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Innehåll i föredraget 

• Bakgrund 

 

• Kort om A. Coxheads Academic Word List (1998) 

 

• Mot en svensk akademisk ordlista 

 

• Nordiskt nätverk kring ämnet  

 Språkbruk i nordiska akademiska miljöer 



Det akademiska språket – en utmaning för många 

• Det akademiska ordförrådet, dvs. ord som förekommer i 
universitetstexter oavsett vilket ämne som behandlas, orsakar 
problem för akademiska nybörjare – oavsett modersmål!  

 

• Exempel på svåra verb som lyfts fram i samband med 
Språkhandledning (inom Göteborgs universitet): 

 

  analysera, argumentera, beskriva, diskutera, referera, reflektera, 
 karakterisera, motivera, problematisera, redogöra, värdera  

  (Carlund & Andersson 2011) 

 

• Hjälpmedel: engelska akademiska ordlistor 



Kort om Coxheads Academic Word List (AWL, 1998)  

• Bakgrund: det behövdes en ny engelsk akademisk 
ordlista, baserad på viktiga principer inom 
korpuslingvistik och kunskaper om ordinlärning och 
ordundervisning (Coxhead 2002:74):  
 

• Coxhead valde att:   

1) sätta samman en akademisk korpus 

2) utifrån korpusen ta fram en akademisk ordlista 



AWL-korpusen 

• Innehåll: 3,5 miljoner ord (tokens). 

  
 414 akademiska texter 

 (vetenskapliga tidskrifter, kursböcker m.m.).  

 Mer än 400 olika författare. 

 

• Består av 4 delkorpusar med texter från ämnesområdena 
 

   

   Arts   

   Commerce   

   Law   

  Science   



Från AWL-korpus till AWL 

• Steg 1: Framtagning av AWL-kandidater, dvs. lexikala 
enheter med hög frekvens och stor spridning i  AWL:s 
delkorpusar,  

 

• Steg 2:  Jämförelse mellan AWL-kandidaterna och de 
ord som finns med i A General Service list (GSL, West 
1953), dvs. en lista över frekventa (och för inlärare 

användbara) ord i allmän engelska.  
  

 De 2000 ord som hade högst frekvens i allmänspråket 
(enligt GSL) togs bort bland AWL-kandidaterna,  

 t.ex. the, be, of, go, face, country, talk, work. 

 

• Resultat: 570 ordfamiljer(!).  



Ordfamiljer 

Stark tradition med bruk av ordfamiljer i ordlistor för 

engelskinlärare (se t.ex. West 1953, Xue & Nation 1984) 

 

word family = a stem plus all closely related affixed forms 

         (Coxhead 2000:128) 

    

 

 

  



AWL Sublist 1-10 

• De 570 ordfamiljerna har delats upp i 10 undergrupper (sublists), 
beroende på ordfamiljernas frekvens och spridning i delkorpusarna. 

 

• Undergrupp 1 innehåller de mest frekventa ordfamiljerna, 
undergrupp 2 de näst mest frekventa ordfamiljerna i korpusen, etc.  

 

 

• Exempel på huvudord i Sublist 1:  

   

 analyse, approach, assume, benefit, concept, consist, constitute, 
contract, create, derive, distribute, establish, estimate,  evident, 
factor, function, indicate, individual, interpret, involve, issue, 
legislate, major, method, occur, percent, period, policy, principle, 
proceed, process, require, research, respond, section, significant, 
similar, source, specific, structure, theory 

  



Ur: 

Academic 

word list,  

(Sublist 1)  



Användning av AWL  

• Coxhead säger mycket litet om hur AWL är tänkt att användas.  

 

• AWL har haft stor genomslag inom engelsk andraspråksforskning 
och undervisning. 

 

• Ordlistan har legat till grund för flera ordkunskapstest och många 
praktiska kursböcker med övningsuppgifter. 

 

• Många handfasta råd till (in)lärare för hur man kan jobba med listan 
på AWL:s webbsida (School of Linguistics and Applied Language 
Studies, Victoria University, Wellington)  

 



Mot en svensk Akademisk ordlista (AO) 

• Ingen direkt svensk (eller nordisk) motsvarighet till de engelska 

akademiska ordlistorna. 

 

• Jrf OrdiL-projektet (Lindberg 6 Johansson Kokkinakis 2008). Fokus 

på återkommande ord i läromedel för grundskolans senare år. 

 

• Vårt mål: en fritt tillgänglig elektronisk akademisk ordlista som kan 

främja akademiska studier (men även användas vid gymnasiala 

studier) 

 

• AO:s främsta målgrupper:  

– Studenter med annan språklig bakgrund 

– Studerande med mindre erfarenhet av akademiska studier 

– Lärare (med annat modersmål än svenska) 



 

 
 

●  AWL innehåller många ord vars svenska motsvarigheter tillhör 
akademisk prosa, t.ex. analys, indikera, struktur.  

 

●  Översättning kan gå snabbt  kostnadseffektivt 

 Problem p.g.a. homonymi och polysemi! 

 

 

●  Rätt svenskt urval? 

 
 

 

 

Översättning av AWL? 



 
 

 

Framtagning av en svensk motsvarighet till AWL  

utifrån en svensk akademisk korpus  



En akademisk korpus 

• Korpusen ska innehålla många, moderna, svenska 
akademiska texter (avhandlingar, tidskriftsartiklar, 
kurslitteratur etc.)  

 

• Många olika universitetsämnen ska behandlas i 
texterna. 

  

• Begränsning:  

Engelska – starkt undervisnings-/forskningsspråk 

exempelvis inom naturvetenskap 



Just nu: två akademiska delkorpusar (test) 

● Avhandlingskorpusen  

 9 språkvetenskapliga doktorsavhandlingar från 2000-talet. 

  ca 800 000 löpande ord  

 Finns i SketchEngine.  

 

● SweAc-korpusen  

 Framtagen av Håkan Jansson genom WebBootCaT.  

 Olika typer av i huvudsak moderna, akademiska texter. Olika ämnen. 

 Ca 20 miljoner löpande ord 

 Finns i SketchEngine.   

 

● Jämförelse mellan AO-orden och romankorpus  

 - med hjälp av Keywords-funktion i SketchEngine 

 

 



Några frekventa ord i SweAc-korpusen 

 angreppssätt, avgränsning, figur, intervju, reliabilitet, metod, studie, 
innehållsförteckning, tillvägagångssätt, datainsamling, undersökning, 
förförståelse, tillförlitlighet, implementering, generaliserbarhet, referensram, 
strukturering, frågeställning, poängtera, problemlösning 

 

• Många sammansättningar och sammansatta avledningar. Ord med 

• germansk bakgrund.  

 

• Hur fungerar det med ordfamiljer?  

   

 avgränsning (avgränsa, avgränsa sig, avgränsad, avgränsande, 
avgränsbar,  oavgränsbar, oavgränsbarhet…) 

 

• Många svårbegripliga och polysema ord. 

 

• Uppgifter om ordens fraseologi saknas. 



AO-korpusens/ordlistans innehåll & utformning  

• Korpus:  

– Hur många löpande ord 

– Hur många ämnesområden?  

 

• Ordlistan:  

– Anpassning till svenska språkets strukturella egenskaper.  

– Ordfamiljernas roll? 

– Ska kunna brukas i fler användningssituationer  fler 
informationskategorier krävs. 

– Ska testas fram i användarundersökningar  

 

• Korpus/ordlista:  

– Länk mellan uppslagsord och korpus.  

– även frekvensangivelser  
 

            Många frågor återstår! 

 



Avslutningsvis: AO - ett tvärvetenskapligt arbete 

Akademisk  

korpus/ordlista 

lexikografi 

lexikologi 

fraseologi 

textforskning 

andraspråks- 

inlärning 

språkteknologi 

språkpolitik 

etc. 



Nordiskt samarbete 

• Det har bildats ett nätverk för att det i framtiden ska utarbetas 
akademiska ordlistor för flera nordiska språk 

 
• Huvudpartners (hitintills):  

 
– Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet 

 

– Textlaboratoriet, Universitetet i Oslo 

 

– Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP), 
Köpenhamns universitet 

 

– Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet 

– Språk- och Litteraturcentrum, Lunds universitet  

 
• Workshop, Göteborg, maj 2011. 

 

• Projektet delfinansieras av Göteborgs universitets språkår. 

 


