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Sammandrag 

 

Kollokationer och idiom är konventionaliserade fraser som andraspråkstalare har större 

svårighet att förstå och producera än förstaspråkstalare. Studien undersöker bruket av 

kollokationer och idiom i skriftlig produktion hos elever som läser svenska som andraspråk 

och elever som läser svenska. Syftet med studien är att se om andraspråkselever använder 

samma mängd konventionaliserade fraser som förstaspråkselever, huruvida de båda 

elevgrupperna uppnår stilen för vetenskaplig texttyp samt huruvida de följer normerna för 

språkriktighet i sina val av kollokationer och idiom. Studien ämnar även redogöra för 

relationen mellan konventionaliserade fraser och teorin om det mentala konstruktikonet. 

Analysmetoden bygger på ett antal kriterier som utarbetats med stöd i tidigare forskning. 

Materialet består av 30 elevtexter som hämtats ur det nationella provet från 2015 i svenska 3 

och svenska som andraspråk 3 på gymnasiet. Sammantaget visar resultatet att 

andraspråkselever behärskar kollokationer och idiom på en lägre nivå än förstaspråkstalare 

och att andraspråkselever avviker från normerna för språkriktighet i högre grad än 

förstaspråkseleverna vilket överensstämmer med tidigare forskning, samt att båda 

elevgrupperna har bristande förståelse för genreanpassning till den vetenskapliga texttypen. 

Slutsatsen är att språkundervisningen behöver fokusera mer på att lära ut konventionaliserade 

fraser till språkinlärare och att teorin om det mentala konstruktikonet är en möjlig 

utgångspunkt för att uppnå detta. 

 

Nyckelord: svenska som andraspråk, kollokation, idiom, konstruktion, nationella prov 

  



3 
 

Innehåll 
 

Sammandrag ............................................................................................................................... 2 

1 Inledning .................................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 5 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 6 

2.1 Svenskkurserna och promemoria som vetenskaplig texttyp............................................. 6 

2.2 Konstruktioner och det mentala konstruktikonet .............................................................. 7 

3 Begreppsfördjupning ............................................................................................................. 10 

3.1 Kollokation ..................................................................................................................... 10 

3.2 Idiom ............................................................................................................................... 13 

4 Tidigare forskning ................................................................................................................. 15 

4.1 Förmågor gällande kollokationer och idiom .................................................................. 15 

4.2 Andraspråkstalares strategier .......................................................................................... 16 

5 Metod och material ................................................................................................................ 17 

5.1 Material och urval ........................................................................................................... 17 

5.2 Metod för identifiering av konstruktioner ...................................................................... 18 

5.3 Metod för bedömning av vetenskaplig stil och språkriktighet ....................................... 18 

6 Resultat .................................................................................................................................. 21 

6.1 Kollokationer och idiom funna hos de respektive elevgrupperna .................................. 21 

6.3 Konstruktionernas vetenskapliga stilnivå ....................................................................... 23 

6.3.1 Kollokationernas uppnådda stilnivå ......................................................................... 24 

6.3.2 Idiomens uppnådda stilnivå ..................................................................................... 27 

6.4 Semantisk, lexikal och grammatisk språkriktighet ......................................................... 28 

6.5 Sammanfattning av resultat ............................................................................................ 30 

7 Diskussion ............................................................................................................................. 31 

Litteratur ................................................................................................................................... 36 

BILAGOR ................................................................................................................................ 37 

Bilaga 1: Samtliga identifierade kollokationer ......................................................................... 37 

Bilaga 2: Samtliga identifierade idiom ..................................................................................... 39 

 

  



4 
 

1 Inledning  

Vad krävs för att man ska anses kunna behärska ett språk? Det beror mycket på vad språket 

ska användas till. Elever som läser svenska och svenska som andraspråk i svensk 

gymnasieskola har ämnesplanen och de respektive kursplanerna att förhålla sig till. I 

läroplanen för gymnasieskolan finner vi i ämnesplanerna för svenska som andraspråk liksom 

för svenska ett antal formuleringar som berör elevens ordförråd och förmåga att använda fasta 

fraser korrekt efter syfte och sammanhang. I ämnesplanen för svenska som andraspråk står att 

”ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv 

del i samhälls- och arbetslivet” och att eleven ska få en ”förmåga att använda ett rikt ordförråd 

på ett sätt som är relevant för sammanhanget” (Skolverket 2011a). I ämnesplanen för svenska 

står en dylik formulering: Eleven ska tillägna sig ”kunskaper om språkriktighet i text samt 

förmåga att utforma texter som fungerar väl i sitt sammanhang” (Skolverket 2011b). Ett 

gemensamt syfte med dessa svenskämnen är med andra ord att få eleverna att utveckla ett rikt 

språk för både skoltiden och framtiden. Nationella provet i årskurs 3 i gymnasieskolan kan ses 

som ett examinationstillfälle av detta syfte. Under det skriftliga delprovet sätts elevernas 

förmågor på prov, gällande bland annat just ordförråd och förmåga till genreanpassning och 

smidig kommunikation genom text.  

Denna studie kommer att undersöka elevers bruk av konventionaliserade fasta fraser, 

närmare bestämt kollokationer och idiom, i nationella provets skriftliga delprov för svenska 3 

respektive svenska som andraspråk 3. Dessa fasta fraser är delvis respektive helt 

ogenomskinliga i sin semantik vilket innebär att de lexikala enheter som uttrycken består av 

inte fullt ut förklarar uttryckets mening (Malmgren 2002a:12). Då man av denna anledning 

kan anta att framförallt andraspråkselever kan behöva en riktad undervisning om 

konventionaliserade fraser i svenska språket är det intressant att undersöka hur 

andraspråkselever i dagens svenska gymnasieskola använder kollokationer och idiom jämfört 

med svenskelever i samma årskurs, och vilka förmågor gällande sagda konventionaliserade 

fraser som avkrävs av eleverna i nationella provets skriftliga delprov.  

Kollokationer och idiom lyfts i denna studie inom en samtida språkvetenskaplig diskurs 

om konstruktioner. Denna diskurs avsäger sig den traditionella indelningen av språksystemet i 

grammatik och lexikon till förmån för tanken om ett samlat mentalt konstruktikon, vilket 

rymmer hela språksystemet från enskilda ord till grammatiska strukturer. Detta helhetsgrepp 

på språksystemet fångar upp de språkliga fenomen som faller mellan stolarna när grammatik 
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och lexikon hålls åtskilda (Lyngfelt m.fl. 2013:269). Kollokationer och idiom liksom andra 

konventionaliserade fasta fraser är exempel på dylika språkfenomen.  

Denna uppsats kan ge en liten men ändå intressant inblick i hur gymnasieelever behärskar 

kollokationer och idiom. Den kan även bidra till förståelsen för hur framtida 

svenskundervisning för andraspråkselever behöver riktas och läggas upp för optimal inlärning 

av andraspråket.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie granskar och jämför användningen av kollokationer och idiom i texter 

producerade inom nationella provet av elever som läser svenska 3 respektive svenska som 

andraspråk 3. Syftet är att undersöka hur sva-elevernas produktion skiljer sig åt från 

produktionen hos eleverna som läser svenska, sett till antal konstruktioner samt sett till 

följsamhet gentemot språkriktighetsnormer och anpassning till den vetenskapliga texttypen 

hos de båda elevgrupperna. Utifrån denna kvantitativa data kommer jag föra en diskussion om 

möjliga implikationer för andraspråksundervisningen i svenska gymnasieskolan. 

Diskussionen rör nödvändigheten av explicit inlärning av konstruktioner för 

andraspråkselever. Om eleverna inte behärskar konstruktioner såsom kollokationer och idiom 

i slutet av sin gymnasietid, bör andraspråksundervisningen då förändras på något vis? Bör ett 

större fokus läggas på konstruktioner istället för på endast grammatik och lexikonkunskap? 

Kan man inom skolan fortsätta att förlita sig på att avancerade språkformer som kollokationer 

och idiom lärs in med tiden hos andraspråkseleverna trots att explicit undervisning om dylika 

konstruktioner uteblir? 

 

Mina frågeställningar är följande: 

1) Hur många kollokationer och idiom använder sva-eleverna respektive svenskeleverna i sina 

texter?  

2) Hur förhåller sig elevgruppernas valda konstruktioner till den vetenskapliga stil som 

eftersträvas i en promemoria?  

3) Följs normerna för semantisk, lexikal och grammatisk språkriktighet inom de valda 

konstruktionerna? Finns det någon skillnad mellan sva-eleverna respektive svenskeleverna på 

denna punkt?  
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2 Bakgrund 

Här lyfts relevanta delar från de aktuella kursplanerna fram. Sedan följer en presentation av 

promemoria som texttyp efter de bedömningsanvisningar som åtföljer nationella provets 

lärarhäften. Detta för att belysa vilka kriterier som innefattas i den vetenskapliga stil som 

eftersträvas av eleverna i deras respektive svenskkurser och inom den specifika skrivuppgift 

som de blivit tilldelade. Sedan följer en redogörelse för idén om språkliga konstruktioner och 

det mentala konstruktikonet där förhållandet mellan konstruktioner respektive kollokationer 

och idiom utreds. 

 
2.1 Svenskkurserna och promemoria som vetenskaplig texttyp 

I kursplanen för svenska som andraspråk 3 står i centralt innehåll att kursen ska behandla: 

”skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär […] 

strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och 

mottagare. Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer” och 

”dispositionen, språket och stilen i texter av vetenskaplig karaktär” (Skolverket 2011c).  

Detta utdrag ur kursplanen för svenska som andraspråk 3 ger belägg för att eleverna ska få 

undervisning i de stildrag som innefattas i vetenskaplig genre. Där ingår behärskning av 

kollokationer och även kunskap om idioms eventuella lämplighet i en utredande text. Detta 

centrala innehåll visar även att eleverna ska bli undervisade om svenska språkets ordförråd i 

bred bemärkelse, vilket bör innefatta även konventionaliserade uttryck och dess betydelser 

och användningsområden.  

I kursplanen för svenska 3 står det att undervisningen ska behandla: ”viktiga generella drag 

som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär” och ”skriftlig 

framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt 

av svenskämnet” (Skolverket 2011d). Eleverna som läser svenska som andraspråk 3 ska 

tydligt få mer explicit undervisning om svenska språkets ordförråd, om genreanpassning och 

om olika ordkombinationers stilistiska värde. Även eleverna som läser svenska 3 ska dock 

undervisas i dessa färdigheter och ett rimligt antagande är att nationella provet i årskurs 3 

både bör utveckla och genom examination avkräva dessa färdigheter i någon mån hos 

eleverna i båda kurserna.  

I elevinstruktionen för delprov A i nationella provet för svenska 3 och svenska som 

andraspråk 3 från 2015 görs det gällande att eleverna ska skriva en utredande text i form av en 
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promemoria. Framträdande för en promemoria är en sammanhängande disposition med 

problemformulering, utredning och avslutning, liksom en vetenskaplig stil med sakliga 

formuleringar anpassade efter syfte och kommunikationssituation (Skolverket 2015a). Den 

kommunikationssituation som eleverna har blivit givna är att skriva en promemoria som hade 

lämpat sig på deras första år på universitetet, vilket ger implikationer för innehållet men även 

för språket och stilen. Relevant för denna undersökning är elevernas förmåga till formell stil 

och adekvata ordval i sina promemorior, och mer specifikt deras förmåga att välja 

kollokationer och idiom som lämpar sig för ett vetenskapligt skrivande och för den 

akademiska kommunikationssituationen. 

Svenska och svenska som andraspråk har olika kriterier för flertalet delaspekter i 

bedömningen till Delprov A, så även gällande aspekten Språk och stil. För betyget E i kursen 

i svenska står under denna aspekt: ”Språket följer i huvudsak skriftspråkets normer för 

språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Stilen är till viss del 

anpassad till den vetenskapliga texttypen” (Skolverket 2015b). För betyget E i kursen svenska 

som andraspråk står endast ”Språket ska inte hindra kommunikationen annat än i 

undantagsfall. Stilen är till viss del anpassad till den vetenskapliga texttypen” (Skolverket 

2015b). Det är med andra ord lägre krav på varierat och korrekt språkbruk och goda 

formuleringar för att uppnå E i svenska som andraspråk. Fokus ligger istället på att 

kommunikationen ska fungera mellan skribent och läsare. Eleven ska dock till viss del lyckas 

anpassa sitt språk efter en vetenskaplig texttyp även inom svenska som andraspråk, vilket 

språkmässigt bör innebära adekvata ord- och uttrycksval med ett stilvärde som ligger nära den 

vetenskapliga genren.  

 
2.2 Konstruktioner och det mentala konstruktikonet 

Studiet av konstruktioner har länge inom språkforskningen varit hemmahörande under 

lexikologin. Detta trots att lexikologin fokuserar enskilda ord och inte flerordsenheter, vilket 

konstruktioner i majoritet består av (Prentice & Sköldberg 2013:197). Till följd av senaste 

årens utvecklande korpuslingvistik och digitala databaser såsom Språkbankens korpusverktyg 

KORP och Svenskt konstruktikon (förkortat SweCcn) har intresset för och möjligheterna 

kring att arbeta aktivt med konstruktioner ökat inom flera områden i språkforskningen 

(Prentice & Sköldberg 2013:214). Av tradition har det funnits en tydlig skiljelinje mellan 

grammatikor och lexikon och vad som ska redogöras för däri, men i studiet av konstruktioner 

utgår man istället från en tanke om ett samlat mentalt konstruktikon. Utgångspunkten är att vi 
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språkbrukare har ett mentalt konstruktikon där grammatik och lexikon båda ryms. Det 

mentala konstruktikonet spänner i teorin från lexikalt fyllda och fixerade enheter till helt 

schematiskt grammatiska strukturer. Med andra ord från enskilda ord till hur vi i språket 

placerar ord i grammatiskt korrekt ordföljd. I takt med att det digitala konstruktikonet 

SweCcn utvecklas kommer även det att kunna användas inom språkundervisningen (Lyngfelt 

m.fl. 2013:268–269). 

 

1. fyllda och fixerade 

 

så att säga, light, röda hund 

 

 

2. fyllda, delvis flexibla 

 

lägga[tempus] korten på bordet, sista minuten-

resa[numerus/species]  

 

 

3. delvis schematiska 

 

i ADJ-aste laget, VERBA på, MINUTTAL 

i/över TIMTAL  

 

4. helt schematiska 

S[NP VP], VERB[tempus], VERBA sig 

RESULTAT 

Figur 1. Konstruktioner med olika grad av schematicitet. Ur: Lyngfelt m.fl. 2013:”Ett svenskt 

konstruktikon”, Svenskans beskrivning 33.  

Teorin om det mentala konstruktikonet utgår från att konstruktioner kan hålla olika grad av 

lexikal fixering, vilket även kan kallas schematicitetsgrad. Figur 1 illustrerar hur samtliga 

konstruktioner i språket kan delas in efter schematicitetsgrad, med fyra olika möjliga grader. 

De lexikalt fyllda och fixerade enheterna, med andra ord fasta uttryck som inte kan ändras 

varken syntaktiskt eller grammatiskt utan att tappa sin betydelse, tillhör schematicitetsgrad 1 

och består bland annat av fraser som ”så att säga” eller ”hur som helst” för att ge några 

vanliga exempel. Konstruktioner med schematicitetsgrad 2 är även de relativt fixerade och 

fasta, men de särskiljer sig genom att numerus, species och tempus kan ändras i frasen utan att 

betydelsen förändras. Till exempel kan man både säga ”lägga korten på bordet” och ”lägger 

korten på bordet” utan att förändra frasens innebörd. I konstruktioner med schematicitetsgrad 

3 kan även specifika ord i frasen bytas ut med bibehållen relation mellan frasens funktion och 

form. Ett exempel på detta är hur vi uttrycker klockslag i svenskan, där vi, för att använda 

samma termologi som i SweCcn, uttrycker oss med konstruktionen ”MINUTTAL över/i 

TIMTAL” (Lyngfelt m.fl. 2013:271). De helt schematiska konstruktionerna med 

schematicitetsgrad 4 består av grammatiska strukturer och kan exempelvis vara konceptet om 

hur vi böjer verb efter tempus eller funktionen med reflexivt pronomen i en fras som ”springa 

sig varm”. Gemensamt för alla konstruktioner oavsett schematicitetsgrad är att de förenar 
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form och innehåll, vilket innebär att deras betydelse är beroende av deras form och vice versa. 

Gemensamt är även att de är konventionaliserade i språksamhället, vilket innebär att 

majoriteten känner till deras användning och deras innebörd (Lyngfelt m.fl. 2013:271).  

Relevant för denna studie är kollokationer och idiom vilka innefattas i konstruktioner med 

schematicitetsgrad 2, och stundtals schematicitetsgrad 1. Dessa konstruktioner återfinns inte 

alltid på ett smidigt vis i ordböcker då de är flerordsenheter, och de kan inte heller produceras 

korrekt endast med hjälp av grammatiska regler. Ändå används de i många sammanhang i 

svenska språket, både i skrift och i tal. De är dessutom ofta ogenomskinliga i sin semantik och 

blir därför svårtillgängliga för andraspråksinlärare (Malmgren 2002a:12). En närmare 

beskrivning av kollokationers och idioms schematicitetsgrad med exempel på både 

schematicitetsgrad 1 och 2 följer i begreppsfördjupningen. 
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3 Begreppsfördjupning 

Under detta avsnitt förklaras begreppen kollokation och idiom och de definitioner jag valt att 

utgå från när jag identifierat dessa konstruktioner i elevgruppernas texter. De exempel på 

kollokationer och idiom som ges i detta kapitel är mina egna. Här fördjupas även hur 

kollokationer och idiom förhåller sig till idén om konstruktioner.  

 
3.1 Kollokation  

Kollokation är ett omstritt begrepp. Språkforskare från olika traditioner och inom olika 

områden har försökt att definiera vad begreppet ska innefatta men än har ingen slutgiltig 

definition anammats (Malmgren 2002a:4).  

Termen ”collocation” började användas i England under 1950-talet i syfte att beteckna ord 

som frekvent uppkom i närhet till varandra i utvalda korpusar. Frekvens var den avgörande 

faktorn och än lever denna frekvensorienterade tolkning kvar i viss mån när det kommer till 

hur termen kollokation används internationellt (Malmgren 2002a:3). 

I kontrast mot denna frekvensorienterade definition står den systemorienterade tyska 

definitionen som växte fram under 1970-talet. Här ges termen kollokation en mer lingvistiskt 

relevant funktion genom att fokus riktas på ord som har en semantisk koppling till varandra 

utöver att de ofta ses tillsammans i talad och skriven text. Vanliga, men fortfarande fria 

syntaktiska ordkombinationer som exempelvis ”läsa böcker” eller ”diska tallriken” 

utmönstras därmed då de båda orden är självständiga i förhållande till varandra. De har ingen 

inneboende relation till varandra på det semantiska planet. (Malmgren 2002a:5).  

I denna studie ansluter jag mig till den systemorienterade definition som Malmgren 

(2002a) presenterar eftersom det är språksystemet och mer specifikt andraspråkstalares 

inlärning av språksystemet som är relevant för min undersökning och inte innehållet i 

specifika korpusar. Den frekvensorienterade definitionen kan ha relevans när korpusar ska 

analyseras utefter textinnehåll, men begreppet kollokation ges en mer användbar funktion om 

man utgår från att det även ska ha ett lingvistiskt värde. Dessutom är det denna 

systemorienterade användning av kollokationsbegreppet som främst förespråkas inom svensk 

språkforskning idag (Prentice 2010:12–14).  

Kollokation kan sålunda definieras som en fras bestående av två komponenter: bas och 

kollokator, vilka står i semantisk relation till varandra. Basen används i sin grundbetydelse 

och kollokatorn oftast i överförd betydelse. Basen ses som huvudord och kollokatorn som 
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biord, vilket innebär att det finns en direktionalitet i den semantiska relationen dem emellan 

(Malmgren 2002a:14). I exemplen på kollokationer som ges i figur 2 nedan så är exempelvis 

”fiender” en bas och ”bittra” dess kollokator i kollokationen ”bittra fiender”. Vid önskan om 

att uttrycka en kollokation kommer talaren inte att fundera på vilken bas den ska använda, 

utan det är istället kollokatorn som kan vålla besvär (Prentice 2010:12). Detta eftersom 

kollokatorn ofta är godtycklig i den mån att ett annat ord inom samma semantiska fält hade 

kunnat användas istället men av en eller annan anledning har ett bestämt ord positionerat sig 

som den korrekta kollokatorn till en specifik bas. Ett tydligt exempel är kollokationen ”begå 

brott”. Denna verbhandling hade lika gärna kunna uttryckas med frasen ”göra brott”. Detta är 

ett grammatiskt accepterat sätt att uttrycka sig på, men formuleringen tappar per definition sin 

position som kollokation när basen sätts samman med ett ord som inte ses som dess 

konventionaliserade kollokator (Malmgren 2002b:194). 

Kollokationer kan innefatta flera olika ordklasser. Både kollokatorn och basen måste dock 

vara ord från de öppna ordklasserna för att frasen ska definieras som en kollokation 

(Malmgren 2002a:14). Figur 2 ger en överblick över möjliga ordklasser som kan kombineras 

till kollokationer och exempel på respektive kombination.  

 

 

 

 

Figur 2. Exempel på kollokationer med olika grammatisk struktur. Anpassat efter Lindberg 

2018: ”På jakt efter språkliga mönster”. s. 5.  

För att en fras ska kunna kallas en konstruktion krävs det att frasen uppfyller de två kriterierna 

nämnda i avsnitt 2.2 om konstruktioner, nämligen att frasen ska vara konventionaliserad och 

att form och funktion inte ska kunna separeras utöver reglerna för de olika 

schematicitetsgraderna. Med andra ord finns belägg för att kalla kollokationer för 

konstruktioner med schematicitetsgrad 2. Kollokationer är nämligen konventionaliserade, och 

ord kan inte bytas ut mot andra ord inom samma semantiska fält utan att uttryckets betydelse 

förändras, men ord kan böjas efter numerus, species och tempus efter behov. Ett antal 

exempel på kollokationer med schematicitetsgrad 2 följer nedan för att visa på detta 

förhållande. Asterisken markerar fraser som är grammatiskt korrekta i svenska språket men 

som tappat sin position som kollokation.  

adjektiv + substantiv: bittra fiender, tunga argument 

verb + substantiv: dra en slutsats, begå brott 

verb + adverb: köra försiktigt, passa perfekt 

adverb + adjektiv: fullkomligt galen, vansinnigt kär 
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stilla tystnad – den stilla tystnaden – *orörlig tystnad 

föra ett samtal – förde ett samtal – *göra ett samtal   

hålla ett tal – höll ett tal – *göra ett tal  

bittra fiender – de bittra fienderna – *arga fiender 

strålande solsken – det strålande solskenet – *lysande solsken 

falla i sömn – *ramla i sömn 

fullständigt oacceptabelt – *till fullo oacceptabelt 

betvivla starkt – *betvivla mycket 

Kollokationers stilvärde är relevant att lyfta i denna uppsats. Som skrivet finns det 

kollokationer bestående av olika grammatiska struktur. Kollokationer innehållande expressiva 

adjektiv och adverb kan göra en text målande och skönlitterär, liksom dylika adjektiv och 

adverb i allmänhet gör. Alla kollokationer som innehåller adjektiv eller adverb har dock inte 

den effekten. Jämför kollokationen "tunga argument” och ”fasansfullt vacker”. Den förra kan 

användas inom de flesta texttyper, även vetenskaplig sakprosa, medan den senare ger ett mer 

tydligt skönlitterärt intryck. Ett tydligt formellt intryck ges å andra sidan i texter där 

kollokationer bestående av ett abstrakt verb + substantiv används. Exempel på ett antal sådana 

verb är ”dra”, ”begå”, ”fatta”, ”hålla” och ”utföra” (Malmgren 2002b:194).  

När ett verb av abstrakt art används som kollokator i en kollokation är dess funktion främst 

att göra om ett substantiv till en verbhandling. Jämför exempelvis ”arbete” och ”utföra arbete” 

eller ”brott” och ”begå brott”. Kollokationer av detta slag är ofta enklare för andraspråkstalare 

att förstå i receptiva sammanhang än att producera själva, eftersom kollokatorn är godtycklig i 

den mån att den inte håller stor betydelse och därför lätt kan ersättas med annat verb som 

också skapar en verbhandling (Malmgren 2002b:194). De fem verben ovan är exempelvis alla 

semantiskt utbytbara mot det i talspråk vanligare ”göra”, i det fall vi vill uttrycka 

verbhandlingarna ”dra en slutsats”, ”begå brott”, ”fatta ett beslut”, ”hålla ett tal” eller ”utföra 

arbete”. Däremot är det endast med sin konventionaliserade kollokator som basen bildar en 

kollokation. Att finna rätt kollokator visar på god kännedom om abstrakta verb och den 

vetenskapliga stilen i allmänhet. En stor mängd kollokationer i en text, oavsett vilka 

ordklasser kollokationerna består av, lägger grund för en välformulerad text. Kollokationerna 

måste dock även lämpa sig för den specifika genre texten skrivs inom för att bidra till en väl 

utförd genreanpassning. 
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3.2 Idiom 

Idiom, eller idiomatiska uttryck som de också kallas, är språkliga fraser där betydelsen hos 

frasen inte går att härleda direkt från någon av de lexikala komponenterna (Sköldberg 

2004:21). Idiom kan lätt blandas samman med ordspråk, och även med samordnade ordpar. 

Ordspråk och idiom kan sägas tillhöra samma familj, men ordspråk utgörs av hela satser 

medan idiom består av delar av satser (Sköldberg 2004:32). Som en jämförelse är ”som man 

bäddar får man ligga” ett ordspråk, medan ”ha gröna fingrar” är ett idiom. Samordnade ordpar 

å andra sidan är liksom idiom en del av en sats, men skiljer sig från idiom genom att ha en 

härledbar betydelse och genom att innefatta någon sorts motsatsbild eller liknande (ibid.). För 

att ge ett exempel är ordparet ”bära eller brista” självförklarande i sin semantik, medan 

idiomet ”få det hett om öronen” inte är härledbart från sina olika delar. Figur 3 illustrerar de 

olika frasernas relation till varandra.  

Figur 3. Idiom i förhållande till ordpar och ordspråk. Anpassat efter Sköldberg 2004: 

”Korten på borden” s. 32.  

I denna studie kommer jag utgå från den definition som står ovan när jag identifierar idiom i 

elevernas texter. Denna definition fördjupas i det följande. Sköldberg (2004:25) utgår från att 

det finns prototypiska idiom och mindre prototypiska idiom. De prototypiska idiomen 

uppfyller ovan nämnda krav på att inte ha en härledbar betydelse och att endast utgöra del av 

sats. De ska även vara institutionaliserade på så vis att stora delar av befolkningen ska känna 

till deras betydelse, och rent grammatiskt ska ett prototypiskt idiom inte ha en textbindande 

funktion. De mindre prototypiska idiomen uppfyller ett flertal men inte alla krav för att räknas 

som ett idiom. Jag har valt att endast söka efter prototypiska idiom i min studie. 

Särskilt relevant för denna undersökning är idiomens institutionaliserade, eller 

konventionaliserade om man så vill, form och betydelse. Sköldberg betonar att 

institutionaliseringen innebär att språkanvändarna vet att idiomen är figurativa till sitt innehåll 

och att de därför inte ska tolkas bokstavligt (Sköldberg 2004:23). Denna studie undersöker 

just huruvida elever som läser svenska som andraspråk har uppnått förståelse för hur idiom, 

och även kollokationer, kan användas och tolkas, hur de ska konstrueras och i vilka 

sammanhang de är lämpliga. 

Språklig fras + fast fras + härledbar betydelse + del av sats → ordpar 

Språklig fras + fast fras + icke härledbar betydelse + hel sats → ordspråk 

Språklig fras + fast fras + icke härledbar betydelse + del av sats → idiom 
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De allra flesta idiom, liksom kollokationer, räknas in under konstruktioner med 

schematicitetsgrad 2, då de har samma relation mellan form och funktion som kollokationer. 

Ord kan inte bytas ut mot andra ord inom samma semantiska fält, men ord kan böjas, till 

exempel kan tempus ändras i det fall idiomet innehåller ett verb. Två exempel följer nedan för 

att visa på detta förhållande. Det är en asterisk över fraserna som inte är svenska idiom.  

ana ugglor i mossen – anade ugglor i mossen, *ana fåglar i mossen  

mötas på halva vägen – möttes på halva vägen, *mötas på halva sträckan 

Det finns dock även idiom med schematicitetsgrad 1. I dessa idiom kan inget ord bytas ut och 

inte heller böjas utan att betydelsen förändras. Två exempel följer nedan med asterisk över de 

fraser som inte är svenska idiom.  

så att säga – *så att sägas – *så att uttrycka 

som man brukar säga –*som man brukade säga, *som man ofta säger 

Lämpligheten i att införa idiom i en text styrs till stor del av kommunikationssituationen och 

textens ämne. Om texten är skönlitterär är förmågan att förstå och själv kunna producera 

idiom väsentlig för en fungerande genreanpassning. Ett smidigt införande av idiom ger belägg 

för god förtrogenhet med språket och god formuleringsförmåga (Skolverket 2015b:18). När 

det gäller utredande texter däremot är situationen något mer komplex. Idioms skönlitterära 

effekt bör tas med i beräkningen och ställas mot vinsten av att visa sig bekant med språkets 

olika uttryck. Idiom är ofta målande i sin form och den formella, sakliga stil som eftersträvas i 

en utredande text erhålls därför sällan. I de flesta fall kan det som skribenten vill förmedla 

lika gärna och med mer saklig effekt uttryckas med hjälp av en fri syntaktisk ordkombination 

eller med en kollokation (Handl 2003:47). Fraserna nedan är exempel på detta förhållande. 

Det första exemplet visar ett idiom som ersatts med en fri syntaktisk ordkombination och det 

andra exemplet visar ett idiom som ersatts med en kollokation.  

idiom → fri syntaktisk ordkombination 

sjunka genom jorden – bli generad 

idiom → kollokation 

sätta käppar i hjulet – utgöra hinder 
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4 Tidigare forskning  

I detta avsnitt redogörs för ett antal relevanta tidigare studier om andraspråkstalares förståelse 

och produktion av avancerade konstruktioner såsom kollokationer och idiom. Studier som 

visar på andraspråkstalares olika strategier vid behov av att uttrycka konstruktioner som de 

ännu inte behärskar presenteras likaså.  

 
4.1 Förmågor gällande kollokationer och idiom 

I en studie av Prentice (2010) har reception och produktion av idiom och kollokationer hos 

gymnasieelever i svensk skola undersökts via enkätformat. De tre informantgrupperna i denna 

studie består av förstaspråkstalare, andraspråkstalare med låg startålder för språkinlärning och 

andraspråkstalare med hög startålder för språkinlärning. Undersökning är indelad i fyra 

deltest. Deltest A testar förståelsen av utskrivna fullständiga idiom. Resultatet av detta test 

påvisar en lägre förståelse hos andraspråkseleverna än förstaspråkseleverna när betydelsen av 

idiom efterfrågas, oavsett startålder för elevernas andraspråksinlärning. Deltest B består av 

lucktext som testar elevernas produktiva förmåga av idiom i kontext. Deltest C består även 

det av lucktext som testar samma förmåga av att producera idiom fast utan kontext. Båda 

testen ger resultatet att andraspråkselever oavsett startålder för språkinlärning behärskar idiom 

på en lägre nivå än förstaspråkstalare. Andraspråkstalare har särskilda svårigheter när de ska 

färdigställa idiom utan hjälp av kontext (Prentice 2010:79). 

Deltest D (Prentice 2010) testar slutligen förmågan att förstå och producera kollokationer, 

närmare bestämt genom att matcha rätt kollokator med rätt bas i ett matchningstest. Resultatet 

från detta deltest visar inte lika stora skillnader mellan första- och andraspråkstalare som 

deltest A-C gör, även om förstaspråkselever fortfarande har en lägre felfrekvens (2010:79). 

Detta pekar mot att de andraspråkselever som har deltagit i studien upplever större svårigheter 

med idiom än med kollokationer i svenskan. Detta förklaras av Prentice med att kollokationer 

används mer frekvent jämfört med idiom både i vardagsspråket och i akademiska 

sammanhang, samt med det faktum att kollokationer endast är partiellt ogenomskinliga i sin 

semantik. Idiom är i jämförelse helt ogenomskinliga vilket hon menar kan bidra till att idiom 

blir än svårare att hantera för andraspråkselever i både produktiva och receptiva sammanhang 

(Prentice 2010:114). Prentice poängterar att även de andraspråkselever som ligger på 

avancerad nivå med en låg startålder för språkinlärning uppvisar lägre receptiv och produktiv 

förmåga än förstaspråkselever gällande både kollokationer och idiom (Prentice 2010:122).  



16 
 

 
4.2 Andraspråkstalares strategier  

Prentice och Sköldberg (2010) har behandlat produktion av figurativa ordförbindelser hos 

gymnasieungdomar i flerspråkig miljö genom att undersöka den skriftliga produktionen inom 

nationella provet. De figurativa ordförbindelserna valda för denna studie är idiom och 

liknelser. Informanterna är indelade efter huruvida de är enspråkiga, enspråkiga med 

flerspråkiga hem, flerspråkiga med startålder för språkinlärning innan grundskolestart eller 

flerspråkiga med senare startålder. Studien visar att andraspråkstalare oavsett startålder för 

språkinlärning använder färre figurativa ordförbindelser än förstaspråkstalare, samt att de 

modifierar konventionaliserade ordförbindelser mer och skapar nybildade figurativa 

ordförbindelser i högre grad än vad förstaspråkstalarna gör (2010:30–31).  

Modifieringarna av de figurativa ordförbindelserna delar Prentice och Sköldberg upp i tre 

olika varianter. Den första varianten kallar de lexiko-grammatisk modifiering där elevernas 

producerade idiom och liknelser avviker från det konventionaliserade bruket genom 

felaktigheter i grammatiken eller genom att olika lexikala enheter har bytt plats inom 

uttrycket. Den andra varianten kallar de semantisk-pragmatisk modifiering och denna innebär 

att betydelsen hos uttrycket har gått förlorat, exempelvis genom kontaminering från andra 

idiom och liknelser. Den tredje varianten består av modifiering där båda ovan nämnda 

felaktigheter kan konstateras. I det fall eleven skapar en fras som kan uppfattas som en 

figurativ ordförbindelse fastän den inte finns konventionaliserad i svenskan menar Prentice 

och Sköldberg att ett nybildande av figurativ ordförbindelse har skett (2010:18).  

För att även visa på en studie utanför Sveriges gränser kan Granger (1998) lyftas fram. 

Granger har undersökt bruket av kollokationer hos fransktalande inlärare av engelska. Denna 

studie visar liksom de tidigare nämnda studierna att inlärare använder färre konstruktioner, i 

detta fall kollokationer, än förstaspråkstalare. Detta förklaras i denna studie med att inlärarna 

inte har mött de konventionaliserade språkliga strukturerna i lika hög grad som 

förstaspråkstalare har gjort, och att de därför inte hunnit utveckla en känsla för vilka 

konstruktioner som är de mest vanligt förekommande i givna kontexter och genrer (Granger 

1998:152). Andraspråkstalarnas lägre bruk av konventionaliserade strukturer och högre bruk 

av unika, inte i målspråket konventionaliserade, strukturer förklaras även med möjlig transfer 

från inlärarnas modersmål i de fall konstruktionerna har en direkt ekvivalent i modersmålet 

(Granger 1998:151).  
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5 Metod och material 

Denna studie utgörs av en jämförande textanalys där kollokationer och idiom har identifierats 

i svenska som andraspråkselevers och svenskelevers skriftliga produktion inom nationella 

provets ramar. Kollokationerna och idiomen inom de olika elevgrupperna har jämförts till 

antal och till uppnådd semantisk, lexikal och grammatisk korrekthet, liksom till anpassning 

till den vetenskapliga texttypen. Nedan redogörs för studiens material och urval, samt för 

metoden för excerpering av kollokationer och idiom. Slutligen följer en beskrivning av mitt 

tillvägagångssätt för att granska elevgruppernas val av konstruktioner vad beträffar 

vetenskaplighet och följsamhet gentemot språkriktighetsnormer. 

 
5.1 Material och urval 

Materialet till denna undersökning innefattar 30 stycken elevtexter skrivna av gymnasieelever 

i årskurs 3. Jag har valt texter från årskurs 3 då det är relevant att se vilken nivå av 

språkkunskap eleverna går ut gymnasieskolan med då de ska möta resterande samhälle i 

arbetslivet eller i vidare studier. Texterna producerades 2015 för nationella provet i svenska 

respektive svenska som andraspråk, och jag har granskat 15 elevtexter från respektive 

svenskkurs. Instruktionen för eleverna var att de skulle skriva en promemoria på 600–800 ord 

under temat ”Det var en gång”, med inriktning på ämnet sagor och sägner. Artiklar från 

nationella provets texthäfte skulle refereras och eleverna skulle dra slutsatser om varför sagor 

som exempelvis Törnrosa levt kvar så länge. 

Uppgiften i nationella provet är identisk för de båda svenskkurserna och ett ungefärligt 

värde för totalt antal ord från respektive elevgrupp är 10 000 ord. Citat och rubriker har dock 

uteslutits ur denna summa då detta inte kan ses som elevernas egenproducerade text. Då 

värdet är ungefärligt och det inte finns någon markant skillnad i hur långa citatstycken de 

olika elevgrupperna infogat i sina texter har ingen beräkning gjorts på antal ord som uteslutits 

i och med borträknande av citat och rubriker. 

Jag har valt ut de elevtexter som bedömts med betyget E utifrån respektive betygsmatriser. 

Då det endast är förmågan att uttrycka sig i skrift hos elever som läser svenska respektive 

svenska som andraspråk som är relevant för min undersökning skedde urvalet slumpmässigt 

utöver betygsavgränsningen. Betyget E har valts för att få likvärdiga texter från de båda 

elevgrupperna och undvika en ojämn jämförelse mellan högpresterande kontra lågpresterande 
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elever. Utifrån samma motiv har även texter skrivna av elever med läs- och skrivsvårigheter 

eller texter där provtid fallit bort uteslutits ur urvalet.  

 
5.2 Metod för identifiering av konstruktioner 

Materialet har analyserats manuellt och kollokationer och idiom har identifierats med 

utgångspunkt i de definitioner som redogjorts för i begreppsavsnittet. Varje identifierad 

kollokation och identifierat idiom har sedan jämförts mot konstruktionsordboken Svenskt 

språkbruk – ordbok över konstruktioner och fraser (SBB 2003) och den digitala korpusen 

Korp (Svenska språkbanken 2019) för att få ytterligare belägg på att de valda 

konstruktionerna anses vara fasta uttryck i svenska språket. En del kollokationer och 

framförallt en del idiom som jag först hade identifierat i elevtexterna återfanns inte i nämnda 

ordbok eller korpus, och jag har då valt att utesluta dem från mina funna konstruktioner. 

De funna kollokationerna och idiomen för respektive elevgrupp har listats i tabellform. 

Både unika förekomster liksom det totala antalet gånger en viss konstruktion uppkom i 

elevgruppernas texter har tabellförts. Konstruktioner som upprepats av samma elev inom 

samma text har dock endast noterats en gång. Idiom som innehåller grammatiska, lexikala 

eller semantiska felaktigheter har räknats in som idiom i de fall de kan urskiljas som sådana 

även om ett eller flera ord i konstruktionen har använts felaktigt av eleverna. Kollokationer 

däremot kräver till följd av sin natur att båda orden i frasen är korrekt valda i förhållande till 

varandra, för annars tappar frasen sin position som kollokation. Med andra ord har 

kollokationer endast kunnat bryta mot normerna för grammatisk språkriktighet för att räknas 

som kollokationer i min excerpering, medan idiomen har räknats med oavsett vilken aspekt av 

språkriktighetens normer de avvikit från. Samtliga identifierade kollokationer från båda 

elevgrupper återfinns i bilaga 1 och samtliga identifierade idiom från båda elevgrupper 

återfinns i bilaga 2.   

 
5.3 Metod för bedömning av vetenskaplig stil och språkriktighet 

För att undersöka huruvida elevgruppernas valda konstruktioner uppnår en vetenskaplig 

stilnivå har kollokationerna och idiomen jämförts med nationella provets 

bedömningsanvisningar för delaspekten Språk och stil (Skolverket 2015b:11). Anvisningarna 

gällande språk och stil kan sammanfattas i fyra huvudkriterier för elevernas textproduktion: 

Språket ska följa normerna för språkriktighet; det ska vara formellt, sakligt och i övrigt 
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välformulerat; variation i språket ska finnas och stilen ska vara lämplig för en vetenskaplig 

kommunikationssituation. För betyg E är dock kraven lägre för både kursen svenska och 

kursen svenska som andraspråk. För E i svenska behöver inte en precision och stringens 

erhållas i texten och stilen behöver endast vara till viss del anpassad efter den vetenskapliga 

texttypen. Kravet om goda formuleringar ska dock uppfyllas så till vida att ett antal ska kunna 

återfinnas i texten, liksom kravet om en följsamhet mot språkriktighetsnormer (Skolverket 

2015b:11–12). Idiomatiska uttryck, där kollokationer och idiom innefattas, benämns 

uttryckligen som en del av ett välformulerat språk (Skolverket 2015b:18). I svenska som 

andraspråk däremot fokuseras mer på den kommunikativa förmågan än på ett korrekt och 

varierat språkbruk. Dock ska stilen för betyg E till viss del anpassas efter en vetenskaplig 

texttyp även i denna kurs och språket får endast begränsa kommunikationen i undantagsfall 

för att eleven ska uppnå betygsnivån (Skolverket 2015b:12). 

Jag har granskat elevernas valda kollokationer och idiom efter dessa kriterier. De aspekter 

som jag har granskat är konstruktionernas stilvärde och lämplighet i just en utredande text, 

mer specifikt i en promemoria med uttalat syfte att behandla svenskämnet med vetenskapliga 

metoder och med vetenskaplig stil. Då jag har analyserat båda elevgruppernas konstruktioner 

isolerade och inte i fullständiga meningar eller stycken begränsas analysmöjligheten av 

kommunikationskriteriet hos eleverna som läser svenska som andraspråk. Genom att granska 

stilvärdet i de kollokationer och idiom som har identifierats kan ändå viss analys av den 

kommunikativa förmågan hos elevgruppen ske, då ett kontextuellt lämpligt stilvärde ökar den 

kommunikativa potentialen i en text som ska hålla en viss genre. Kommunikationspotentialen 

i texterna från eleverna som läser svenska som andraspråk kommer alltså endast att analyseras 

utifrån elevernas förmåga att korrekt producera genremässigt lämpliga kollokationer och 

idiom. De två kriterierna att eleverna i svenska som andraspråk ska anpassa sin text till en 

vetenskaplig texttyp och att de endast i undantagsfall ska begränsas i sin kommunikation 

smälter därför i praktiken ihop i denna studie.  

Nödvändigt att understryka är att elevgrupperna inte har ställts mot varandra för att 

undersöka vilken elevgrupp som uppnått högst vetenskaplig stil, då elevgrupperna utgår från 

olika premisser. Jag har däremot jämfört elevgrupperna för att se vilken nivå av vetenskaplig 

stil deras respektive valda kollokationer och idiom uppnår och vad som har krävts av eleverna 

för att nå betyget E inom sina olika kurser. 

För att slutligen undersöka huruvida elevgruppernas konstruktioner följer eller avviker från 

normerna för språkriktighet har en indelning i grammatisk, lexikal och semantisk 

språkriktighet gjorts. Kollokationerna och idiomen har sedan tabellförts utifrån uppnådd 
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målspråksenlighet utifrån dessa aspekter. Konstruktionerna har behövt följa normerna för alla 

tre ovan nämnda aspekter av språkriktighet för att ses som målspråksenliga i denna 

undersökning. För att fördjupa analysen har andraspråkstalares hantering av konstruktioner de 

inte till fullo behärskar kategoriserats efter Prentice och Sköldberg 2010, en studie som 

presenterats fördjupat i kapitel 4.2. Prentice och Sköldberg har delat upp andraspråkstalares 

hantering i två olika strategier. Dessa är modifiering av konstruktion och nybildande av 

konstruktion (2010:18). Jag granskar elevernas konstruktioner med hjälp av denna 

kategorisering. Jag har utöver denna kategorisering utgått från min egen förståelse för språket 

när jag avgjort huruvida de identifierade konstruktionerna följer normerna för språkriktighet 

eller ej.  
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6 Resultat  

Nedan uppvisas i tabellform antalet kollokationer och idiom funna i elevtexterna med 

tillhörande förklaring om vad tabellerna visar. De funna konstruktionerna jämförs sedan mot 

normerna för vetenskapligt skrivande liksom mot normerna för lexikal, semantisk och 

grammatisk språkriktighet. Exempel på konstruktioner ges från både eleverna som läser 

svenska som andraspråk och eleverna som läser svenska. Samtliga konstruktioner återfinns i 

bilagedelen. 

 
6.1 Kollokationer och idiom funna hos de respektive 

elevgrupperna 

De första två tabellerna visar resultatet av antal kollokationer funna i respektive elevgrupps 

samlade texter. I tabell 1 redogörs för texterna från elevgruppen som läser svenska som 

andraspråk. De 15 texterna innehåller totalt 28 kollokationer. Denna summa innefattar ett 

antal kollokationer som används av flera elever, vilket gör den unika förekomsten av varje 

kollokation något lägre, närmare bestämt 22 unika förekomster av kollokationer.   

 

Tabell 1. Antal kollokationer hos eleverna som läser sva 

totalt unika antal ord antal texter 

28 22 10 000 15 

 

Tabell 2. Antal kollokationer hos eleverna som läser svenska 

totalt unika antal ord antal texter 

33 24 10 000 15 

 

Tabell 2 ovan visar det totala antalet kollokationer liksom antal unika förekomster funna i 

texterna av elevgruppen som läser svenska. Det antal som identifierats hos denna elevgrupp är 

33 kollokationer med 24 unika varianter. Eleverna som läser svenska har använt något fler 

kollokationer än elevgruppen som läser svenska som andraspråk. Viss skillnad föreligger 

alltså mellan elevgrupperna men skillnaden är inte stor om vi ser till det totala antalet ord i 

elevgruppernas respektive texter. Inget tydligt samband kan därför noteras mellan elevernas 

kurstillhörighet och frekvens i användning av kollokationer.  
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I tabell 3 och 4 återfinns resultatet av antal idiom funna i respektive elevgrupps samlade 

texter. Tabell 3 visar att åtta stycken idiom har identifierats i de 15 texter jag granskat från 

elevgruppen som läser svenska som andraspråk. Sju av dessa är unika förekomster. Idiomet 

”leva lyckliga i alla sina dagar” har återkommit två gånger i denna elevgrupps texter. Tabell 4 

visar antal identifierade idiom i texterna från elevgruppen som läser svenska. I de 15 texter 

som har granskats har 15 stycken idiom funnits. 13 av dessa är unika förekomster. Även i 

denna elevgrupp är det idiomet ”leva lycklig i alla sina dagar” som återkommit i ett antal 

texter. Det idiomet har identifierats tre gånger hos elevgruppen som läser svenska.  

 

Tabell 3. Antal idiom hos eleverna som läser sva  

totalt unika antal ord antal texter 

8 7 10 000 15 

 

Tabell 4. Antal idiom hos eleverna som läser svenska  

totalt unika antal ord antal texter 

15 13 10 000 15 

 

Tabell 3 och 4 visar att nära dubbelt så många idiom har återfunnits i texterna från 

elevgruppen som läser svenska jämfört med elevgruppen som läser svenska som andraspråk. 

Detta går i linje med tidigare forskning som visat att andraspråkstalare använder färre 

konventionaliserade uttryck än vad förstaspråkstalare gör, vilket i denna studie visar sig som 

ett lägre antal idiom hos eleverna som läser svenska som andraspråk. Min studie är dock liten 

och några generaliserbara slutsatser kan inte dras från detta resultat.  

Det är även intressant att se hur fördelningen ser ut gällande antal kollokationer och idiom 

per elevtext. Tabell 5 och tabell 6 nedan ger en överblick över hur många kollokationer och 

idiom som identifierats i varje enskild text i respektive elevgrupp. Kollokationerna och 

idiomen är sammanslagna under benämningen konstruktioner. Resultaten från tabell 5 och 

tabell 6 visar att konstruktionerna i båda elevgrupperna är relativt jämnt utspridda över det 

totala antalet texter inom respektive elevgrupp. När resultatet i tabell 5 och tabell 6 jämförs 

med varandra står det klart att texterna från de olika elevgrupperna har en liknande fördelning 

i andel konstruktioner per text, även om elevgruppen som läser svenska genomgående har 

använt något fler konstruktioner. I elevgruppen som läser svenska som andraspråk finns det 
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två texter där inga konstruktioner har identifierats alls, medan konstruktioner har återfunnits i 

alla texter från elevgruppen som läser svenska. I elevgruppen som läser svenska har tre eller 

fler konstruktioner identifierats i 12 stycken texter och i elevgruppen som läser svenska som 

andraspråk har tre eller fler konstruktioner identifierats i sex stycken texter. Eleverna som 

läser svenska har med andra ord minst tre konstruktioner i en majoritet av sina texter.  

 

Tabell 5. Antal konstruktioner per text hos eleverna som läser sva 

Text Konstruktioner Text Konstruktioner 

Sva-text 1 2 Sva-text 9 5 

Sva-text 2 2 Sva-text 10 5 

Sva-text 3 0 Sva-text 11 4 

Sva-text 4 1 Sva-text 12 0 

Sva-text 5 2 Sva-text 13 2 

Sva-text 6 3 Sva-text 14 2 

Sva-text 7 3 Sva-text 15 3 

Sva-text 8 2   

 

Tabell 6. Antal konstruktioner per text hos eleverna som läser svenska 

Text Konstruktioner Text Konstruktioner 

Sv-text 1 3 Sv-text 9 3 

Sv-text 2 3 Sv-text 10 3 

Sv-text 3 3 Sv-text 11 4 

Sv-text 4 3 Sv-text 12 6 

Sv-text 5 3 Sv-text 13 2 

Sv-text 6 3 Sv-text 14 4 

Sv-text 7 1 Sv-text 15 2 

Sv-text 8 5   

 
6.3 Konstruktionernas vetenskapliga stilnivå  

En promemoria ska hålla en vetenskaplig, formell stilnivå enligt elevernas uppgiftsinstruktion 

och lärarnas bedömningsanvisningar. Jag har dock valt texter bedömda med betyg E, vilket 
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innebär att eleverna endast hade minimumkrav på sig för att uppnå kriterierna för språk och 

stil i vetenskapliga sammanhang. De olika svenskkurserna utgår dessutom från olika 

premisser, och ett faktum är att kursen svenska som andraspråk ställer lägre krav på ett 

korrekt, stringent och varierat språk för att nå betyget E. Båda kurserna kräver dock till viss 

del anpassning till en vetenskaplig texttyp, vilket utöver disposition och innehåll som ligger 

utanför denna studie, även berör stilvärdet i den producerade texten. Utsvävande 

beskrivningar och målande uttryck tillhör snarast skönlitterära texttyper, och närvaro av 

skönlitterära drag minskar naturligtvis intrycket av vetenskaplighet i saklig prosa. Idiom och 

expressiva kollokationer kan ha en sådan skönlitterär påverkan på en skriven text. 

Kollokationer lämpade för en utredande text bidrar däremot till den objektiva stilen. Även 

idiom kan i viss mån, beroende på vilket ämne som behandlas, visa på god kännedom om 

språket, men för att den sakliga tonen inte ska påverkas negativt krävs en uttalad stilistisk 

säkerhet hos skribenten.  

 
6.3.1 Kollokationernas uppnådda stilnivå 

Ungefär lika många kollokationer har identifierats i båda gruppernas texter. Elevgruppen i 

svenska har använt 33 kollokationer totalt och elevgruppen i svenska som andraspråk har 

använt 28 kollokationer totalt. Om detta jämförs med den totala mängden ord i 

elevgruppernas samlade texter, 10 000 ord, så ser vi att det är en låg frekvens av kollokationer 

hos båda elevgrupperna. En stor mängd kollokationer i en text kan, efter det som beskrivits i 

begreppsavsnittet ovan om kollokationer, starkt bidra till det vetenskapliga stilvärdet. Båda 

elevgrupperna har en låg frekvens av kollokationer i sina texter och detta går i linje med det 

betyg som elevgrupperna har erhållit. Båda elevgrupperna har endast till viss del behövt 

anpassa sin text till den vetenskapliga texttypen för att få betyget E och därmed inte behövt 

visa god förtrogenhet med språket eller en hög abstraktionsnivå i sina val av uttryck.  

Relevant att lyfta för att avgöra genreanpassning är den grammatiska strukturen i 

elevgruppernas identifierade kollokationer. Tabell 7 visar vilka sorters kollokationer som 

identifierats i de båda elevgrupperna. Båda elevgrupperna har främst använt kollokationer av 

kombinationen verb + substantiv. I elevgruppen som läser svenska som andraspråk har 17 

stycken kollokationer av kombinationen verb + substantiv identifierats medan det i 

elevgruppen som läser svenska har identifierats 21 stycken kollokationer av den 

kombinationen. I bägge elevgrupperna har sedan 12 stycken kollokationer av kombinationen 

adjektiv + substantiv identifierats i deras respektive samlade texter. Intressant är att inga 
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kollokationer av kombinationen verb + adverb eller adverb + adjektiv identifierats i någon av 

elevgruppernas texter. Anledningen till att eleverna föredragit de två tidigare nämnda 

kombinationerna i sitt skrivande kan denna studie inte svara på. Möjligen ligger 

konventionaliserade fraser med substantiv, verb och adjektiv närmare till hands för båda 

grupperna än konventionaliserade fraser innehållande adverb.  

 

Tabell 7. Antal kollokationer funna totalt uppdelat i grammatisk struktur och efter kurs 

Grammatisk struktur Svenska som andraspråk Svenska 

adjektiv + substantiv 12 12 

verb + substantiv 17 21 

verb + adverb 0 0 

adverb + adjektiv 0 0 

 

De kollokationer av kombination adjektiv + substantiv som återfunnits i elevgruppernas texter 

håller alla en tematisk relevans gentemot promemorians ämne sagor och sägner, vilket ger en 

förklaring till kollokationer i stil med ”evig lycka”, ”lyckligt slut”, ”ljus framtid” och ”äkta 

kärlek” i texterna från elevgruppen som läser svenska respektive ”all evighet”, ”lyckligt slut” 

och ”falska förhoppningar” i texterna från elevgruppen som läser svenska som andraspråk. 

Att kollokationerna är tematiskt relevanta väger rent genremässigt upp det faktum att de har 

en målande och expressiv betydelse, vilket i sig inte lämpar sig i en promemoria. 

Resterande kollokationer av kombination adjektiv + substantiv har hos båda elevgrupper 

en passande neutral stilnivå för utredande text. Elevgruppen som läser svenska har relativt 

frekvent använt kollokationen ”hård kritik” i sina texter. Den kollokationen återkommer fyra 

gånger. Detta är en kollokation som lämpar sig väl i en promemoria som ska referera 

motstridiga textutdrag om ett ämne som litteraturhistoria, och att eleverna valt denna 

kollokation visar att de har förståelse för i vilket sammanhang en dylik kollokation är lämplig. 

Även i elevgruppen som läser svenska som andraspråk har denna kollokation återfunnits, men 

endast en gång. I elevgruppen som läser svenska som andraspråk kan även kollokationen 

”gott resultat” lyftas fram, då denna håller en saklig och objektiv stilnivå. Även i detta fall har 

kollokationen dock endast återfunnits en gång i elevgruppens texter.  

När det gäller kollokationer i form av verb + substantiv finns en noterad skillnad mellan de 

olika elevgruppernas bruk av abstrakta verb som kollokator. I texterna skrivna av elever som 

läser svenska har sju kollokationer identifierats där kollokatorn är ett abstrakt verb. 
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Motsvarande summa kollokationer från elevgruppen i svenska som andraspråk är endast tre. 

Eleverna som läser svenska har använt sig av kollokationerna ”skapa ordning”, ”råda 

oklarhet”, ”finna harmoni”, ”finna lycka”, ”råka illa ut”, ”hålla vid liv” samt ”dra en 

parallell”. Samtliga av dessa verb är skriftspråkliga, håller hög abstraktionsnivå och 

implicerar en god språkförståelse hos eleverna. Istället för att använda sig av mer talspråkliga 

verb vilket hade minskat antalet kollokationer i texten har eleverna funnit rätt kollokator till 

rätt bas.  De visar sålunda prov på korrekt språkbruk och förtrogenhet med svenska språket, 

vilket tillsammans med abstraktionsnivån i kollokationerna genererar ett vetenskapligt 

stilvärde till texten. 

Även elevgruppen som läser svenska som andraspråk har nyttjat sig av ett antal 

kollokationer med abstrakt verb som kollokator. Tre sådana kollokationer har som skrivet 

identifierats. Även dessa genererar självfallet ett vetenskapligt stilvärde till texterna, men 

kollokationerna är så få till antalet att deras påverkan blir låg. De identifierade 

kollokationerna från denna elevgrupps texter är ”utstå kritik”, ”råka illa ut” och ”dra 

slutsatser”. Båda elevgrupperna hade onekligen kunnat använda fler kollokationer med 

abstrakt verb som kollokator för att ytterligare närma sig den vetenskapliga texttypen. För att 

åter lyfta tabell 5 och tabell 6 i resultatdel 6.1 så visar den hur konstruktionerna i båda 

elevgrupperna är relativt jämnt utspridda över det totala antal elever. De enstaka 

konstruktionerna lyfter sålunda inte någon specifik text till högre stilnivåer, vilket beläggs 

med samtliga texters erhållna betyg. 

I uppgiftsinstruktionen som eleverna har utgått från står att de ska ”dra slutsatser”, en 

kollokation elevgruppen i svenska som andraspråk sedan använt tre gånger totalt. Att explicit 

följa instruktionen på detta sätt tydliggör kommunikationen mellan läsare och skribent. För att 

behålla en hög vetenskaplig nivå behöver dock denna explicita textbindning flyta in smidigt i 

resterande text. Vid genomläsning av texterna från elevgruppen som läser svenska som 

andraspråk noterade jag stundtals bruk av kollokationen ”dra slutsatser” som resulterade i en 

något övertydlig text.  Elevgruppen i svenska har inte använt den kollokationen i sina texter, 

utan de har använt andra ord- och uttrycksformer för att få fram att de ska dra slutsatser. 

Intressant är kollokationen ”väcka tanken” som noterats två gånger hos elevgruppen som 

läser svenska som andraspråk. Två förekomster är inte tillräckligt för att utesluta att det är mer 

än ett slumpmässigt bruk, men i denna elevgrupp har även kollokationerna ”väcka 

uppmärksamhet”, ”väcka nyfikenhet”, och ”väcka association” identifierats i texterna. Detta 

ger anledning att ana att dessa kollokationer eventuellt återfunnits i texthäftet som eleverna 

utgått från, alternativt att någon av dessa fyra kollokationer återfunnits i texthäftet och att 
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eleverna inspirerats av användningen av kollokatorn ”väcka” och sålunda testat att para ihop 

”väcka” med olika baser för att få fram den funktion de vill uttrycka.  

 
6.3.2 Idiomens uppnådda stilnivå   

I texterna från elevgruppen som läser svenska har 15 idiom totalt identifierats. I texterna från 

elevgruppen som läser svenska som andraspråk har åtta idiom identifierats. Kunskap om 

idioms konventionaliserade betydelse visar på förtrogenhet med svenska språket. Elevgruppen 

som läser svenska har använt fler idiom vilket kan innebära att de har fler konventionaliserade 

fraser i sin språkliga repertoar än eleverna som läser svenska som andraspråk. 

Lämpligheten med att använda idiom i en utredande text måste dock tas med i beräkningen 

när elevernas förmåga till vetenskapligt skrivande ska analyseras, då införandet av idiom inte 

i sig genererar en stilistisk lämplig text. Det samlade antalet texter per elevgrupp är 15 texter, 

vilket innebär att ett idiom per text i snitt har identifierats i texterna från elevgruppen som 

läser svenska. För elevgruppen som läser svenska som andraspråk är det förhållandet ungefär 

ett idiom i varannan text. Då idiom är figurativa till sin form och i många fall metaforiska 

innebär det att de företrädelsevis bör användas i skönlitterära texttyper och inte i saklig, 

objektiv prosa. Att båda elevgrupperna använt sig av idiom i sina utredande texter implicerar 

därför att de inte fullt behärskar den vetenskapliga texttypen, alternativt att de inte har full 

förståelse för de enskilda idiomens stilvärde.  

Idiom bidrar med andra ord till att göra en text mer skönlitterär i sin form. Ju längre ifrån 

sin sakliga betydelse en fras är, desto mer målande och skönlitterär kan den sägas vara. De 

allra flesta idiom från båda elevgruppernas texter har stark metaforisk innebörd och lämpar 

sig därför inte i en utredande text. Endast ”drömma sig bort” från elevgruppen som läser 

svenska och ”stå upp för sig själv” från elevgruppen som läser svenska som andraspråk håller 

en tillräckligt neutral betydelse för att vara genremässigt lämpliga i min mening. Samtliga 

idiom från båda elevgrupper återfinns i bilaga 2.  

Slutligen är den tematiska relevansen en aspekt som bör lyftas även gällande 

elevgruppernas idiom. I båda elevgruppernas texter har idiomet ”leva lyckliga i alla sina 

dagar” återfunnits ett antal gånger. Detta idiom har hög relevans i en promemoria med ämnet 

sagor och sägner. Dock bör ett sådant inslag av mer skönlitterär art användas med stilistisk 

säkerhet för att den övergripande sakliga stilen inte ska påverkas negativt. Att båda 

elevgrupperna använt sig av ett antal idiom i utredande text fastän saklig, neutral ton är att 
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föredra indikerar att den stilistiska säkerheten är relativt låg hos både elevgruppen som läser 

svenska och elevgruppen som läser svenska som andraspråk.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att fler idiom identifierats i texterna från elevgruppen 

som läser svenska men att detta i sig inte innebär att texterna håller en högre vetenskaplig 

stilnivå. Jag tolkar förhållandet snarare så att eleverna som läser svenska har mött fler 

konstruktioner överlag, och därför använder fler idiom än eleverna som läser svenska som 

andraspråk, men att båda elevgrupperna har en bristande uppfattning om när idiom lämpar sig 

genremässigt. Detta kan bero på låg genrekunskap i allmänhet, eller på låg kunskap om 

specifika idioms stilvärde. 

 
6.4 Semantisk, lexikal och grammatisk språkriktighet 

Kollokationerna i elevgruppernas texter har i denna studie behövt hålla sig inom semantisk 

och lexikal språkriktighet för att bli identifierade som kollokationer i min excerpering. Därför 

är det endast grammatisk språkriktighet som kan belysas gällande elevgruppernas 

kollokationer. I texterna från elevgruppen som läser svenska följer alla kollokationer 

normerna för grammatisk språkriktighet. I texterna från elevgruppen som läser svenska som 

andraspråk har däremot en kollokation identifierats som bryter mot de grammatiska normerna. 

Den kollokation som identifierats är ”den stora vikten”. Frasen i sig är grammatisk korrekt, 

men av meningen i sin helhet förstår man att frasen åsyftar kollokationen ”stor vikt” och inte 

den syntaktiskt fria ordkombination som genererats av att eleven lagt till dubbel bestämdhet. 

Meningen i sin helhet lyder: ”Fastän innehållet har förändrats men originalet kommer ändå ha 

den stora vikten” (sva-text 1). Min tolkning är att eleven vill säga att originalet fortfarande 

kommer ha stor vikt fastän innehållet har förändrats genom tiderna, och denna tolkning stöds 

av kontexten gällande sagan om Törnrosa och dess popularitet i historien. Denna grammatiska 

felaktighet kan eventuellt förklaras med att eleven som är en inlärare av språket 

övergeneraliserat det svenska fenomenet dubbel bestämdhet. Om jag tar utgångspunkt i 

Prentice och Sköldberg (2010) kan det konstateras att eleven gjort en lexiko-grammatisk 

modifiering av kollokationen i och med att förändring skett i grammatiken jämfört med det 

konventionaliserade bruket. 

Idiomen i elevernas texter har däremot kunnat bryta mot normerna för språkriktighet både 

på semantisk, lexikal och grammatisk nivå och ändå identifierats som idiom i de fall jag som 

läsare kunnat ana vilket idiom eleven försökt producera. Tabell 7 och tabell 8 ger en överblick 

över idiomen i de respektive elevgrupperna sett till följsamhet mot språkriktighetsnormerna. 
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Jag väljer att kalla de idiom som följer språkriktighetsnormerna för målspråksenliga och de 

idiom som inte följer språkriktighetsnormerna för målspråksavvikande. 

Tabell 7. Antal målspråksenliga respektive målspråksavvikande idiom hos eleverna som läser 

svenska  

Totalt målspråksenliga målspråksavvikande antal texter 

15 15 0 15 

 

Tabell 8. Antal målspråksenliga respektive målspråksavvikande idiom hos eleverna som läser 

sva  

totalt målspråksenliga målspråksavvikande antal texter 

8 7 1 15 

 

I tabell 7 ser vi att alla identifierade idiom hos elevgruppen som läser svenska följt normerna 

för språkriktighet på alla nivåer. Tabell 8 visar däremot att ett idiom identifierats som bryter 

mot språkriktighetsnormerna hos elevgruppen som läser svenska som andraspråk. Det är 

idiomet ”många synder på nacken”. Meningen som idiomet återfinns i lyder: ”I det fallet 

kommer man bara vilja uppleva det hur som helst och det kan gå fel till eller så kommer man 

ha det [sexuella upplevelser] som en vana och till slut har man många synder på nacken” (sva-

text 2). Jag tolkar detta försök till svenskt idiom som en sammanblandning mellan det 

konventionaliserade idiomet ”många år på nacken” och något uttryck som innefattar ordet 

”synder”. Eleven kan även ha inspirerats av idiomet ”många år på nacken” och medvetet 

modifierat detta idiom efter behov för att få fram sitt önskade budskap. Då kontamination från 

annat idiom kan antas ha skett kan semantisk-pragmatisk modifiering av idiomet konstateras 

utifrån kategoriseringen i Prentice och Sköldberg 2010 gällande andraspråkselevers strategier. 

Delkomponenten ”på nacken” är intressant att analysera vidare. Av meningen som helhet 

kan man utläsa att eleven försökt uttrycka betydelsen ”ett ansamlande av synder”. Då 

delkomponenten ”på nacken” i det svenska idiomet antyder att någon samlat på sig något till 

sin person kan elevens användande av delkomponenten ”på nacken” passera som semantiskt 

korrekt i min mening, fastän idiomet i sin helhet bryter mot semantisk språkriktighet. För att 

helheten ska bli ett konventionaliserat svenskt idiom om synder behöver delkomponenten ”på 

nacken” onekligen bytas ut mot någon annan komponent. Att eleven skrivit uttrycket på 

nämnda sätt kan avslutningsvis även förklaras med negativ transfer i det fall det finns en 

direkt ekvivalent i modersmålet. Om eleven på detta sätt har direktöversatt ett idiom från sitt 
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modersmål har eleven enligt Prentice och Sköldbergs kategorisering skapat en nybildad 

figurativ ordbildning i försöket att uttrycka sitt budskap. 

I texterna från elevgruppen som läser svenska har inga brott mot språkriktighetsnormer 

noterats i de identifierade kollokationerna och idiomen. Detta i sig behöver inte innebära 

något annat än att eleverna i denna elevgrupp hållit sig till de konstruktioner som de behärskar 

och att de inte haft behov av att uttrycka sig utöver sin förmåga. Två elever i svenska som 

andraspråk har däremot uttryckt sig mer kreativt och genom modifiering av existerande 

kollokationer och idiom och eventuellt genom bildande av ett nytt idiom har de försökt 

uttrycka sitt budskap fastän de inte behärskar de konventionaliserade formerna till fullo.  

 
6.5 Sammanfattning av resultat  

Elevgruppen som läser svenska som andraspråk har ett lågt antal kollokationer totalt, och få 

kollokationer med en abstrakt kollokator. De identifierade idiomen är inte många till antalet, 

men deras närvaro ger skönlitterära drag till texterna vilket motverkar den formella objektiva 

stil som bör eftersträvas i en promemoria. Därmed har inte elevgruppen som läser svenska 

som andraspråk utifrån sitt bruk av kollokationer och idiom uppnått en stilnivå som matchar 

kommunikationssituationen de blivit givna. Att de endast anpassat sina texter till viss del efter 

den vetenskapliga texttypen, och att två av deras identifierade konstruktioner avviker från 

normerna för språkriktighet, innebär viss begränsning av kommunikationen mellan text och 

läsare. De lärare som bedömt texterna har som vi förstår av det givna betyget ändå ansett att 

kommunikationen endast begränsas i undantagsfall och därmed godkänt texterna.  

Elevgruppen som läser svenska har även de ett lågt antal kollokationer totalt men de 

använder fler kollokationer än vad eleverna som läser svenska som andraspråk gör, och 

framförallt så använder de fler kollokationer med ett abstrakt verb som kollokator. 

Elevgruppen som läser svenska använder även fler idiom. Kraven för denna elevgrupps 

betygsnivå är högre än för eleverna som läser svenska som andraspråk. Språket ska följa 

språkriktighetsnormerna samt innehålla några goda formuleringar. Dessa något högre krav går 

i linje med att eleverna använt fler kollokationer och fler idiom än vad elevgruppen i svenska 

som andraspråk gjort, samt att deras samtliga konstruktioner följer språkriktighetsnormerna 

till skillnad från konstruktionerna hos elevgruppen som läser svenska som andraspråk. 

Däremot uppvisar både elevgruppen som läser svenska liksom elevgruppen som läser svenska 

som andraspråk bristande förståelse för lämpligheten i att använda idiom i en vetenskaplig 

text, alternativt bristande förståelse för specifika idioms stilvärde.  
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7 Diskussion  

Denna studie har undersökt bruket av kollokationer och idiom hos gymnasieelever som läser 

svenska och svenska som andraspråk i svensk skola. Fokus har varit andraspråkselevers 

användning och förståelse av kollokationer och idiom i jämförelse med elever som läser 

svenska som sitt förstaspråk. Frågeställningarna som uppsatsen försöker besvara är följande: 

Hur många kollokationer och idiom använder eleverna som läser svenska respektive svenska 

som andraspråk i sina texter? Hur förhåller sig elevgruppernas valda konstruktioner till den 

vetenskapliga stil som eftersträvas i en promemoria? Följs normerna för semantisk, lexikal 

och grammatisk språkriktighet inom de valda konstruktionerna, och finns det någon skillnad 

mellan eleverna som läser svenska som andraspråk respektive eleverna som läser svenska på 

denna punkt? 

Tidigare studier presenterade i denna uppsats (Granger 1998, Prentice 2010 och Prentice & 

Sköldberg 2010) har i sina forskningsresultat visat att andraspråkstalare använder färre 

konventionaliserade fraser jämfört med förstaspråkstalare. I denna studie ser vi inte det 

förhållandet uttalat gällande antal kollokationer identifierade i elevgruppernas texter. Däremot 

gäller förhållandet för antalet idiom i elevernas texter. I elevgruppen som läser svenska har 

nära dubbelt så många idiom identifierats totalt än i elevgruppen som läser svenska som 

andraspråk. Föreliggande studie är liten och möjligen hade ett annat resultat av antal 

producerade konstruktioner hos respektive elevgrupp erhållits om studien hade varit större. 

Min studie bekräftar tydligt undersökningen i Prentice 2010 gällande andraspråkselevers 

bruk av kollokationer jämfört med just idiom. Prentice visar att andraspråkseleverna 

behärskar kollokationer till en högre grad än vad de behärskar idiom, vilket i min studie visar 

sig som ett jämförbart bruk av kollokationer hos eleverna som läser svenska och svenska som 

andraspråk men en tydlig skillnad mellan elevgrupperna i bruket av idiom. Prentice föreslår 

att denna större kunskap om kollokationers form och betydelse kan bero på att eleverna möter 

kollokationer i fler sammanhang än idiom, och att idiom är fullständigt ogenomskinliga i sin 

semantik. Denna förklaring finner jag rimlig även när det gäller föreliggande studie. Att 

elevgrupperna har låg förståelse för idiom visar sig nämligen även i mitt resultat av andra och 

tredje frågeställningen.  

Andra frågeställningens fokus på vetenskaplig stil i elevgruppernas texter har gett 

intressanta resultat gällande bruket av idiom hos båda elevgrupperna. Relativt många idiom 

har identifierats i båda elevgruppernas texter, vilket enligt vad som görs gällande i 

bedömningsanvisningarna från nationella provets lärarhäfte, inte går i linje med den sakliga, 
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objektiva stil som eftersträvas i en promemoria. Fler idiom har som skrivet identifierats hos 

elevgruppen som läser svenska. I denna elevgrupp har ett idiom i snitt identifierats i varje 

text. Närvaron av idiom i texterna från elevgruppen som läser svenska som andraspråk, i snitt 

ett idiom i varannan text, är dock tillräckligt stark för att anta att ingen av elevgrupperna till 

fullo behärskar den vetenskapliga texttypen eller idioms stilvärde.  

God anpassning till den vetenskapliga texttypen kan heller inte konstateras när det gäller 

bruket av kollokationer hos elevgrupperna. Båda grupperna har använt ett utifrån 

sammanhanget lågt antal kollokationer vilket implicerar att de inte har kunskap om 

kollokationers skriftspråkliga och konventionella stilvärde jämfört med fria syntaktiska 

ordkombinationer. Ingen av grupperna har heller, om man ser till de samlade elevtexterna, 

använt sig av en utmärkande mängd kollokationer med abstrakt kollokator. Den objektiva 

stilnivå som hade kunnat uppnås genom ett frekvent användande av kollokationer med 

abstrakta verb har därför inte erhållits hos någon av elevgrupperna. Elevgruppen som läser 

svenska har dock, vilket bör nämnas, använt sig av kollokationer med abstrakt kollokator i 

dubbelt så hög grad än elevgruppen som läser svenska som andraspråk. Slutligen har båda 

elevgrupperna använt sig av en jämförbar mängd kollokationer med expressiva adjektiv. 

Expressiva, målande adjektiv lämpar sig inte i alltför hög grad i en utredande text men bruket 

kan i detta fall förklaras av promemorias givna ämne som är sagor och sägner.  

I den tidigare forskning som redogjorts för fokuseras andraspråkselevers förståelse för 

kollokationers och idioms form och betydelse. De behandlar inte andraspråkselevers förmåga 

att skriva genreanpassade texter utefter lämpligt valda kollokationer och idiom. Min studie 

visar emellertid att båda elevgrupperna som erhållit betyget E har en bristande insikt om när 

dessa konstruktioner, och särskilt idiom, lämpar sig i text. Åtminstone om målet är att nå 

högre betygsnivåer, eller att kunna skriva genreanpassad text som är mer än till viss del 

anpassad.  

Tredje frågeställningen behandlar elevernas följsamhet gentemot normerna för 

språkriktighet. Mitt resultat visar att eleverna som läser svenska producerar kollokationer och 

idiom inom normerna för språkriktighet på både grammatisk, lexikal och semantisk nivå i det 

material jag har utgått från. I texterna från eleverna som läser svenska som andraspråk har 

däremot två avvikelser från normerna för språkriktighet identifierats. Detta resultat stöds av 

tidigare forskning i Prentice 2010 som visar att andraspråkstalare har en högre felfrekvens när 

de ska producera konventionaliserade fraser. Mitt resultat går även i linje med tidigare 

forskning i Prentice och Sköldberg 2010 om att andraspråkstalare modifierar och nybildar 

konventionaliserade fraser i högre grad än förstaspråkstalare. 
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Min studie visar med andra ord i korthet att eleverna som läser svenska som andraspråk 

använder sig av färre konventionaliserade fraser än vad förstaspråkseleverna gör, och att 

andraspråkseleverna uppvisar större svårighet med att använda konventionaliserade fraser 

som lämpar sig för den vetenskapliga texttypen. Andraspråkseleverna i min studie har även en 

något högre felfrekvens när det gäller att följa normerna för språkriktighet. Att eleverna 

använder sig av kollokationer och idiom, oavsett kontextuell lämplighet och språkriktighet, 

pekar på att de har åtminstone partiell kunskap om uttryckens form och deras betydelse. Det 

är dock först när de använder kollokationerna och idiomen i en genremässigt lämplig kontext, 

och enligt grammatiska, lexikala och semantiska normer, som eleverna uppvisar ett djup i 

ordförrådet och full lexikal kompetens. Att kunna hantera ords formsida och att kunna placera 

ord i rätt kontext visar på förståelse för ordens fulla betydelse och användningsområde. 

Varken eleverna som läser svenska eller eleverna som läser svenska som andraspråk uppnår 

denna fullständiga lexikala kompetens i min studie.  

Hur ska då elever uppnå ett dylikt djup i ordförrådet? Relevant för denna uppsats är att 

eleverna behöver få kunskap om ords kollokativa profil, likaså förståelse för idioms stilvärde 

och adekvata kontext. För andraspråksinlärning i bredare bemärkelse vill jag lyfta fram vikten 

av att uppmärksamma och fokusera på konstruktioner i undervisningen istället för att endast 

arbeta med grammatik och lexikon. I ämnesplanernas centrala innehåll liksom i de respektive 

kursplanerna står att både första- och andraspråkselever ska få tillgång till svenskans ord och 

uttryck och vilket språkbruk som lämpar sig i vilket sammanhang. Samtidigt visar forskning 

att andraspråkselever har svårigheter med att behärska konventionaliserade fraser utifrån den 

språkundervisning de för närvarande får. Detta ger skäl till att se över hur språk med största 

effekt kan läras ut.  

Då andraspråkstalare inte har lika många färdigkomponerade fraser i sitt mentala 

konstruktikon använder de sig av färre kollokationer och idiom än vad förstaspråkstalarare 

gör. Andraspråkstalare, liksom förstaspråkstalare, behöver kunna förstå och använda 

kollokationer och idiom, samt andra konstruktioner med schematicitetsgrad 2 vilka ofta glöms 

bort i undervisningen då de inte tillhör varken grammatik eller ren lexikonkunskap. 

Förstaspråkstalare använder sig av en mångfald av olika konstruktioner i daglig 

kommunikation och därför är det angeläget för andraspråksinlärare att försöka tillägna sig 

konstruktioner av alla de slag för att förenkla både sin input och output av andraspråket, med 

målet att kunna röra sig över alla språkliga register. De behöver då inte längre lägga mental 

kapacitet på att producera och förstå språkliga budskap ord för ord utan kan istället använda 

sig av konventionaliserade fraser och uttryck i samma höga grad som förstaspråkstalare gör.  
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I denna uppsats vill jag även uppmärksamma att nationella provets skriftliga delprov i 

årskurs 3 inte avkräver förmåga att anpassa text till den vetenskapliga stilen. Kravet för att nå 

betyget E i språk och stil är för båda svenskkurserna att ”stilen är till viss del anpassad till den 

vetenskapliga texttypen” (Skolverket 2015b:11–12). Det är först vid betygsnivån ovanför som 

stilen faktiskt behöver vara anpassad till den vetenskapliga texttypen. Två exempel på 

identifierade idiom kan exemplifiera det faktum att eleverna hade kunnat anpassa sin stil i 

högre grad till den vetenskapliga texttypen. De identifierade idiomen ”kött på benen” (sva-

text 4) respektive ”gå hem (om ngt)” (sv-text 1) hade med behållet budskap lika gärna kunnat 

uttryckas med de fria syntaktiska ordkombinationerna kunskap respektive 

accepteras/uppskattas. Dessa formuleringar hade genererat en mer formell stilnivå och att 

eleverna valt idiom istället för mer formella uttryckssätt ger belägg för att anta att eleverna 

inte behärskar den vetenskapliga repertoaren.   

Det skriftliga delprovet kräver alltså endast av eleverna att de ska anpassa sin text till den 

vetenskapliga genren i viss mån för att de ska godkännas. Det innebär i praktiken att eleverna 

inte behöver visa att de behärskar genreanpassning, och i värsta fall att de inte heller har 

motivation att lära sig denna förmåga. Jag efterfrågar inte högre krav för godkänt i nationella 

provet. Jag efterfrågar däremot ett större fokus på att aktivt lära ut kollokationer och idiom 

och andra konstruktioner mitt emellan grammatik och lexikon till elever i gymnasieskolan, 

både till de elever som läser svenska och de som läser svenska som andraspråk. Om 

gymnasieskolan har mål att eleverna ska kunna behärska ett rikt språk bör man arbeta för att 

eleverna ska nå detta mål. 

 Andraspråkseleverna i min studie behärskar kollokationer och idiom sämre än vad 

förstaspråkseleverna gör, men vi ser också att eleverna för betyg E oavsett kurs inte avkrävs 

en särskilt stor kunskap om genremässigt lämpliga konventionaliserade fraser. Texterna har 

bedömts med E, vilket innebär att de ändå godkänts. I teorin kommer eleverna alltså lämna 

gymnasiet utan detta djup i svenskkunskaperna fastän den djupa ordförståelsen och rika 

språket är betonat i ämnesplan och kursplan som viktigt för elevernas vidare deltagande i 

samhället. Att inom undervisningen anamma idén om språksystemet som ett mentalt 

konstruktikon tror jag kan vara gynnsamt för språkinlärning överlag. Speciellt 

andraspråkseleverna skulle gynnas av explicit utlärning av de konstruktioner som idag ofta 

faller mellan stolarna när man delar upp språksystemet i grammatik och lexikon, såsom 

kollokationer och idiom. Förmodligen skulle även språkmässigt lågpresterande elever som 

läser svenska gynnas av liknande explicit utlärning. 
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Avslutningsvis kan konstateras att den retoriska frågan i denna uppsats början kvarstår: 

Bör andraspråksundervisningen förändras på något vis om elever inte behärskar 

konstruktioner såsom kollokationer och idiom i slutet av sin gymnasietid? De framtida 

forskningsmöjligheterna inom detta område är många. Exempelvis kan produktion och 

reception av konventionaliserade fraser hos både andraspråkstalare och förstaspråkstalare 

undersökas vidare med longitudinella studier där samband söks mellan erhållna betyg i 

svenska och läsförståelse i vuxen ålder. Teorin om det mentala konstruktikonet berör både det 

pedagogiska, lingvistiska och det språkteknologiska forskningsfältet och det ska bli intressant 

att följa framtida forskning om hur språkundervisning på bästa sätt kan utformas.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Samtliga identifierade kollokationer 

 

Från texterna producerade inom kursen svenska som andraspråk: 

o dra en slutsats x3 

o djup sömn x3 

o vakna till liv x2 

o väcka tanken x2 

o utstå kritik  

o råka illa ut  

o väcka uppmärksamhet 

o väcka nyfikenhet 

o väcka association  

o falla i sömn  

o lösa problem  

o bryta förbannelse  

o fånga uppmärksamhet  

o all evighet 

o lyckligt slut  

o falska förhoppningar  

o svåra situationer  

o stort allvar  

o gott resultat 

o hård kritik  

o stor längtan 

o *den stora vikten – stor vikt 

 

 

Från texterna producerade inom kursen svenska:   

o falla i sömn x 6 

o hård kritik x4 

o djup sömn x2 

o dra en parallell  

o råda oklarhet  

o finna harmoni  

o finna lycka 

o finna inspiration 

o råka illa ut  
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o hålla vid liv  

o väcka känslor  

o skapa ordning 

o egga fantasin 

o spela spratt 

o ändra uppfattning 

o väcka tankar  

o fånga intresse 

o väcka intresse  

o evig lycka  

o lyckligt slut 

o ljus framtid 

o äkta kärlek  

o stor framgång  

o fullaste allvar 
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Bilaga 2: Samtliga identifierade idiom 

 

Från texterna producerade inom kursen svenska som andraspråk: 

o leva lyckliga i alla sina dagar x2 

o kött på benen  

o gå från generation till generation 

o den röda tråden  

o stå upp för sig själv  

o gå rakt på sak  

o *många synder på nacken – många år på nacken + synder 

 

Från texterna producerade inom kursen svenska: 

o leva lyckliga i alla sina dagar x3 

o kastad på bål  

o gå från mun till mun  

o många år på nacken  

o i grund och botten  

o drömma sig bort  

o föras över från en generation till en annan  

o ha i bakhuvudet  

o den breda massan  

o på äldre dagar 

o gå ned på knä  

o gå hem (om ngt)  

o dö ut och försvinna 

 

 

 


