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Modern språkvetenskap har länge integrerat lexikonet som en del av gram-
matiken. Men ofta såg ledande teoretiker lexikonet som en bisak, något som 

mest behövdes för att syntaxens regler skulle ha något att operera på. Idag är det 
vanligt att tona ner skillnaden mellan lexikon och syntax. I kognitiv grammatik 
och annan konstruktionsgrammatik beskrivs därför ord och satsdelar på samma 
sätt. Kärnpunkten är att såväl ord som satsdelar och böjningsformer förutsätts vara 
symboliska enheter, d.v.s. ha både en uttryckssida och en betydelsesida. 

En praktisk följd har blivit att många grammatikforskare närmar sig lexikonet 
genom att beskriva mer eller mindre komplexa flerordsenheter från grammatiskt/
syntaktiskt håll. Den semantiska modell som presenteras i denna avhandling i 
nordiska språk går motsatt väg. Den utgår från den lexikaliska modell som ligger 
till grund för ordböcker som Svensk ordbok och Nationalencyklopedins ordbok 
och utvecklar den i kognitivistisk och allmänt konstruktionsgrammatisk riktning. 
Ambitionen är att den ska kunna användas för att göra belysande beskrivningar av 
betydelsesidan hos alla typer av enheter i människans förråd av språklig kunskap.
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