet) 303 12 K 

frío (kyla) 458 12 A 

examen (prov) 546 12 K 

diciembre (december) 568 12 A 

rama (gren) 480 11 K 

edad (ålder) 98 11 A 

cama (säng) 491 10 K 

gusto (smak, nöje) 202 10 A 
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Tabell 10 och tabell 11 skapades för att tydliggöra hur substantiven är spridna i 

läroboken men de visar också i vilka typer substantiven förekommer. Som tidigare 

nämnts är det bara typerna ”Övning” och ”Självdiagnos” som kan förse eleverna med 

explicita repetitionstillfällen. Sidor där explicita repetitionstillfällen förekommer har 

markerats med svart färg.  

TABELL 10      Repetitionssätt av fem konkreta substantiv 

 

Tabell 10 visar hur fem konkreta substantiv repeteras i Caminando 1. Ordet rama är det 

ord som har sämst spridning i läromedlet, något som tyder på att det kan vara en del av 

ett semantiskt fält. Efter att ha tittat närmare på dessa sidor i läroboken kan detta 

bekräftas eftersom att ett genomgående tema för sidorna i fråga är ”studier”. Ordet rama 

översätts i glosan som ”gren/program” men används i betydelsen ”program” då det 

bland annat talas om vilka olika program som finns att välja bland på ett spanskt 

gymnasium. Läromedelsförfattarna uttnyttjar tyvärr inte möjligheten att visa och låta 

eleverna förstå att rama är ett polysemiskt ord (ett ord som har två eller flera relaterade 

betydelser [Yule, 2010: 292]) mer än det glosans översättning visar. Det här är lite synd 

eftersom att detta skulle kunna leda till en djupare förståelse av ordet och kanske skulle 

ordet på detta vis också bli lättare att komma ihåg. Bara en av repetitionstillfällena av 

ordet rama är explicit men med tanke på att det förekommer så många implicita 

repetitionsinstanser på så få sidor kommer eleverna förmodligen att lära sig ordet ändå, 

åtminstone passivt. I och med den implicita inlärningen finns risken att ordet inte 

befästs hos eleverna och att de glömmer ordet efter ett tag (om inte läraren repeterar 

det), särskilt eftersom att ordet inte återkommer senare i läroboken.  

Ett ord med bättre spridning är substantivet ropa (kläder). Det här ordet har fyra 

instanser mer än rama vilket såklart gynnar spridningen. Även i detta fall ser flera av 

instanserna ut att kunna tillhöra ett semantiskt fält eftersom sju instanser finns utspridda 

på fem sidor som följer varandra. Detta visar sig stämma eftersom kapitlet i fråga 
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handlar om shopping. Chansen att eleven lär sig detta ord är större än med rama, 

eftersom tre explicita repetitionstillfällen ges och därimellan förekommer även implicita 

repetitionstillfällen. Ett semantiskt fält kan alltså fungera som ett bra sätt att introducera 

ett ord då flera instanser oftast ges samtidigt och på olika sätt, såsom genom lästext, 

glosa och genom att det lyfts fram igen i grammatikförklaringar eller i typen ”Ord och 

uttryck”.  

De tre explicita repetitionstillfällena av substantivet ropa kommer som vi ser lite 

senare i boken, något som kan ha både för- och nackdelar. Schmitt (2000: 137) menar 

att explicita inlärningstillfällen kan ge en värdefull introduktion till ett ord medan 

implicita kan ge en djupare förståelse av till exempel ordets kollokationer. Vad gäller 

subsantivet ropa introduceras det dock implicit för att sedan studeras närmare, vilket 

kan förefalla minst lika logiskt eftersom det kan vara lättare att studera ett ord närmare 

efter att ha sett dess betydelse samt hur det används några gånger. I de fall substantiven 

studeras närmare i läroboken ges sällan en översättning till ordet vilket gör att eleverna 

ges en chans att förstå ordet utifrån kontexten. Att försöka förstå ett ord utifrån 

kontexten det står i är något som Chacón (2010:4) förespråkar så länge antalet okända 

ord i texten inte är för många, något som förmodligen inte är fallet i läroboken eftersom 

den är för nybörjare i språket. Dessutom har eleverna vid de flesta fall av explicita 

repetitionstillfällen redan mött ordet förut.  

Criado (2008: 43) menar att en nackdel med den explicita inlärningsmetoden är att 

den är tidskrävande. Av de explicita instanserna att döma kommer eleverna som jobbar 

med detta material dock inte behöva lägga ned allt för mycket tid på denna typ av 

repetitionstillfällen. Samtidigt menar flera språkforskare att det är nödvändigt att fästa 

uppmärksamhet vid ett ord för att lära sig det (Schmitt, 2000: 116; Milton, 2009: 219-

220), speciellt om eleven aktivt ska kunna använda ordet och inte bara ha det som 

passiv kunskap.  

I tabell 11 ser vi hur fem abstrakta substantiv repeteras i Caminando 1.   

 

TABELL 11      Repetitionssätt av fem abstrakta substantiv 
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Jämför vi antalet repetitionstillfällen som är explicita och implicita i de två tabellerna 

ser vi att resultaten är nästan desamma. Utifrån detta urval tycks det alltså inte vara 

någon skillnad på hur konkreta och abstrakta substantiv repeteras. Antalet implicita 

repetitionstillfällen är betydligt högre än antalet explicita hos alla tio ord utom 

diciembre. Substantiven edad och gusto ges inte någon explicit repetitionsmöjlighet 

medan resterande substantiv varierar från 1-3 explicita repetitionstillfällen förutom 

diciembre som repeteras explicit fem gånger.  

Substantivet diciembre är förmodligen det substantiv som det finns minst anledning 

till att repetera explicit av de fem abstrakta substantiven eftersom det är det enda ord 

som en person med svenska som modersmål skulle kunna förstå utan att studera det 

närmare. Anledningen till att just ordet diciembre repeteras flera gånger beror på att ett 

av kapitlen handlar om hur man firar jul i Spanien. Efter att ha läst en text om just detta 

ska eleven matcha bland annat datum med händelser, till exempel ”el 24 de diciembre” 

(24:e december) med ”la Nochebuena” (julafton).  

Som tidigare beskrivits bedömdes repetitionstillfällen som explicita i Caminando 1 i 

de fall stort fokus måste läggas på enskilda ords betydelse och/eller användning. Det 

kan såklart diskuteras om en elev verkligen behöver förstå vad ”diciembre” betyder för 

att klara av den nämnda övningen, och det är möjligt att någon annan skulle ha bedömt 

att övningen är av implicit karaktär snarare än explicit. Det här är fallet med ett flertal 

av de olika ordens repetitionstillfällen. Det är med andra ord ganska svårt att dra en 

exakt gräns mellan explicit ordinlärning och implicit ordinlärning.  
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5      Diskussion och slutsatser 

5.1     Frekvensordlistans betydelse för läroböckerna 

Vi har i denna studie sett att långt ifrån de 1000 vanligaste substantiven är inkluderade i 

de två textböckerna. Detta ska nog ses som något positivt snarare än negativt med tanke 

på att det handlar om spanska på nybörjarnivå och ordklassen substantiv bara är en av 

många ordklasser som eleverna möter och arbetar med i läroböckerna. Som vi sett 

förekommer väldigt många inkluderade substantiv få gånger i läroböckerna och att 

inkludera ännu fler substantiv bara för att de enligt Davies (2006) frekvensordlista är 

vanliga skulle förmodligen resultera i ännu fler ord med få instanser, vilket i sin tur 

troligen skulle stjäla utrymme från repetition av andra redan inkluderade substantiv. Det 

har dessutom konstaterats att flera av de ord som redan förekom endast en eller två 

gånger faktiskt var ganska betydelsebärande ord. Av denna anledning kan det vara en 

idé att se över mängden vokabulär som introduceras och fundera över vad som är 

viktigast: många skilda ord som repeteras få gånger eller färre ord som får mer 

utrymme? 

Davies (2006) menar att frekvensordlistan är ett hjälpmedel som i olikhet med det 

språk som finns i elevernas läroböcker för eleverna närmare det verkliga språket. Frågan 

är här vilket det ”verkliga språket” är? Något som är oerhört viktigt att minnas är att 

frekvensordlistan, trots att vissa justeringar har gjorts, speglar korpusen på vilken den 

baseras. Det här är något som Davies (2006) själv också påpekade genom att skriva att 

även det talade språket i korpusen innehåller specifika ord från intervjuer inriktade på 

till exempel politik och vetenskap. Många av de specifika orden som ingår i sådana 

genrer är troligen inte ord en nybörjare i spanska skulle ha användning för. Andra delar 

av korpusen bestod av exempelvis essäer och encyklopedier. Det finns en risk att orden 

från sådana källor är ganska formella och ett formellt språk är inte heller det som en 

nybörjare i spanska först behöver lära sig. De flesta personer som börjar studera ett nytt 

språk gör det förmodligen i första hand för att kunna kommunicera med andra 

människor och inte för att ägna sig åt envägskommunikation, vilket är den typ av 

kommunikation som flera genrer i korpusen består av. Därför skulle det vara intressant 

att se hur en frekvensordlista ser ut vars innehåll baserats på en korpus med informellt 

talspråk.  

Ytterligare en kritisk aspekt vad gäller frekvensordlistan är att den inte visar all 

information som skulle vara av intresse för de som studerar språket. Ett ord kan 

exempelvis få en tidig placering i frekvensordlistan för att det har skilda betydelser. Ett 

exempel är som vi tidigare sett ordet don (herr/äretitel eller gåva). Eftersom några ord 

med diminutivsuffix redan har en egen plats i frekvensordlistan är en frekvensordlista 

där homonyma ords skilda betydelser skiljs åt kanske inte så långt borta. Det vore även 

intressant att se i vilken utsträckning ord som är polysema påverkar ords placering i 

frekvensordlistan.  

Även om det finns en hel del kritiska aspekter rörande frekvensordlistan kan vi se att 

de substantiv som inkluderats i läromedlen till stor del följer den frekvensinformation 

som presenteras. Det har i studien konstaterats att även om frekvensordlistans tusen 

vanligaste ord innehåller en hel del ord som var oväntade behöver det inte 
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nödvändigtvis betyda att det endast har med korpusens ibland kritiskta underlag att 

göra. Vi har till exempel sett att abstrakta underrepresenterade (exkluderade) ord som är 

mycket vanligt förekommande i särskilda uttryck, såsom manera, medida och modo, 

med fördel skulle kunna användas i läroböckerna eftersom de främjar ett flytande tal. 

Frekvensordlistan kan alltså vara användbar men det är viktigt att se på den med kritiska 

ögon. Det här är något som nybörjarelever inte har tillräcklig kunskap för att göra. Om 

en lärare skulle vilja använda frekvensordlistan såsom Davies föreslår, det vill säga som 

ett hjälpmedel som för eleverna närmare det verkliga språket, krävs det att denna lärare 

har både en hög kunskapsnivå i språket men också tillräckligt med tid för att kunna sålla 

bland frekvensinformationen.  

 

5.2     Överrepresenterade substantiv 

Som tidigare uttryckts var metoden för att ta fram överrepresenterade substantiv väldigt 

olik den metod Davies och Face (2006) använde. Detta gjorde att resultaten från deras 

studie och denna studie inte blev direkt jämförbara. För att kunna jämföra resultaten 

hade det varit nödvändigt att använda en metod som mer liknade den Davies och Face 

använde, men samtidigt kunde vi utifrån deras resultat se att de ord som de fann vara 

överrepresenterade var väldigt oväntade, såsom orden sked, kaka och citron. Det 

betyder inte nödvändigtvis att deras metod för att ta fram överrepresenterade ord var 

dålig, utan den framhäver snarare problematiken med att anta att ordfrekvensen i den 

använda korpusen utan vidare kan appliceras på läroböckers innehåll.  

Den metod som användes i föreliggande studie för att ta fram överrepresenterade ord 

visade att det finns en del ord som förekommer väldigt många gånger i en av 

läroböckerna eller i båda två och att dessa ords höga frekvens i läroböckerna oftast kan 

motiveras. Att definiera överrepresenterade ord på det sätt som gjordes i denna studie 

kan ge intrycket av att det inte är bra med för mycket repetition, vilket knappast 

stämmer. Idén jag utgick från var som nämndes att det är viktigt att nybörjare i språket 

lär sig de absolut vanligaste orden. Såhär i efterhand när vi sett nackdelarna med att utgå 

från att frekvensordlistan alltid presenterar de väsentligaste orden först skulle jag inte 

rekommendera någon annan att använda samma metod för att undersöka 

överrepresentation. Jag skulle dock inte heller rekommendera någon att använda den 

metod som Davies och Face (2006) använde förrän det finns en korpus och en 

frekvensordlista som är mer representativa för det vardagliga och mer informella språk 

elever åtminstone till en början skulle ha nytta av.  

 

5.3     Semantiska fält 

Även om Davies (2006) själv påpekat att det finns en del specifika ord i korpusen även i 

det talade språket tycks han och Face (2006) inte vara särskilt kritiska till att använda 

frekvensordlistan för undervisningsändamål. Som vi tidigare sett menar de till exempel 

att läromedelsförfattare idag, tack vare frekvensordlistan, har möjlighet att identifiera 

mer relevanta ord och semantiska fält än de som traditionellt används i läromedel. 
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Tyvärr ger de inget exempel på vad ett mer relevant semantiskt fält skulle kunna vara 

utifrån den nya frekvensinformationen som de hänvisar till. De semantiska fält som 

används i läroböcker, såsom släkt, mat och fritid, är sådant som elever kan relatera till 

och sådana semantiska fält vore därför bra att behålla. Det är förmodligen också ganska 

svårt att finna ett semantiskt fält som bara innehåller ord som enligt frekvensordlistan är 

högfrekventa. Om fler enligt frekvensordlistan högfrekventa ord ska inkluderas bör det 

inte ske på bekostnad av andra faktorer. Läroböckerna bör till exempel innehålla texter 

som för eleverna känns intressanta och relevanta en del texter ska dessutom gärna 

matcha det innehåll kursplanen efterfrågar.   

 

5.4     Explicit och implicit ordinlärning i läroböcker 

Vad gäller explicita och implicita repetitionstillfällen har vi sett att läroboken 

favoriserar det senare. Detta skulle kunna resultera i att den ordkunskap eleverna får 

med hjälp av läromedlet främst blir passiv kunskap. För många explicita 

repetitionstillfällen skulle å andra sidan kunna resultera i ett ganska tradigt material. 

Med tanke på de få explicita repetitionstillfällena som ges i textböckerna kunde det ändå 

vara en god idé att inkludera mer repetition av denna karaktär. Även om detta kan vara 

tidskrävande är det förmodligen bättre att avancera till synes långsamt i sina 

språkkunskaper och få mer ingående kunskaper kring ord, än att gå snabbt framåt och 

som resultat erhålla ytlig ordkunskap. Genom explicit undervisning av ord kan elever 

dessutom själva lära sig att se mönster hos ord, till exempel hur olika typer av affix kan 

indikera vilken ordklass olika ord tillhör.  

 

5.5     Framtida forskning 

Det finns mycket forskning kring explicit och incidentell språkinlärning men det tycks 

sällan talas om hur dessa inlärningsmetoder verkar i läromedel. Detta är något som 

framtida språkforskning skulle kunna fokusera på. Kanske skulle en särskild 

kombination explicit och incidentell (implicit) ordinlärning resultera i ett vinnande 

koncept när det kommer till hur nya ord enklast befästs hos de som studerar främmande 

språk. Till detta skulle det också tillkomma att vidare reda ut vad som är skillnaderna 

medan incidentell och implicit ordinlärning för som det ser ut just nu verkar det inte 

finnas någon tydlig distinktion mellan de två.   
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Bilaga 1 – Typer och vad de inkluderar 
 

Nedan finns de nio ”typer” som skapats utifrån läroböckernas innehåll. Allt som 

inkluderats i dessa typer har studerats i detta arbete.  

 
Text: 

* Kapiteltexter och de texter som följer efter varje låt 

* Bildtexter 

* Läsförståelsefrågor efter kapiteltexterna 

* Påståenden efter kapiteltexterna 

* Rubriker till de nämnda texterna 

* Kapitelöversikt (rubriker) 

* Rollinnehavare i kapiteltexter, t.ex. ”kypare” 

* Menyer, annonser och serier (d.v.s. material skapat för läroböckerna) 

* Källhänvisningar som ges intill de nämnda texterna 

 

Glosa 

* Glosor vid kapiteltexter 

* Ord som ges som glosor vid övningar 

 

Övning 

* Alla typer av övningar förutom läsförståelsefrågor och påståenden efter 

kapiteltexterna som istället placeras under ”Text” 

* Rubrik till övningar 

* Rollinnehavare i övningar, t.ex. ”kypare”. 

* Exempelmeningar inom övningssektionerna 

* Instruktioner på svenska med enstaka spanska ord inom övningssektionerna 

* Källhänvisningar som ges intill övningar 

 

Ord och uttryck: 

* Sektionerna ”Así se dice” (Såhär säger man) 

* Sektionerna ”Así se dice en la clase” (Såhär säger man på lektionen) 

* Ord och uttryck i de tematiska avsnitten 

* Ord och uttryck som ges i samband med att ny grammatik förklaras, t.ex. tidsuttryck 

 

Grammatik 

* Exempelord eller exempelmeningar som ges i grammatikavsnitten 
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Låttext 

* Låttitel 

* Låttext 

* Låtöversikt/Referenser 

 

 

Självdiagnos 

Allt inom sektionen ”Självdiagnoser”.  

 

Text, svensk 

Texter på svenska där enstaka ord översätts till spanska.  

 

Uttal 

Ord i uttalssektioner 

 



 

Bilaga 2 – Exkluderade sektioner och inslag 
 

Exkluderade sektioner och inslag i de två studerade läroböckerna: 

* Introduktion till läroboken 

* Innehållsförteckningen 

* Rubriker som repeteras i sidfoten av en sida 

* Minigrammatik 

* Facit till övningar 

* Facit till självdiagnoser 

* Kapiteltexter översatta till svenska i slutet av böckerna där spanska egennamn 

inkluderas 

* Svensk-spansk ordlista 

* Spansk-svensk ordlista 

* Fotografier (där spanska ord syns till exempel i bakgrunden på en reklampelare) som 

inte tagits för lärobokens innehåll och som inte är iögonfallande för läsaren. OBS. 

Målningar/tavlor, framsidor på böcker och filmer räknas med då dessa tydligt lyfts fram 

för läsaren att titta på. Ord på dessa bilder placeras i den typ/sektion de inkluderats.  

* Kartor (ord som flod och hav som del av egennamn).  

* Ord som ska fyllas in i lucktexter i hörövningar.   

* Hörövningar i vilka det som sägs inte också finns i läroboken.   

 

 

De sektioner som kan anses utgöra kärnan i de två textböckerna är också de som 

inkluderats i undersökningen. Dessa innehåller bland annat lästexter, olika typer av 

övningar, grammatikförklaringar, självdiagnoser, etc. De sektioner som ingår i 

textböckerna men som exkluderats i undersökningen är avsnitt som kan ses som 

extramaterial och som också placeras längst bak i läromedlen. Det handlar exempelvis 

om minigrammatik, facit till övningar och självdiagnoser samt ordlistor. Sådana 

sektioner förser visserligen elever med repetitionstillfällen men är ändå avsnitt som nog 

ska ses som sektioner som söks upp vid behov för ytterligare förklaringar eller för 

rättning, medan till exempel lästexter och övningar ges ett helt annat fokus i 

textböckerna. Att sektionen ”minigrammatik” exkluderats beror också på att löpande 

grammatikförklaringar och exempel redan ges i huvudinnehållet i läroboken.  

Vad gäller kartor har dessa inte räknats med eftersom de förser med förhållandevis 

många repetitioner av ord (som del av egennamn) såsom hav och flod utan att vara 

särskilt iögonfallande då det sker med mycket små noteringar. Dessutom är de kartor 

som förser med flest repetitionstillfällen placerade på insidorna av pärmen i de båda 

textböckerna, alltså inte i anslutning till huvudmaterialet.  

Det näst sista elementet som exkluderats är ett inslag i hörövningar, nämligen de ord 

som ska fyllas i på de tomma raderna i en lucktext. Det hade varit intressant att se vilka 

ord som skulle ha fyllts in i denna typ av lucktext, särskilt med tanke på att det handlar 

om repetition med tydlig explicit karaktär då det gäller vara uppmärksam på vilka ord 

som fattas i texten. Inkluderas gör dock texterna i vilka dessa luckor ingår. Det sista 

exkluderade materialet är hörövningar i vilka det som sägs inte finns skrivet i 



 

läroboken. Att lyssna igenom alla hörövningar och notera substantiven hade blivit för 

mycket arbete med studiens omfattning i åtanke.  

Det urval som gjorts måste ses som befogat, särskilt om vi jämför med Davies och 

Face samt Concepcións studie där de studerade urvalen var betydligt mer begränsade (se 

kapitel 2.1.1 och kapitel 2.1.2). Det sammanlagda antal studerade sidor i denna studie är 

i 168 i Caminando 1 och 174 i Caminando 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – Förekomst av de 601-1000 vanligaste substantiven i            
Caminando 1 och 2 
 

 

INKLUDERADE SUBSTANTIV 

Ordspann I båda läroböckerna Endast i Caminando 1 Endast i Caminando 2 
601-700 

 

indio, entrevista, mayo, 

alegría, enero, canción, 

religión, periodista, 

universidad, economía, 

comercio, julio, humanidad, 

deber, cola, habitación 

representación, equilibrio, 

paisaje, cliente, emoción, 

vivienda 

 

gato, misión, período, busca, 

superficie, pasión, fruto, 

fábrica, espalda, género, 

ministro, escala, pico, órgano, 

soldado, clima, identidad, 

mezcla 

701-800 

 

llegada, salón, hotel, tienda, 

red, cocina, octubre, dibujo 

actor, playa, febrero, 

medicina, tranquilidad, 

cerebro, abuelo, permiso, tío, 

parque, baño, alternativa 

alrededor, vacaciones, arena, 

grito, reloj, exposición, patio, 

ingeniero, entusiasmo 

 

provincia, pecho, protección, 

vuelo, abogado, sesión, 

militar, fruto, traje, víctima, 

trabajador, producción, 

símbolo, espejo, tiro, 

enseñanza, independencia, 

suelo, canto, crimen, canal 

801-900 

 

sábado, amiga, biblioteca, 

continente, primo, industria, 

felicidad, chica, abril, 

infancia, zapato, montón, 

disco, palacio, marzo 

filosofía, tabla, jardín, local, 

huevo, sección, esquina, 

mueble, rosa, olor, 

presentación 

 

agente, carretera, pájaro, plato, 

guardia, privilegio, diente, 

carro, pobreza, dólar, 

especialista, temporada, 

humor, nación, amante, 

colección, bolsa, cuello, 

familiar, secreto, miseria, 

significado, fama, sacerdote, 

contrato, cárcel 

901-1000 

 

deporte, reina, foto, asiento, 

unión, gas, té, noviembre, 

apellido 

palo, diseño, bandera, rostro, 

cita, regalo, metal, horario, 

copia 

 

planeta, orgullo, maravilla, 

banda, muerto, azúcar, 

actualidad, aceite, escándalo, 

huella, vaso, ceremonia, 

vidrio, ruta, anuncio, botella, 

torre 

Antal ord 60 35 82 

 

 

 

 

 

 

 


