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Sammandrag 

Idiom hör till det svåraste att lära sig i ett språk. Tidigare forskning visar att andraspråksinlärare 

har svårare att producera idiom än modersmålstalare. Syftet med studien är att undersöka 

idiomanvändning i skriftlig produktion hos gymnasieelever som läser skolämnet svenska som 

andraspråk i jämförelse med elever som läser svenska. Elevgrupperna jämförs utifrån antalet 

konventionaliserade och modifierade idiom. Samband mellan idiomanvändning och betyg 

undersöks också och eventuell inverkan av typen av skrivuppgift. Metoden för studien är en 

kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Materialet utgörs av 52 elevtexter som hämtats ur det 

nationella provet från 2012 i svenska/svenska som andraspråk B och från 2015 i 

svenska/svenska som andraspråk 3. Resultatet visar att eleverna verkar anpassa 

idiomanvändningen efter skrivuppgift och texttyp och betyg verkar baseras på idiomfrekvens 

hos andraspråkselever och på användning av passande idiom hos svenskelever. Inga större 

skillnader förekommer dock mellan elevgrupperna, vilket inte överensstämmer med tidigare 

idiomforskning. Resultatet tangerar i stället ett resultat i Sahlées avhandling från 2017 där hon 

kommer fram till att de språkliga skillnaderna mellan elever i de båda ämnesgrupperna är små. 

Min tolkning är att mer omfattande studier krävs gällande vilka elever som borde läsa ämnet 

svenska som andraspråk. Ytterligare en slutsats är att explicit utlärning av idiom borde 

inkluderas i all undervisning.  

 

Nyckelord: bildlig betydelse, elevtexter, idiom, nationella prov, svenska, svenska som 

andraspråk  
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1. Inledning 

Alla har vi nog blivit eld och lågor över någonting eller tvingats bita i det sura äpplet någon 

gång. Åtminstone har vi hört dessa eller liknande idiomatiska uttryck produceras i olika 

kontexter. Användningen av idiomatiska uttryck eller idiom beskrivs som ett sätt att sätta färg 

på språket, och de används frekvent i både tal och skrift. Likväl betraktas idiom som bland det 

svåraste att lära sig i ett språk. Detta beror på att uttrycken inte går att tyda utifrån betydelsen 

av de enskilda orden. De har i stället en bildlig betydelse som exempelvis idiomet ”få/tvingas 

bita i det sura äpplet” med betydelsen ”tvingas göra något som man ogärna vill” (Svenskt 

språkbruk 2015:1410).  

Som blivande ämneslärare i svenska som andraspråk och matematik har jag varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning i skolverksamheten. Där har jag mött elever som har upplevt 

svårigheter med just idiom. De har antingen försökt tyda idiomen ord för ord eller slå upp hela 

uttryck i lexikon. Tyvärr har det ofta varit förgäves vilket kan leda till att eleverna blir förvirrade 

och tappar motivationen. Inte sällan har dessa elever haft svenska som sitt andraspråk.  

Tidigare forskning visar att idiom i allmänhet är svårare att tyda för andraspråkstalare än för 

modersmålstalare (Prentice 2010b). Särskilt nybörjare koncentrerar sig främst på de 

betydelsetunga orden i ett uttryck i stället för att betrakta dem som helheter vilket leder till att 

den bildliga betydelsen av idiomen går förlorad. Att dessutom själv använda sig av idiom utöver 

att tyda dem kräver ännu mer av språkbrukaren. Prentice och Sköldberg (2013) har kommit 

fram till att det är svårt även för avancerade andraspråksinlärare att producera idiomatiska 

uttryck.  

För ett idiomatiskt språkbruk är korrekt användning av idiom viktigt (Enström 2013:189–

190). Därför kommer jag att undersöka användning av idiom i texter skrivna inom det nationella 

provet av gymnasieelever som läser den högsta kursen i svenska som andraspråk och jämföra 

med elever som läser svenska. Finns det skillnader i användning av idiom sett till frekvens? 

Intentionen är även att undersöka om det finns skillnader mellan elevgrupperna gällande 

modifieringar av idioms form och betydelse. Här gäller det att ha i åtanke att skolämnet svenska 

läses av många flerspråkiga elever. Flerspråkiga elever finns således både i elevgruppen som 

läser ämnet svenska som andraspråk och i elevgruppen som läser ämnet svenska (Sahlée 

2017:9–10).  

Dessutom ämnar studien att bidra med ny kunskap genom att undersöka om det finns 

samband mellan användning av idiom och betyg, och om typen av skrivuppgift har någon 
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inverkan på användningen. Före och efter skolreformen 2011 är skrivuppgifterna i det 

nationella provets skriftliga delprov nämligen delvis olika utformade, vilket innebär att jag kan 

undersöka användning av idiom relaterat till typen av skrivuppgift.  

Resultatet på dessa frågor leder till didaktiska implikationer. Det kan antas att explicit 

undervisning om idiom krävs eftersom betydelsen av dem inte kan utläsas ur de enskilda orden. 

Det nämns dock ingenting om idiomatiska uttryck i ämnesplanen för gymnasieskolan i 

svenskämnena. Det blir därmed en tolkningsfråga huruvida de ska inkluderas i undervisning. 

Förhoppningen är att denna studie kan bidra till förståelsen av vilken plats idiom bör ha i 

undervisning i svenska som andraspråk och i svenskundervisning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Den här studien undersöker användning av idiom i skriftlig produktion hos gymnasieelever som 

läser skolämnet svenska som andraspråk i jämförelse med elever som läser ämnet svenska. 

Samband mellan användning av idiom och betyg på delprovet undersöks också, och om typen 

av skrivuppgift har någon inverkan. Detta görs utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur många idiom använder svenska som andraspråks- respektive svenskeleverna i sina 

texter? Har typen av skrivuppgift någon inverkan på antalet? 

2. Finns det samband mellan användning av idiom och betyg på delprovet?  

3. Finns det skillnader mellan svenska som andraspråks- och svenskelever gällande 

semantiska och strukturella modifieringar av idiom?  

4. Vilka didaktiska implikationer aktualiseras utifrån resultatet på ovanstående 

frågeställningar? 
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2. Bakgrund 

Bakgrunden är indelad i fyra delar. I den första delen, 2.1, redogörs för forskningsområdet 

fraseologi och fraseologiska begrepp som används i den här studien. I den andra delen, 2.2, 

definieras begreppet idiom samt olika slags modifieringar av idiom. Därefter presenteras, i 2.3, 

hur andraspråkstalare skiljer sig från modersmålstalare i sin språkinlärning. Avsnitt 2.4 

fokuserar slutligen på idiom i styrdokument.  

2.1 Fraseologi 

Idiom tillhör forskningsfältet fraseologi. Inom fraseologin studeras fasta fraser och 

flerordsuttryck. Benämningen ”fras” syftar i det här fallet inte på grammatiska fraser såsom 

verbfras eller nominalfras, utan på flerordsuttryck som är semantiskt kopplade (Widbäck 

2015:21).  

Tidigare var fraseologin en del av lexikologin, trots att den fokuserar på ordkombinationer 

snarare än enskilda ord. Olika korpusgranskningar har lett till att synen på ordinlärning har 

förändrats och intresset för att flerordskombinationer lärs in som helheter har ökat. Fraseologi 

är numera en självständig gren av språkvetenskapen (Prentice & Sköldberg 2013:197). 

En viktig del av ordinlärningen består av att lära sig vilka ord som brukar kombineras med 

varandra. Många ordkombinationer har dessutom betydelser som inte är härledbara utifrån de 

enskilda orden (Enström 2016:70). I dessa fall finns inget självklart samband mellan betydelsen 

av delarna och helheten varför Nation (2013:481–483, 490) hävdar att flerordsenheter bör läras 

in som helheter.  

Utöver idiom omfattar fraseologin forskning om bland annat ordspråk och kollokationer. 

Prentice och Sköldberg (2013:197) definierar ordspråk som allmänt kända fraser med en fast 

form. De utgör oftast hela meningar och förmedlar budskap eller värderingar. Som exempel på 

ordspråk nämner Prentice och Sköldberg först till kvarn får först mala vars betydelse är ”det 

lönar sig att komma före andra” (2013:199). Kollokationer definieras som par av ord som 

frekvensmässigt ofta förekommer tillsammans. Det ena ordet i kollokationen används inte i sin 

grundbetydelse varvid det andra ordet är betydelsemässigt mer självständigt. Exempel på 

kollokation är fatta beslut där beslut används i sin grundbetydelse och fatta används enligt 

normen för att uttrycka den aktuella betydelsen hos kollokationen (Prentice & Sköldberg 

2013:198–199).   
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2.1.1 Fraseologiska begrepp 

Några fraseologiska begrepp som används i denna studie är idiomaticitet, konventionalisering,  

kompositionalitet, figurativitet och fixering. Dessa begrepp beskrivs och exemplifieras nedan.  

Idiomaticitet, eller inföddlik språkanvändning, handlar om behärskning av ord i 

kombination. Enligt Sköldberg (2004:2) innebär det att man har kunskap om och kan använda 

ordkombinationer som inte kan härledas ur de ingående ordens respektive betydelser. Som 

exempel ger hon prepositionsfrasen i alla fall med den bokstavliga betydelsen ”i samtliga fall”, 

men som i vissa sammanhang skall tolkas som ett satsadverbial med betydelsen ”åtminstone” 

eller ”ändå”. Yorio (1989 i Prentice 2010a:3–4) menar att idiomaticitet är den inföddlika 

kvaliteten i språkbehärskning. Att använda en ordkombination på ett icke-inföddlikt sätt 

behöver inte betyda att det är ogrammatiskt, dock kan det vara icke-idiomatiskt. Därför görs 

det ofta en distinktion mellan idiomaticitet och grammatisk korrekthet där idiomaticitet likställs 

med ett inföddlikt språkbruk (Prentice 2010a:4).  

Begreppet konventionalisering hör ihop med idiomaticitet. Konventionalisering innebär att 

det finns etablerade mönster i språkbruket. Konventionaliserade uttryck uppstår genom att 

språkbrukarna i en språkgemenskap upprepar samma språkliga val tills de etableras i och blir 

en naturlig del av språket. Flerordsuttryck kan vara mer eller mindre konventionaliserade 

(Prentice 2010b:28).   

Många typer av flerordsenheter har en konventionaliserad betydelse som inte kan härledas 

ur de ingående ordens respektive betydelser. Sådana flerordsenheter är icke-kompositionella. I 

en svensk forskningskontext beskrivs kompositionalitet som graden av semantisk 

genomskinlighet, det vill säga hur genomskinlig eller förutsägbar en flerordsenhets betydelse 

är utifrån de ingående ordens betydelse. Den konventionaliserade betydelsen hos en 

flerordsenhet kan således vara mer eller mindre uppenbar (Prentice 2010b:27–28).  

Med begreppet figurativitet avses att ett flerordsuttryck inte är semantiskt helt 

kompositionellt, utan har en bildlig betydelse, det vill säga innehåller någon form av metaforik, 

metonymi, hyperbol eller liknande. Ett exempel på en flerordsenhet som bygger på en metafor 

är dra sitt strå till stacken. Den konventionaliserade betydelsen av uttrycket är ”(avsiktligen) i 

begränsad omfattning bidra till ett visst gemensamt ändamål, verksamhet e.d.” och har likhet 

med bilden av en myra som drar ett strå till en gemensamt byggd stack (Sköldberg 2004:4). 

Fixering är ytterligare ett begrepp som används vid beskrivning av flerordsenheter. Med 

fixering menas att uttryck inte kan varieras i särskilt hög grad, eftersom de kan få en annan 
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betydelse om strukturen förändras. Begränsningarna gäller bland annat att de ingående orden 

inte fritt kan ta lexikala bestämningar och de kan inte heller böjas eller bytas mot andra ord. 

Ordföljden kan oftast inte heller varieras (Sköldberg 2004:5). Bita i det sura äpplet är ett 

exempel på ett idiom med både en bokstavlig och en överförd betydelse. Om uttrycket uppfattas 

som en fri kombination med en bokstavlig betydelse, handlar det om att någon biter i ett surt 

äpple. I det fallet kan verbfrasen bytas ut mot ett annat, exempelvis sätta tänderna i, och 

adjektivet mot exempelvis grönt. Då har ordkombinationen sätta tänderna i det gröna äpplet 

fortfarande samma betydelse som bita i det sura äpplet om det senare tolkas bokstavligt. 

Samma sak gäller inte om uttrycket skall uppfattas som ett idiom med den avsedda betydelsen 

”tvingas göra något som man inte vill” (se kapitel 1). Om vissa ord i uttrycket byts ut mot andra 

som i exemplet ovan, försvinner den överförda betydelsen. Av infödda uppfattas inte 

ordkombinationen sätta tänderna i det gröna äpplet vara synonymt med det 

konventionaliserade idiomet bita i det sura äpplet.  

2.2 Idiom 

Att definiera begreppet idiom är inte helt lätt eftersom det finns många olika definitioner av 

begreppet (Prentice 2010a:8–9). En allmän definition av idiom innefattar följande två 

nödvändiga egenskaper: att de är uttryck bestående av minst två lexikala enheter och att 

betydelsen inte går att härledas direkt ur de ingående ordens respektive betydelser (Barkema 

1996a:127 i Sköldberg 2004:21; Kövecses & Szabö 1996:328 i Sköldberg 2004:21). Jag utgår 

i denna studie från en utförlig definition som återfinns hos Sköldberg: 

 

Ett prototypiskt idiom är en institutionaliserad [konventionaliserad] sammanställning av 

lexikaliska enheter och bildar som helhet en syntaktisk konstruktion, som utan att ha en 

huvudsakligen grammatisk eller textbindande funktion fungerar som en del av en mening 

eller sats, har relativt fixerad form samt en figurativ betydelse som inte är härledbar ur de 

ingående ordens betydelse. (Sköldberg 2004:29) 

 

Sköldberg utgår från att det finns prototypiska idiom och mindre prototypiska idiom. De 

prototypiska idiomen uppfyller ovanstående krav, medan mindre prototypiska idiom inte 

uppfyller alla krav. Vissa av kraven är dessutom graderbara, det vill säga ett uttryck kan vara 

mer eller mindre konventionaliserat, fixerat, figurativt eller kompositionellt och kan i högre 
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eller lägre grad ha en grammatisk eller textbindande funktion. På grund av detta är inte 

kategorin idiom tydligt avgränsbar, och det kan vara svårt att avskilja idiom från andra 

närliggande fraseologiska enheter (Sköldberg 2004:26).  

Ett exempel på ett prototypiskt idiom enligt Sköldberg (2004:26) är i ett nötskal. Uttrycket 

är en syntaktisk konstruktion, en prepositionsfras, som utgör en del av en sats. Den har i första 

hand ingen grammatisk eller textbindande funktion, formen är relativt fast och uttrycket är 

konventionaliserat. Som helhet är uttrycket figurativt eftersom det innehåller en metafor och 

har den överförda betydelsen ”väl avgränsat och i koncentrerad form”. Uttrycket uppfyller 

därmed alla krav för att vara ett prototypiskt idiom. I denna studie kommer endast prototypiska 

idiom att analyseras.  

Ett exempel på ett mindre prototypiskt idiom enligt Sköldberg (2004:27) är hamna på 

efterkälken. Uttrycket uppfyller enligt Sköldberg alla krav som ställs på ett prototypiskt idiom 

förutom att det som helhet inte har en fixerad form eller en figurativ betydelse. Sköldberg menar 

att formen inte är fixerad eftersom verbet som styr prepositionsfrasen kan variera. Varianten 

som hon utgår från i sin analys, hamna på efterkälken, tas inte ens upp i ordboken utan 

varianterna komma/bli/vara på efterkälken ges med betydelsen ”(komma/bli/vara) efter i 

tävling el. annan konkurrenssituation” (Nationalencyklopedins ordbok 1995–96 i Sköldberg 

2004:27). Uttrycket som helhet har enligt Sköldberg inte en figurativ betydelse eftersom det 

huvudsakligen är ledet på efterkälken som har en bildlig betydelse och inte hela uttrycket hamna 

på efterkälken. Härav följer att uttrycket betraktas som ett mindre prototypiskt idiom.  

2.2.1 Semantisk och strukturell modifiering av konventionaliserade idiom 

I avsnitt 2.1 introducerades begreppet fixering som innebär att flerordsenheters struktur är 

relativt fast och inte kan varieras mycket eftersom den idiomatiska betydelsen riskerar att 

försvinna. Burger (i Prentice & Sköldberg 2010:10) skiljer mellan variation och modifiering av 

flerordsenheter. Med variation åsyftar Burger olika konventionaliserade varianter av en och 

samma flerordsenhet, medan modifiering beskrivs som en medveten avvikelse från den 

konventionaliserade formen med syfte att skapa en stilistisk effekt. Oavsiktliga avvikelser från 

den konventionaliserade formen klassificeras av Burger som fel. Dock menar Burger att det kan 

vara svårt att avgöra om en användning är felaktig eller en variant eller en modifiering av ett 

konventionaliserat uttryck. Prentice och Sköldberg (2010:10) ger som exempel på variation av 
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ett och samma idiom strö salt i såren/såret och exempel på modifieringar strö ett par kilo salt 

i såren och strö salt i öppna sår.  

Prentice och Sköldberg (2010) delar in modifieringar av konventionaliserade 

ordförbindelser i tre olika typer: lexiko-grammatiska, semantisk-pragmatiska eller både lexiko-

grammatiska och semantisk-pragmatiska modifieringar. Modifierade uttryck avviker alltså från 

etablerat språkbruk rörande formen, betydelsen eller bådadera. Nedanstående exemplifieringar 

och förklaringar kommer från Prentice och Sköldberg (2010).   

Den första varianten, en lexiko-grammatisk modifiering, återfinns i följande exempel: 

pengar är tid. I exemplet har formen av det konventionaliserade idiomet tid är pengar ändrats, 

de ingående orden tid och pengar har bytt plats. Lexiko-grammatiska modifieringar kan, 

förutom att ingående ord byter plats, uppstå genom grammatiska eller lexikala felaktigheter 

eller genom att ord läggs till eller tas bort, så länge idiomet behåller sin avsedda betydelse.  

Den andra varianten, en semantisk-pragmatisk modifiering, återfinns i exemplet funderingar 

fastnar i minnet. Ordförbindelsen är en modifiering av det konventionaliserade fastna i minnet. 

Vid idiomatisk användning betyder det konventionaliserade idiomet att en bild eller en händelse 

gör ett starkt intryck hos en person och personen kan återkalla dem igen. Modifieringen 

funderingar fastnar i minnet tolkar Prentice och Sköldberg som att någon grubblar eller ältar 

något. Ordförbindelsen används därmed i en icke typisk kontext vilket leder till en modifiering 

av betydelsen.  

Den sista varianten, som innehåller både en lexiko-grammatisk och en semantisk-pragmatisk 

modifiering, återfinns i exemplet skriva med stressen och pressen i bakhuvudet. Uttrycket syftar 

på en situation där inlämningar börjar skrivas i sista minuten. Den konventionaliserade 

ordförbindelsen ha något/något finns/något ligger i bakhuvudet är ett figurativt uttryck som 

typiskt används om framtidsplaner eller någonting man oroar sig över. I exemplet används 

formen skriva med något i bakhuvudet som lexiko-grammatiskt avviker från den 

konventionaliserade formen genom tillägg av ord. Uttrycket avviker också betydelsemässigt, 

eftersom det inte är allmänt vedertaget att ha stress eller press i bakhuvudet.  

2.3 Andraspråksinlärning 

Det slutgiltiga målet för andraspråksinlärare är generellt att uppnå en nivå i språkbehärskningen 

som kan likställas med den hos infödda talare (Ekberg 2013:259). Dock skiljer sig 

andraspråksinlärning från förstaspråksinlärning beroende på att andraspråksinlärare redan har 
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tillägnat sig ett annat språk, deras startålder generellt är högre och inlärningskontexten varierar 

från naturlig, informell inlärning till formell inlärning (Wiktorsson 2003:46).  

Abrahamsson och Hyltenstam (2013:223, 228, 246–248) diskuterar relationen mellan 

startålder och slutlig behärskningsnivå vid andraspråksinlärning. De beskriver olika 

mognadsbegränsningar för språkinlärning där den vanligaste är Lennebergs hypotes om en 

kritisk period. Hypotesen om den kritiska perioden handlar om att möjligheten att tillägna sig 

ett första- eller andraspråk upp till infödd nivå genom informell inlärning verkar avta efter 

puberteten. Efter den kritiska perioden kommer det vara svårt att nå infödd nivå och 

språkinlärning måste ske genom medveten ansträngning och undervisning. Författarna redogör 

för olika studier som sammantaget visar att det verkar finnas en nivå mellan avancerade 

andraspråkstalares icke-inföddhet och modersmålstalares inföddhet som är svår att uppfatta. 

Denna dimension kallar de för ”icke uppfattbar icke-inföddhet” och hävdar att de flesta 

andraspråkstalare som sägs ha nått en infödd nivå egentligen befinner sig i den dimensionen. 

Enligt författarna har biologiska mognadsbegränsningar en avgörande roll i detta, men även 

sociala och psykologiska faktorer i form av exempelvis hög motivation eller effektiv 

undervisning bidrar till den slutnivå som andraspråkstalare når.  

Vissa andraspråksforskare, bland annat Skehan (i Prentice 2010a:27–28) hävdar att 

andraspråksinlärare behöver tillgång till två parallella, med varandra integrerade system för att 

kunna utveckla språket på ett effektivt sätt. Dessa system är ett exempelsystem och ett 

regelbaserat system, och utvecklingen av dessa beskriver Skehan utifrån termerna 

lexikalisering, syntaktikalisering och relexikalisering. När språkbrukaren behöver ha tillgång 

till en automatiserad språkanvändning på grund av tidspress och begränsad processkapacitet, 

tillhandahåller exempelsystemet med hjälp av lexikaliseringen färdigbildade fraser. De inlärda 

fraserna finns som oanalyserade helheter i det mentala lexikonet och användning av dessa 

sparar processkapacitet. En kontinuerlig utveckling av språket kräver dock att de inlärda 

fraserna så småningom analyseras genom syntaktikalisering. Här kommer det regelbaserade 

systemet in som möjliggör ett flexibelt språkbruk. Dessa syntaktikaliserade ordförbindelser 

måste slutligen relexikaliseras för att automatiserad, effektiv användning ska vara möjlig. En 

konstant språkutveckling kräver därför ett samspel mellan exempelsystemet och det 

regelbaserade systemet. Enligt Skehan sätts samspelet mellan dessa i gång automatiskt för 

förstaspråkstalare, men detsamma gäller inte för andraspråkstalare med sen startålder varför 

deras språkutveckling riskerar att avstanna på lexikaliseringsstadiet (Prentice 2010a:27–28).  
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Wray och Perkins (i Prentice 2010a:28) beskriver en liknande utveckling av andraspråket 

som Skehan gör: Användningen av konventionaliserade uttryck i ett andraspråk går enligt dem 

från helhetsinlärning till en automatiserad språkanvändning genom en period av analytiskt 

processande. Att inlärningen börjar med helhetsinlärning motiveras med att äldre 

andraspråksinlärare känner krav på effektiv kommunikation vilket leder till att de använder 

komplexa flerordsenheter innan de har förmågan att analysera dem (Prentice 2010a:28; 

Wiktorsson 2003:49).  

2.3.1 Ordförråd och ordinlärning i andraspråket 

Ordinlärningsprocessen pågår ständigt, och ordförrådet är också den aspekt av språkförmågan 

som utvecklas mest under en människas liv. Dock skiljer sig processen delvis mellan 

modersmåls- och andraspråkstalare. Den tid som finns för ordinlärning är en avgörande 

skillnad. Förstaspråksinlärare bygger till stor del upp basordförrådet före skolstarten, och de har 

sedan möjlighet att under lång tid vidareutveckla ordförrådet i olika kontexter. Utvecklingen av 

ordförrådet sker särskilt snabbt under skoltiden. Detta blir en stor utmaning för 

andraspråkselever, i och med att de behöver komma i kapp de jämnåriga förstaspråkseleverna 

(Enström 2016:139–140).  

Ordinlärning handlar däremot inte enbart om att kunna så många ord och uttryck som 

möjligt. Behärskning av ett ord eller uttryck innefattar både förståelse och användning och 

därför görs det ofta en distinktion mellan receptiv och produktiv ordinlärning (Enström 

2016:43). Receptiv inlärning innefattar meningsskapande vid lyssning och läsning medan 

produktiv inlärning sker när vi talar och skriver. Nation menar att distinktionen mellan dessa 

termer är för grov och att det snarare handlar om olika grader av kunskap (Nation 2013:46–47). 

När termerna appliceras på ordförrådet, inkluderar de tillsammans alla delar som ingår i att 

kunna ett ord eller ett uttryck. Delarna är i stora drag form, betydelse och språkanvändning 

(Nation 2013:48).  

Det produktiva ordförrådet uppfattas i allmänhet vara mindre än det receptiva därför att 

produktion kräver mer av språkbrukaren: Det är lättare att känna igen ett ord eller ett uttryck 

och med hjälp av kontexten lista ut vad den betyder, det vill säga receptivt kunnande, än att 

komma ihåg uttrycket och använda det på ett korrekt, idiomatiskt, sätt (Enström 2016:43–44). 

Produktion av flerordskombinationer kräver kunskap om vilka ord som brukar kombineras med 

varandra (Nation 2013:83; Enström 2016:43–45). Både reception och produktion kräver också 
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medvetenhet om att vissa ordkombinationer ska betraktas som helheter med avsedda betydelser 

som inte gäller de enskilda orden i ordkombinationerna (Enström 2013:192).  

2.4 Idiom i styrdokument 

I nuvarande ämnesplanen för gymnasieskolan i svenskämnena nämns ingenting explicit om 

idiom. För svenska som andraspråk står dock att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla ”[f]örmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för 

sammanhanget” (Skolverket 2011b) och för svenska ”[k]unskaper om språkriktighet i text samt 

förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang” 

(Skolverket 2011a). Dessutom har ämnesplanerna gemensamt, att för båda svenskämnena 

betonas ett rikt och välfungerande språk för vardags- och samhällsliv (Skolverket 2011a; 

Skolverket 2011b). 

I kursplanen för svenska B och svenska som andraspråk B från 1994 beskrivs mål som 

eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs. För svenska B gäller att eleverna bland annat ska 

kunna anpassa innehållet i en text efter målgrupp och syfte och ”ha utvecklat skrivandet som 

ett redskap i kommande studier och arbetsliv” (Skolverket 2000a). För svenska som andraspråk 

B gäller att eleven skall ha ett rikt och varierat ordförråd, kunna uttrycka sig muntligt och 

skriftligt på ett nyanserat och idiomatiskt språk anpassat efter syfte och mottagare och ha 

utvecklat en skrivförmåga som kan användas i kommande studier och arbetsliv (Skolverket 

2000b).  

Trots att kurserna svenska B/svenska som andraspråk B och svenska 3/svenska som 

andraspråk 3 ges under olika läroplaner, används de i samma syfte: som den sista obligatoriska 

svenskkursen innan eleverna går vidare till högre studier eller arbetsliv. Som nämnts i 

inledningen (se Enström 2013:189–190) är det viktigt att kunna använda idiom på ett korrekt 

och välfungerande sätt. Att ha ett välfungerande språk handlar mycket om idiomaticitet, 

eftersom det är den inföddlika kvaliteten i språkbehärskning (se Yorio 1989 i avsnitt 2.1.1). 

Idiombehärskning kan följaktligen ses som en del i termer som ”ordförråd” och ”rikt språk” (se 

också avsnitt 2.3.1) och är en del av den kunskap som efterfrågas för vardags- och samhällsliv 

hos gymnasieungdomar eftersom ordförrådet är centralt i ämnena och har stor betydelse för 

skrivandet. Idiom kan således tänkas vara en förväntad del av undervisningen i svenskämnena. 

Det nationella provet prövar i så stor utsträckning som möjligt hur eleverna har uppnått de 

mål som beskrivs i ämnesplanerna. Provet är gemensamt i svenska och svenska som andraspråk 
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men på grund av olikheter i ämnesplanerna (se ovan) skiljer sig bedömningsunderlaget åt. I det 

skriftliga delprovet prövas elevernas skriftliga kommunikation utifrån olika aspekter. Ovan 

nämnda mål från kursplanerna är relevanta för provet på olika sätt och jag vill därför hävda att 

idiom också är en del av den kunskap som efterfrågas och prövas i det nationella provet.   
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3 Tidigare forskning 

Golden (2005:88ff i Prentice & Sköldberg 2013:208–209) har studerat andraspråkselevers 

förståelse av metaforiska uttryck i läroböcker. Det gjordes i form av ett matchningstest 

bestående av flervalsuppgifter och syftade till att testa elevernas förståelse för uttrycks 

metaforiska samt bokstavliga betydelse. Resultatet visar att det inte är en förutsättning att känna 

till de ingående ordens bokstavliga betydelse för att förstå ett metaforiskt uttryck. Detta 

förklaras med att en del av uttrycken används automatiskt av andraspråkseleverna utan att de 

fokuserar på den bokstavliga betydelsen av uttrycken (ibid.). Goldens forskning styrker 

Skehans samt Wray och Perkins antaganden (se avsnitt 2.3) om att vissa inlärda fraser finns 

som oanalyserade helheter i det mentala lexikonet.  

Abrahamsson och Hyltenstam (2009 refererad i Prentice & Sköldberg 2013:209) har 

undersökt behärskningen av idiom och ordspråk hos andraspråksinlärare på inföddlik nivå. 

Undersökningen är en del av en större studie om startålder och uppfattad inföddhet och är en 

av de studier som Abrahamsson och Hyltenstam (2013) presenterar (se avsnitt 2.3). Två olika 

datoriserade test används för att testa informanternas behärskning av ordspråk respektive idiom. 

De ska muntligt komplettera ofullständiga uttryck som presenteras på datorn. Informanternas 

prestationer jämförs sedan mot en infödd kontrollgrupps. Gällande idiom visar resultatet på 

tydliga skillnader mellan informanter med olika startålder för andraspråksinlärningen. 58 % av 

informanterna med startålder 1–11 år når samma eller högre resultat än de lägst presterande i 

den infödda kontrollgruppen, medan endast 20 % av informanterna med startålder 13–19 år når 

upp till dessa resultat.  

Prentice och Sköldberg (2010) som kanske mest ingående har studerat idiom i Sverige, 

undersöker användningen av figurativa ordförbindelser hos gymnasieungdomar i flerspråkiga 

miljöer. Undersökningen är en del av forskningsprojektet Språk och språkbruk hos ungdomar i 

flerspråkiga storstadsmiljöer. Skriftlig produktion inom nationella provet i svenska och svenska 

som andraspråk studeras och de valda figurativa ordförbindelserna är idiom och liknelser. 

Materialet består av sammanlagt 175 elevtexter producerade under höstterminen 2003 eller 

vårterminen 2004 i svenska B eller svenska som andraspråk B. Elevtexterna är indelade i fem 

olika kategorier, beroende på skribenternas språkliga bakgrund. De funna figurativa 

ordförbindelserna delas in i tre typer utifrån hur konventionaliserade de är: konventionaliserade 

figurativa ordförbindelser, modifierade konventionaliserade ordförbindelser och nybildade 

figurativa ordförbindelser. Prentice och Sköldbergs definition och indelning av modifierade 
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konventionaliserade ordförbindelser redogjordes för i avsnitt 2.2.1. Den tredje typen, nybildade 

figurativa ordförbindelser, tolkar författarna som ”inte etablerade i svenskan” och kan vara 

influerade av andra språk eller uppfunna av användaren. Resultatet av undersökningen visar att 

användning av figurativt språk i elevtexterna kan kopplas till ungdomarnas språkliga bakgrund: 

Andraspråkstalare oavsett startålder för språkinlärning använder färre konventionaliserade 

figurativa ordförbindelser än förstaspråkstalare och de modifierar också i högre grad 

konventionaliserade ordförbindelser eller skapar nybildade uttryck. Av de modifierade 

konventionaliserade ordförbindelserna är det främst lexiko-grammatiska avvikelser som 

återfinns i materialet, men modifieringar av alla typer går att finna hos båda elevgrupperna.  

I en annan studie undersöker Prentice (2010a) behärskningen av ett antal svenska 

konventionaliserade uttryck hos ungdomar i flerspråkiga miljöer med hjälp av en 

enkätundersökning. Syftet med undersökningen är att ta reda på om behärskningen av uttrycken 

skiljer sig mellan första- och andraspråkstalare och mellan inlärare med olika startåldrar för 

inlärningen av svenska. Sammanlagt 189 enkäter har inkluderats i analysen, och informanterna, 

som är gymnasieelever, har delats in i tre huvudgrupper beroende på startålder för inlärning av 

svenska: enspråkiga, tidiga andraspråkselever (elever som börjat inlärningen av svenska före 

sex års ålder) och sena andraspråkselever (elever som kommit i kontakt med svenska efter sex 

års ålder, respektive efter tio års ålder). Enkäten består av fyra olika delar och testar både 

receptiv och produktiv behärskning av konventionaliserade uttryck, i detta fall idiom och 

kollokationer. Hälften av delarna består av flervalstest och resten av lucktest. Enkäten 

analyseras både kvantitativt och kvalitativt. Resultaten visar att enspråkiga förstår och använder 

fler konventionaliserade flerordsuttryck än andraspråkselever och att det finns skillnader mellan 

andraspråkstalare beroende på startålder för inlärning. Detta tyder på att språklig bakgrund är 

av betydelse i samband med behärskningen av konventionaliserade uttryck. Prentice poängterar 

dock att skillnaderna mellan elever med enspråkig respektive flerspråkig bakgrund inte ska 

tolkas som orsakade av skillnader i fråga om undervisningsämne i skolan (svenska eller svenska 

som andraspråk), utan de beror främst på startålder för inlärning av svenska. Även de 

andraspråkselever som befinner sig på en avancerad nivå med en låg startålder för 

språkinlärningen uppvisar signifikant lägre receptiv och produktiv förmåga än 

förstaspråkselever. Resultaten blir lägre med stigande startålder i samtliga delar (A-D). Bäst 

resultat uppvisas allmänt i de receptiva delarna bestående av flervalstester. Ett viktigt resultat 

är att andraspråkseleverna i högre grad väljer att avstå från att svara på uppgifterna när de inte 



17 

 

behärskar ett uttryck medan förstaspråkselever prövar sig fram och förlitar sig på relaterade 

uttryck. Prentice föreslår att detta kan bero på att andraspråkselever har ett mindre ordförråd i 

svenska och fler oanalyserade helheter i sitt mentala lexikon i jämförelse med 

förstaspråkselever.  

För att även ge ett perspektiv på skolämnena svenska som andraspråk och svenska kan 

Sahlées (2017) avhandling lyftas fram. I den undersöks skolämnet svenska som andraspråk i 

relation till språket hos de elever som läser ämnet. Urvalsprinciperna till ämnet svenska som 

andraspråk varierar mellan olika skolor. Därför är det enligt Sahlée (2017:35) svårt att dra 

slutsatser om hur elevernas svenska ser ut. Avhandlingen inbegriper fyra studier varav den 

första är särskilt intressant för föreliggande uppsats. I den undersöks språket hos elever som 

läser ämnet svenska som andraspråk men som är födda i Sverige och som betraktar svenska 

som sitt eller ett av sina bästa språk. Språket hos dem i förhållande till en standardspråksnorm 

undersöks genom skriftlig och muntlig produktion i nationella provet i årskurs nio i svenska 

och svenska som andraspråk. Studien visar att elevernas svenska är avancerad sett ur ett inlärar- 

och processbarhetsperspektiv. I jämförelse med elever som läser svenska avviker elevernas 

språk i högre utsträckning från standardnormen, men skillnaderna mellan elevgrupperna är små. 

Avvikelserna från standardspråksnormen som görs, utmärks hos eleverna i gruppen svenska 

som andraspråk i högre grad av typiska andraspråksdrag. Dessa är dock få och kan ha andra 

orsaker än att svenska skulle lärts in som ett andraspråk. Sahlée (2017:40–41) menar att dessa 

språkliga drag i stället kan karaktäriseras som multietniskt ungdomsspråk eller förortssvenska.  

Det ger en bättre beskrivning av språket hos eleverna än svenska som andraspråk i traditionell 

bemärkelse. Sahlée drar slutsatsen att det är svårt att skilja mellan det språk som används i 

svenskämnet och det som används i ämnet svenska som andraspråk. Studien visar därmed att 

eleverna, utifrån de aspekter som undersöks, inte har behov av att läsa ämnet svenska som 

andraspråk med anledning av att de har svenska som sitt andraspråk enligt inlärningsordning. 

Sahlée (2017:39–41) ifrågasätter varför dessa avancerade elever läser ämnet svenska som 

andraspråk och inte svenska när skillnaderna i de båda elevgruppernas språkanvändning är så 

få. Hon menar att ämnet snarare är aktuellt för de elever vars språk avviker från normen på 

grund av icke-svenskspråkiga eller utländska inslag till den grad att de har behov av svenska 

som andraspråksundervisning. För närvarande finns det i urvalsprocessen till ämnet svenska 

som andraspråk två olika ingångar; språklig bakgrund respektive behov. För att urvalet av 

elever till ämnet ska vara konsekvent, menar Sahlée (2017:45–47) att dessa två ingångar måste 
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bindas till varandra och att någon förändring måste göras för att uppnå det. Hon föreslår att vi 

borde utgå från att variation i språk är normaltillståndet i dagens skola och anpassa 

undervisningen därefter. Ett sätt att göra det på enligt henne är att lägga större fokus på språk i 

både skola och lärarutbildning så att alla svensklärare har redskap för att undervisa alla elever 

i svenska.  
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4. Metod och material  

Kapitlet innehåller en redogörelse för val av metod och material, förtydligande av 

materialurvalet och tillvägagångssätt. 

4.1 Innehållsanalys  

Metoden för studien är en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av elevtexter. Bergström 

och Boréus (2012:50) beskriver innehållsanalys som en metod som går ut på att räkna antal 

gånger vissa företeelser förekommer i texter. Innehållsanalys kan göras på alla slags texter och 

vilket inslag som helst i dem kan analyseras, exempelvis förekomsten av vissa ord eller uttryck. 

I den här studien används kvalitativ analys för att kategorisera och beskriva idiomen i 

elevtexterna och kvantitativ analys för att kvantifiera frekvensen av olika typer av idiom och 

skillnader i användning mellan olika elevgrupper. 

En innehållsanalys kan göras manuellt eller med datorns hjälp. En manuell analys görs av 

människor och då kan mer komplexa bedömningar göras. Datoranalys i sin tur har fördelen att 

stora textmängder kan analyseras och analysen blir konsekvent och objektiv, men materialet 

behöver finnas tillgängligt digitalt för att analysen ska kunna genomföras (Bergström & Boréus 

2012:51). Oftast är en datorbaserad analys att föredra om materialet finns tillgängligt digitalt, 

vilket det gör i detta fall, men jag väljer ändå att göra en manuell analys. Det beror på att datorn 

har svårt att identifiera idiom eftersom de är flerordsuttryck, och den känner heller inte igen 

modifierade idiom. Bedömningen blir alltså mer nyanserad i detta fall om den görs manuellt.  

En innehållsanalys börjar med avgränsning och insamling av material. Sedan skapas ett 

analysinstrument som anger vad det är som ska observeras i materialet. De företeelser som 

noteras kallas kodningsenheter och den textenhet där förekomst av kodningsenheter undersöks 

kallas analysenhet. I den här studien består kodningsenheterna av de olika typer av idiom som 

beskrivits i avsnitt 2.2 och analysenheten är de elevtexter där förekomst av idiom undersöks. 

Materialet bearbetas genom att idiom i elevtexterna identifieras och kategoriseras. Slutligen 

sammanställs och tolkas resultatet. Resultatsammanställningen görs vanligen genom att räkna 

fram frekvenser av kodningsenheterna. Det kan göras med datorns hjälp även på material som 

är manuellt kodat (Bergström & Boréus 2012:54–55, 58). 
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4.2 Material 

Materialet för undersökningen består av sammanlagt 52 elevtexter. Texterna är hämtade ur 

Uppsala elevtextkorpus, en korpus baserad på ett stort antal elevtexter producerade under 

nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Uppsala elevtextkorpus har skapats i ett 

samarbete mellan Institutionen för lingvistik och filologi och Institutionen för nordiska språk 

vid Uppsala universitet med huvudsakligt syfte att underlätta kvantitativ empirisk forskning av 

elevtexter baserat på variabler såsom kön, geografiskt område och betyg (Megyesi, Näsman & 

Palmér 2016). 

Provgruppen vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet har i uppdrag av 

Skolverket att konstruera och utveckla nationella prov i svenska och svenska som andraspråk 

som används i grundskolans år 3, 6 och 9 och gymnasiets årskurs 1 och 3. Ett urval av de skrivna 

elevlösningarna samlas varje år in av provgruppen för genomförande av uppföljningsstudier. 

Dessa elevlösningar samlas i ett arkiv. Ett urval elevlösningar från arkivet digitaliseras och 

bildar tillsammans elevtextkorpusen. I samband med digitaliseringen förses proven med 

metadatainformation om elevens kön, geografiskt område, betyg, vilken texttyp texten är 

skriven inom och vilket svenskämne eleven läser (Megyesi, Näsman & Palmér 2016). 

Elevtexterna som jag fick tillgång till var redan digitaliserade och anonymiserade genom koder.  

Jag har valt att analysera texter skrivna av gymnasieelever som läser den högsta obligatoriska 

kursen i svenska/svenska som andraspråk  (kurs B respektive kurs 3) eftersom det är relevant 

att undersöka deras användning av idiom innan de går ut i samhället för vidare studier eller 

arbetsliv.  

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk har getts under två olika 

läroplaner, Lpf 94 (kurs B) och Gy 2011 (kurs 3). Beroende på detta är proven delvis olika 

utformade. En del av provet har dock alltid bestått av ett skriftligt delprov där eleverna får ett 

texthäfte och ett uppgiftshäfte. I uppgiftshäftet finns det ett flertal varianter av en skrivuppgift 

varav eleverna väljer en. Skrivuppgiften ska baseras på läsning och bearbetning av texthäftet. 

Samma texthäften och skrivuppgifter används i ämnena svenska och svenska som andraspråk, 

detta gäller oavsett under vilken läroplan proven getts ut.  

Det nationella provet år 2012 följde Lpf 94 och då var skrivuppgifterna brett utformade med 

praktiska syften som skulle spegla autentiska situationer i elevernas vardagsliv. De presenterade 

tidningsgenrer av olika slag och kunde innefatta exempelvis argumenterande, utredande eller 

berättande texter. Som jämförelse ska alla elevtexter skrivna enligt den senaste läroplanen, Gy 
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2011, ha formen av utredande text. Utredande uppgifter från 2012 enligt Lpf 94 skiljer sig dock 

mycket från de utredande uppgifterna i det nuvarande provet. I det nuvarande provet finns en 

mer akademisk inriktning eftersom eleverna ska skriva ett pm utifrån en studiesituation vilket 

inte förekommer i provet från 2012, och de måste också basera pm:et på flera källor från 

texthäftet (Palmér 2013:24, 30, 33, 41, 53, 55–56).  

År 2012 hade det nationella provet i svenskämnena i B-kursen det övergripande temat ”Dit 

vinden blåser. Om trend, utveckling och förändring”. Två skrivuppgifter från 2012 som används 

i denna studie (se avsnitt 4.2.1) är ”Latoxar och arbetsmyror” och ”Att våga ta steget”. ”Latoxar 

och arbetsmyror” har formen av argumenterande text och eleven ska skriva ett debattinlägg i 

lokaltidningen. I den ska eleven ta ställning och argumentera för sin åsikt i frågan om dagens 

unga har sämre arbetsmoral än äldre generationer. Argumentationen ska jämföras med 

synpunkter hämtade ur texthäftet. ”Att våga ta steget” har i sin tur formen av utredande text och 

eleven ska skriva en krönika i lokaltidningen. I den ska eleven diskutera vad som kan begränsa 

en människas möjligheter att styra över sitt liv eller utvecklas till den man vill vara. 

Diskussionen ska ta stöd i texter som presenteras i texthäftet.  

Det nationella provet år 2015 följde Gy 2011 och hade i kursen svenska 3/svenska som 

andraspråk 3 temat ”Det var en gång”. Skrivuppgiften som valts till analys är ”Törnrosa lever” 

och den ska ha formen av utredande text. Instruktionen som eleverna fick var att de skulle skriva 

ett pm som lämpar sig i universitetssammanhang på ämnet Sagor. Minst två texter från 

texthäftet skulle refereras och eleverna skulle dra slutsatser om varför gamla sagor som 

Törnrosa fortfarande är populära i dag.  

I och med skolreformen 2011 förändrades betygsskalan från det tidigare fyrgradiga där 

stegen icke godkänd (IG), godkänd (G), väl godkänd (VG) och mycket väl godkänd (MVG) 

användes till en ny betygsskala med stegen F, E, D, C, B och A där allting över F är godkänt.   

4.2.1 Urval av texter 

I elevtextkorpusen fanns det fler lösningar skrivna inom ämnet svenska (hädanefter SVE) än 

inom ämnet svenska som andraspråk (hädanefter SVA). Dessutom fanns det inga lösningar med 

betyget A i SVA år 2015. Därför har jag utgått från SVA-lösningarna med betyg E/G eller 

C/VG och samlat lika många SVE-lösningar per betyg och skrivuppgift. Sammanlagt valde jag 

åtta elevtexter med betyget G och fem elevtexter med betyget VG i vardera svenskämne från år 

2012 och åtta E-lösningar och fem C-lösningar i vardera svenskämne från år 2015. Det innebär 
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att 52 elevtexter har valts ut varav hälften är skrivna 2012 enligt Lpf 94 och resten skrivna 2015 

enligt Gy 2011. Tabell 1 sammanfattar materialet fördelat efter betyg.  

Majoriteten av elevtexterna (24) från 2012 har formen av argumenterande text och har 

uppgiftsrubriken ”Latoxar och arbetsmyror”. För att få ihop tillräckligt många elevtexter med 

betyget VG kompletterades detta urval med två lösningar av uppgiften ”Att våga ta steget”, en 

uppgift som efterfrågar utredande text. Elevtexterna från 2015 är utredande uppgifter med 

rubriken ”Törnrosa lever”.  

 

Tabell 1. Materialet fördelat efter betygsindelning och ämne för 2012 och 2015 

Betyg 2012/2015 VG/C G/E Totalt 

SVE 2012 5 8 13 

SVA 2012 5 8 13 

SVE 2015 5 8 13 

SVA 2015 5 8 13 

Totalt 20 32 52 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Materialet har analyserats manuellt och idiom har identifierats och kategoriserats enligt den 

definition som redogjorts för i kapitel 2. Varje idiom har jämförts mot Svenska språknämndens 

konstruktionsordbok Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser (Svenskt 

språkbruk 2015) som är den mest omfattande ordboken över svenska fraseologiska enheter. 

Trots det innehåller den endast ett urval av verkligt språkbruk varför det också har gjorts en 

sökning av idiomen i det digitala korpusverktyget Korp (Borin m.fl. 2012) för att säkerställa att 

de är konventionaliserade i svenskt språkbruk. Korp är en sökmotor innehållande hundratals 

textkorpusar med sammanlagt 15 miljarder ord och ger således möjlighet att studera 

språkbruket i autentisk text.  

Efter att de olika typerna av idiom har noterats i materialet, har resultatet sammanställts i 

tabeller. Skillnader i användning av idiom mellan elevgrupperna som läser svenska respektive 

svenska som andraspråk belyses med hjälp av frekvenser och medelvärden. Resultatet tolkas 

och diskuteras slutligen i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.   
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5 Resultat 

Detta kapitel är disponerat efter undersökningens tre första frågeställningar. De kvantitativa 

resultaten redovisas i tabellform med tillhörande förklaringar. Resultatet av den kvalitativa 

analysen exemplifieras med utdrag ur elevtexterna för att visa på hur kategoriseringen av idiom 

har gjorts. Exempel på idiom ges både från elever som läser svenska som andraspråk och elever 

som läser svenska. Samtliga identifierade idiom från båda elevgrupper finns som bilaga i slutet 

av denna uppsats.  

5.1 Idiom i de båda elevgrupperna 

Några av de kvantitativa resultaten sammanfattas i tabell 2 och 3. I tabellerna anges absoluta 

tal med två decimaler.  

 

Tabell 2. Antal idiom hos elever som läser svenska 

Elevgrupp Antal idiom 

totalt 

Antal unika 

förekomster 

av idiom 

Antal ord 

totalt 

Antal ord/ 

elevtext i 

genomsnitt 

Antal idiom/ 

100 ord 

SVE 2012 24 17 7834 603 0,31 

SVE 2015 15 14 9217 709 0,16 

SVE 39 31 8526 656 0,24 

 

Tabell 3. Antal idiom hos elever som läser svenska som andraspråk  

Elevgrupp Antal idiom 

totalt 

Antal unika 

förekomster 

av idiom 

Antal ord 

totalt 

Antal ord/ 

elevtext i 

genomsnitt 

Antal idiom/ 

100 ord 

SVA 2012 30 24 8193 630 0,37 

SVA 2015 6 5 9846 757 0,06 

SVA 36 29 9020 694 0,22 

 

För elever som läser svenska har totalt 39 idiom identifierats. Vissa idiom används av flera 

elever, eller av samma elev flera gånger, vilket gör att den unika förekomsten av idiom är något 



24 

 

lägre, 31. Idiomen dra alla över en kam och få [något] serverat på silverfat har återkommit 

flertal gånger i denna elevgrupps texter, sex respektive två. Dessutom har idiomen [något] 

öppnar nya dörrar för [någon] och i själva verket förekommit två gånger var.  

För elever som läser svenska som andraspråk har sammanlagt 36 idiom identifierats varav 

29 är unika förekomster. Även i denna elevgrupp är det idiomen dra alla över en kam och få 

[något] serverat på silverfat som har återkommit flera gånger, tre gånger var. Ta första steget 

har också återkommit tre gånger och leva lycklig i alla sina dagar två gånger.  

Generellt gäller att svenskeleverna använder något fler idiom i sina texter än vad svenska 

som andraspråkseleverna gör. Svenskeleverna har också något färre ord totalt i sina texter. Det 

innebär att idiom i förhållande till andra ord är vanligare i elevtexter skrivna av SVE-elever. 

Detta visar sig när antalet idiom per 100 ord hos elevgrupperna jämförs. SVE-eleverna använder 

i genomsnitt 0,24 idiom per 100 ord medan SVA-eleverna använder 0,22 idiom per 100 ord. 

Skillnaden är dock inte stor mellan svenskgrupperna. Sålunda finns det inget tydligt samband 

mellan svenskämne och antal idiom i elevtexterna.  

Desto större skillnad föreligger om typen av skrivuppgift tas i beaktande. Särskilt för elever 

som läser svenska som andraspråk har typen av skrivuppgift stor inverkan på antalet idiom. År 

2012 skrev eleverna texter som var tänkta att publiceras i en lokaltidning medan eleverna år 

2015 skrev texter som skulle fungera i universitetssammanhang (se avsnitt 4.2). Hos SVA-

elever finns det år 2012 ungefär fem gånger fler idiom än i texter från år 2015 sett både till 

totala antalet idiom och unika förekomster. Hos svenskeleverna finns det cirka 1,5 gånger fler 

idiom i texter från 2012 jämfört med 2015.  

Vissa elevers idiomanvändning kan ha inspirerats av texterna i texthäftena. Exempelvis 

idiomet ta första steget används av flera elever (A1324 VG SVAS; A1315 G SVAS; A1317 G 

SVAS) och det finns redan i texthäftet från 2012. Från 2015 års texthäfte har bland annat det 

ligger i vår natur (C307 C SVAS), på egen hand (C287 C SV) och i själva verket (C281 C SV) 

kunnat påverka elevernas användning av idiom.  

Det finns däremot ingen motsvarighet i texthäftena till majoriteten av de idiom som används 

av eleverna. Detta gäller i synnerhet några av de mest förekommande idiomen i materialet. De 

konventionaliserade idiomen dra alla över en kam och få [något] serverat på silverfat som 

används flest gånger i materialet finns inte i texthäftena vilket pekar på att eleverna har kommit 

på dem själva.  
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5.2 Antal idiom relaterat till betyg 

Tabell 4 nedan visar att eleverna använder idiom i sitt skrivande, i genomsnitt 1,5 idiom per 

elevtext. På individnivå finns det dock stor variation. I vissa elevtexter finns det inga idiom 

över huvud taget (9 SVE och 10 SVA), medan sammanlagt 12 elever (7 SVE och 5 SVA) 

använder tre eller fler idiom. Vissa elevtexter ligger långt över genomsnittet, i synnerhet en 

SVA-elev och en SVE-elev som använder åtta respektive fem idiom. Detta är orsaken till att 

antalet idiom per elevtext för grupp SVA 2012 VG och SVE 2012 G skiljer sig mycket från 

medelvärdet. Övriga grupper baserat på texttyp och betyg har en sinsemellan liknande 

fördelning gällande antal idiom per elevtext. För dessa ligger medelvärdet runt 1 (0,4 – 1,6).  

Ett intressant resultat är att elevgrupp SVA 2012 VG har det största antalet idiom per elev. 

Detta gäller oavsett om eleven som särskiljer sig genom att använda åtta idiom räknas med eller 

inte. Det innebär att det utifrån materialet inte går att säga att flerspråkiga elever skulle använda 

färre idiom än elever som läser svenska.  

 

Tabell 4. Antal idiom och deras fördelning över elevgrupperna 

Elevgrupp Antal elever Antal idiom Antal idiom/elevtext 

SVA 2012 G 8 12 1,5 

SVA 2012 VG 5 18 3,6 

SVE 2012 G 8 20 2,5 

SVE 2012 VG 5 4 0,8 

SVA 2015 E 8 3 0,4 

SVA 2015 C 5 3 0,6 

SVE 2015 E 8 7 0,9 

SVE 2015 C 5 8 1,6 

Totalt 52 75 1,5 

 

Gällande den andra frågeställningen, sambandet mellan användning av idiom och betyg på 

delprovet, kan konstateras att vissa tendenser finns. Tabell 4 visar att högre frekvens av idiom 

tenderar att generera högre betyg. Detta gäller texter skrivna för universitetssammanhang 2015 

i båda svenskämnena men särskilt texter skrivna för lokaltidningen 2012 hos SVA-elever. 
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Däremot råder motsatt förhållande för texter skrivna för lokaltidningen 2012 hos svenskelever: 

användning av idiom verkar då ha ett negativt samband med betyg.  

5.3 Antal idiom relaterat till modifieringar 

Tabell 5 nedan åskådliggör konventionaliserade respektive modifierade idioms fördelning över 

elevgrupperna. Procentvärdena är avrundade till heltal.  

 

Tabell 5. Frekvens av modifieringar per elevgrupp 

Elevgrupp Konventionaliserade idiom Modifierade idiom 

SVA 2012 G 7 (58 %) 5 (42 %) 

SVA 2012 VG 10 (56 %) 8 (44 %) 

SVE 2012 G 11 (55 %) 9 (45 %) 

SVE 2012 VG 2 (50 %) 2 (50 %) 

SVA 2015 E 1 (33 %) 2 (67 %) 

SVA 2015 C 2 (67 %) 1 (33 %) 

SVE 2015 E 4 (57 %) 3 (43 %) 

SVE 2015 C 8 (100 %) – (0 %) 

Totalt 45 (60 %) 30 (40 %) 

 

Ur tabell 5 går det att utläsa att majoriteten av de idiom som används i materialet är 

konventionaliserade. Bland dessa finns många välkända idiom såsom dra alla över en kam och 

gå mot strömmen hos elever som läser svenska som andraspråk, och ingen dans på rosor och 

få [någon] på kroken hos svenskelever. Exemplen i kontext följer nedan: 

(1) Men är de unga är verkligen ivriga till att börja jobba eller gör politikerna ett för dåligt jobb? 

Många tycker olika och speciellt de tidigare generationerna. De menar att dagens ungdomar 

saknar arbetsmoral och helt enkelt inte vill jobba, utan bara vill lata sig och sitta framför datorn! 

Men jag tycker inte att man ska dra alla över en kam, det finns de unga som verkligen kämpar 

för att hitta jobb och ibland tar ”skitjobb” bara för att inte bli beroende för föräldrarna och vara 

en börda för samhället. (A1337 VG SVAS) 
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(2) Avslutningsvis vill jag säga att jag bearbetade mitt en del av min barndom och håller fortfarande 

på bearbeta resten. Jag försöker att gå mot strömmen och att bryta mot omgivningens 

förväntningar. (A1327 VG SVAS) 

(3) Lika sant som det var då, lika sant är det nu att livet inte alltid är en dans på rosor och att det är 

viktigt för barn under sin uppväxt att få det klart för sig samtidigt som de även blir medvetna om 

att det går att ta sig igenom motgångar i livet. (C297 C SV) 

(4) Bert Karlsson nämner även ett förslag i sin artikeln som fick mig på kroken direkt. Ett sätt för att 

kunna förbättra jobb möjligheterna för de unga. Idéen handlar om inte tvinga in ungdomar på 

utbildningar de inte alls är intresserade av. Ta istället fram ett lärlingssystem där ungdomar tas 

in för arbete för en lägre lön. (A1328 G SV) 

I tabell 6 och 7 sammanfattas förekomsten av olika typer av modifieringar i de olika 

elevgruppernas texter.  

 

Tabell 6. Frekvens av olika typer av modifieringar hos elever som läser svenska som 

andraspråk 

Elevgrupp Antal lexiko-

grammatiska 

modifieringar 

Antal semantisk-

pragmatiska 

modifieringar 

Antal modifieringar som är 

både lexiko-grammatiska och 

semantisk-pragmatiska 

SVA 2012 12 – 1 

SVA 2015 3 – – 

Totalt 15 – 1 

 

Tabell 7. Frekvens av olika typer av modifieringar hos elever som läser svenska 

Elevgrupp Antal lexiko-

grammatiska 

modifieringar 

Antal semantisk-

pragmatiska 

modifieringar 

Antal modifieringar som är 

både lexiko-grammatiska och 

semantisk-pragmatiska 

SVE 2012 11 – – 

SVE 2015 3 – – 

Totalt 14 – – 
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Tabell 6 och 7 visar att lexiko-grammatiska modifieringar är definitivt vanligast i materialet. 

Det finns endast en modifiering som är både lexiko-grammatisk och semantisk-pragmatisk och 

inga semantisk-pragmatiska modifieringar. Av totalt 30 modifieringar är alltså 29 lexiko-

grammatiska och en både lexiko-grammatisk och semantisk-pragmatisk. Drygt hälften (15) av 

de lexiko-grammatiska modifieringarna står svenska som andraspråkseleverna för och 

svenskeleverna för resten (14).  

Gällande de lexiko-grammatiska modifieringarna är det några som innehåller grammatiska 

felaktigheter eller stavfel. Sikta mot stjärnor (A1327 UTR VG SVAS) är ett exempel ur 

materialet som innehåller en grammatisk felaktighet medan ge gärnet (A1334 UTR VG SVAS) 

innehåller ett stavfel. Formen av ingående ord i de konventionaliserade idiomen sikta mot 

stjärnorna (Svenskt språkbruk 2015:1122) och ge järnet (Svenskt språkbruk 2015:571) har 

ändrats. Fel av dessa slag finns det sju av i materialet. Sex av dessa görs av SVA-elever och 

endast ett av en elev som läser svenska.  

Lexiko-grammatiska modifieringar där ett eller flera av de ingående orden har ersatts av 

andra ord finns i nedanstående exempel:  

(5) Sist skriver Karin Ahlborg att den brittiske fantasyförfattaren Philip Pullman gett sig i kast i 

första hand för att sjysta till de rätt kantiga formerna och täppa till luckor. (C266 E SVAS) 

(6) Jag anser att Bert drar alla unga över en kant genom att uttrycka sig så, jag vet många unga som 

är beredda att ta nästintill vilket jobb som helst, endast för erfarenheten. (A1430 VG SV) 

(7) I början så tror jag att ungdomar självklart hoppas och även förväntar sig att de ska få jobb efter 

den utbildning de har valt, men jag tror samtidigt att de flesta skulle kunna tänka sig att ta något 

annat,till exempel så är det många svenska ungdomar som har börjat åka till Norge för att jobba. 

Där finns det många lediga jobb som de norska invånarna egentligen klassar som skitjobb, men 

som de svenska ungdomarna skulle kunna ge sin högra fot för. Det tycker jag är ett tecken på 

engagemang. (A1333 G SV) 

Exempel (5) avviker från det konventionaliserade uttrycket ge sig i kast med något (jfr Svenskt 

språkbruk 2015:583) genom användningen av prepositionen för i stället för med (om den inte 

bara är utlämnad?). I exempel (6) används innehållsordet ”kant” i stället för det 

konventionaliserade ”kam” (Svenskt språkbruk 2015:576) och i (7) används ”fot” i stället för 

det mer konventionaliserade ”hand” (Svenska språkbanken 2019).  
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Vissa lexiko-grammatiska modifieringar avviker från den konventionaliserade formen 

genom tillägg av ord. (6) är exempel på detta eftersom ordet ”unga” har lagts till i idiomet dra 

alla över en kam (Svenskt språkbruk 2015:576). Ytterligare exempel på modifieringar i form 

av tillägg av ord är:  

(8) Unga har drivkraft som kan driva det långt om dem får lite hjälp på traven och detta kan vara 

från statens sida. Genom att bidra med fler jobb, att ta upp frågan om arbetslöshet bland 

ungdomar i valet. (A1324 VG SVAS) 

(9) Många människor idag bryts ner känslomässigt väldigt enkelt och att komma upp på ben igen 

och förändras verkar vara mycket svårt. (A1334 VG SVAS) 

I (8) har ordet ”lite” lagts till i idiomet få hjälp på traven (Svenskt språkbruk 2015:1224). I (9) 

har ordet ”upp” lagts till det konventionaliserade komma på benen (Svenskt språkbruk 

2015:102).  

Slutligen finns det också lexiko-grammatiska modifieringar där uttrycken är blandningar av 

två eller flera olika konventionaliserade idiom: 

(10) Har unga sämre arbetsmoral än äldre generationer? Kraven på att få jobb är stora i Sverige.  Det 

kommer inte på en dans på rosen. (A1333 G SVAS) 

(11) Att folksagorna lär barn att det inte alltid är lätt utan att livets hårda läxor kommer att träffa än 

en vacker dag men att efter regn kommer solsken. (C241 E SV) 

Det som eleven i (10) vill uttrycka är, av kontexten att döma, att man behöver anstränga sig för 

att få jobb. Idiomet [något] kommer som ett brev på posten betyder att någonting kommer säkert 

och utan att man behöver göra något för det (Svenskt språkbruk 2015:157). Detta blandas 

emellertid med idiomet ingen dans på rosor vars idiomatiska betydelse är ”någonting är eller 

kan bli besvärligt” (Svenskt språkbruk 2015:946). (11) uppfattas som en blandning av de 

konventionaliserade uttrycken livets hårda skola och få sig en läxa/lära sig en läxa. Den första 

beskriver ett hårt, problemfyllt liv (Svenska språkbanken 2019) medan den senare handlar om 

att få sig en lärdom för framtiden (Svenskt språkbruk 2015:740).  

Endast en modifiering som är både lexiko-grammatisk och semantisk-pragmatisk har kunnat 

identifieras i materialet. Den återfinns i följande exempel:  
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(12) ”landets ungdomar ojar sig över att det inte finns några jobb”. Denna mening kan man höra 

från mer än en mun att det inte finns några jobb. Jag ser att det finns jobb men inget de önskar 

sig jobba med. (A1321 G SVAS) 

I (12) finns en lexiko-grammatisk modifiering i form av att idiomet [något] går från mun till 

mun har blandats med uttrycket höra från flera håll/höra från fler än ett håll. Dessutom finns 

det en semantisk-pragmatisk modifiering eftersom betydelsen har ändrats. Det 

konventionaliserade idiomet syftar på berättartradition (Svenskt språkbruk 2015:787), det vill 

säga att någonting förs vidare från en människa till andra som i sin tur för vidare samma sak. I 

elevtexten är det i stället någonting som hörs från flera riktningar.   
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6. Diskussion och slutsatser 

Kapitlet är indelat i fyra delar. I den första delen, 6.1, diskuteras resultatet i relation till 

uppsatsens frågeställningar och tidigare forskning. I avsnitt 6.2 diskuteras studiens metod. De 

slutsatser som kan dras utifrån resultatet presenteras i 6.3. I avsnitt 6.4 ges slutligen förslag på 

vidare forskning inom området.  

6.1 Diskussion av resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka användning av idiom i skriftlig produktion hos 

gymnasieelever som läser skolämnet svenska som andraspråk i jämförelse med elever som läser 

ämnet svenska. Tidigare forskning om idiom presenterad i denna uppsats (Abrahamsson och 

Hyltenstam 2009; Prentice 2010a; Prentice & Sköldberg 2010) visar att infödda talare använder 

fler konventionaliserade idiom jämfört med andraspråkstalare vilket tyder på att språklig 

bakgrund är av betydelse i samband med behärskningen av konventionaliserade uttryck. 

Föreliggande resultat om andraspråkselevernas användning av idiom skiljer sig från detta. 

Elever som läser svenska använder visserligen något fler idiom än de flerspråkiga eleverna, 

men skillnaden mellan elevgrupperna är inte stor. Tidigare forskning visar tydligare skillnad 

mellan elevgrupperna. I föreliggande studie är det dessutom en grupp av andraspråkselever som 

har det största antalet idiom per elevtext. Utifrån materialet går det alltså inte att säga att elever 

som läser skolämnet svenska har fler idiom i sin språkliga repertoar än elever som läser 

skolämnet svenska som andraspråk.  

Viktigt att beakta är att i tidigare forskning kring idiom som refereras i denna uppsats, delas 

eleverna in i olika grupper baserat på språklig bakgrund. I denna uppsats har jag i stället utgått 

från skolämnena svenska och svenska som andraspråk beroende på att materialet som jag fick 

tillgång till redan var anonymiserat och ingen data gällande elevernas språkliga bakgrund fanns 

att tillgå (se avsnitt 4.2). Om hänsyn tas till språklig bakgrund, blir indelningen finare eftersom 

den kan baseras på faktorer såsom modersmål eller startålder för inlärning av svenska. Den 

grova indelningen av elever kan vara en orsak till att resultaten skiljer sig mellan föreliggande 

studie och tidigare forskning. 

Resultatet i denna studie tangerar i stället ett resultat i Sahlées (2017) avhandling. Hon 

kommer fram till att de språkliga skillnaderna mellan elevgrupper som läser olika svenskämnen 

är små och att det är svårt att skilja mellan språken som används i svensk- respektive svenska 
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som andraspråksundervisning. Beträffande det föreslår hon att urvalsprocessen till ämnet 

svenska som andraspråk ska göras konsekvent mellan alla skolor, så att ämnet endast anordnas 

för de elever som på grund av sin språkliga bakgrund i kombination med behov skulle 

missgynnas av att delta i ordinarie svenskundervisning. Resterande elever ska få adekvat 

språkundervisning inom ramen för det ordinarie svenskämnet. Sahlée undersöker dock språket 

hos elever i ämnet som betraktar svenska som sitt eller ett av sina bästa språk. I föreliggande 

undersökning är i stället elevtexterna slumpvis utvalda hos alla elever som läser ämnet svenska 

som andraspråk. Av den anledningen finns det troligtvis större variation i språkbehärskning 

bland eleverna i föreliggande studie än i Sahlées studie. Trots det finns det inga större skillnader 

mellan SVA- och SVE-grupperna. Jag efterfrågar därför mer forskning, i likhet med Sahlée 

(2017), gällande urvalsprocessen till ämnet svenska som andraspråk samt språkbehärskning hos 

elever som läser ämnet. Den här studien ämnar inte att svara på om SVA-eleverna borde eller 

inte borde läsa ämnet svenska som andraspråk eftersom idiom endast är en av många aspekter 

av språket och därmed endast en av många anledningar till att en elev bör eller inte bör läsa 

ämnet. Däremot motiverar den vidare forskning kring vilka elever som borde läsa SVA.  

En ytterligare orsak till att skillnaderna mellan elevgrupperna är små kan, utöver den möjliga 

variationen i SVA-gruppen som diskuterats ovan, vara att flerspråkiga elever finns både i SVA-

gruppen och i SVE-gruppen (Sahlée 2017:9–10). I svenskgruppen kan det därmed också finnas 

stor variation i språkbehärskning. Abrahamsson och Hyltenstam (2013) skriver om 

dimensionen ”icke uppfattbar icke-inföddhet” hos vissa avancerade andraspråkstalare. Sådana 

flerspråkiga individer kan det finnas i svenskgruppen som bidrar till att medelvärdet för 

svenskgruppen gällande antalet idiom sänks.  

Det är inte heller så att alla andraspråkstalare som läser svenskämnet nödvändigtvis befinner 

sig på en avancerad nivå, utan språkbehärskningen är varierad beroende på att urvalsprinciperna 

till SVA-ämnet varierar (Sahlée 2017:35). Om antagandet i enlighet med tidigare 

idiomforskning görs, att språklig bakgrund har betydelse gällande behärskning av idiom, kan 

variationen bland eleverna i gruppen som läser svenska vara en orsak till att skillnaderna mellan 

SVE- och SVA-elever utjämnas. 

I den första frågeställningen ingår också frågan om typen av skrivuppgift har någon inverkan 

på antalet idiom. I resultatkapitlet konstaterades att så är fallet. I texter skrivna för 

lokaltidningen år 2012 finns det fler idiom än i texter skrivna för universitetssammanhang år 

2015. Detta kan bero på att skrivuppgifterna innan skolreformen 2011 är friare och att figurativt 
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språk kan användas för att komma närmare de tänkta läsarna eller för att nå kraftfullare 

argumentation med uttrycksfulla formuleringar. Skrivuppgifterna presenterar tidningsgenrer av 

olika slag; debattartikel respektive krönika. Uppgiftsrubrikerna innehåller dessutom metaforer 

(”Latoxar och arbetsmyror” + ”Att våga ta steget”) vilket kan ha lett till att eleverna uppfattar 

idiom som lämpliga att använda. Efter skolreformen ska texten vara i form av ett pm som lämpar 

sig i universitetssammanhang och eleverna ska också referera flera källor ur texthäftet (se 

avsnitt 4.2). Sammanlagt kan det leda till att eleverna år 2012 kände att idiom lämpar sig för 

stilen medan de i utredande text för universitetssammanhang år 2015 försöker hålla sig sakliga 

och formella.  

Den andra frågeställningen handlar om sambandet mellan användning av idiom och betyg 

på delprovet. Tidigare forskning har inte fokuserat på betygsaspekten varför det är särskilt 

intressant att undersöka. Föreliggande studie visar att högre frekvens av idiom tenderar att 

generera högre betyg med undantag för texter skrivna för lokaltidningen 2012 hos svenskelever. 

Bedömningen ser annorlunda ut beroende på svenskämne som konstaterats i avsnitt 2.4 vilket 

kan vara en orsak till skillnader i samband mellan användning av idiom och betyg på delprovet. 

Hos andraspråkselever verkar användning av idiom ses som någonting positivt och som 

premieras av lärarna. Lärare kan se det som att eleverna har kommit långt i språkutvecklingen 

om idiomatiska uttryck används eftersom de vanligen är semantiskt icke-kompositionella, 

figurativa och fixerade (se avsnitt 2.1.1). Hos svenskelever finns det inget tydligt samband 

mellan idiomanvändning och betyg. Erhållet betyg skulle kunna påverkas av i vilken 

utsträckning sådana idiom används som lämpar sig för stilnivån hos den aktuella texttypen. 

Idiom och idiomatiskt språkbruk är emellertid endast en liten del av allting som bedöms i ett 

nationellt prov och behöver därför inte ha direkt betydelse för betyget hos vare sig SVA- eller 

SVE-elever.  

Den tredje frågeställningen handlar om skillnader mellan elevgrupperna gällande semantiska 

och strukturella modifieringar av konventionaliserade idiom. Resultatet visar att modifieringar 

används i liknande utsträckning av elevgrupperna. Majoriteten av de idiom som används i 

materialet är konventionaliserade och de allra flesta modifieringar är lexiko-grammatiska. Detta 

bekräftar tidigare forskning (Prentice & Sköldberg 2010). Prentice och Sköldberg kunde dock 

påvisa större skillnader mellan elever med olika språklig bakgrund: i deras studie använder 

andraspråkstalare färre konventionaliserade figurativa ordförbindelser än förstaspråkstalare och 

de modifierar också i större utsträckning konventionaliserade ordförbindelser. Att liknande 
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resultat inte erhållits i denna studie kan bero på samma anledning som nämnts tidigare, det vill 

säga att indelningen av elever är baserad på vilket svenskämne de läser och inte på deras 

språkliga bakgrund eller behov av andraspråksundervisning. Det innebär att det som undersöks 

inte är idiomanvändning hos infödda talare respektive andraspråksinlärare, till skillnad från 

tidigare idiomforskning.  

Det finns i materialet endast en modifiering som inte är lexiko-grammatisk. Det skiljer sig 

från Prentice och Sköldbergs (2010) konstaterande att modifieringar av alla typer går att finna 

hos både förstaspråks- och andraspråkselever. Upplägget i denna studie liknar Prentice och 

Sköldbergs, men ändå har bara en modifiering som är både lexiko-grammatisk och semantisk-

pragmatisk kunnat identifieras och noll semantisk-pragmatiska modifieringar. Det är för få 

förekomster för att det ska gå att dra några slutsatser. Det kan vara så att modifieringar utöver 

lexiko-grammatiska helt enkelt inte förekommer i elevtexterna, men det kan också bero på 

materialets omfattning. Om ytterligare elevtexter hade undersökts, hade eventuellt fler 

modifieringar av alla typer kunnat identifieras.  

Lexiko-grammatiska modifieringar i form av grammatiska fel eller stavfel görs oftast av 

SVA-elever. Det kan bero på att eleverna som läser svenska har använt sig av enbart sådana 

idiom som de behärskar, medan andraspråkselever i högre grad har utmanat sig själva och 

använt uttryck som de inte till fullo behärskar. Resultatet går att koppla till teorin om 

exempelsystemet och det regelbaserade systemet som Skehan (i Prentice 2010a:27–28) redogör 

för. På grund av tidspressen som finns vid nationella prov och begränsad processkapacitet hos 

andraspråkseleverna använder de färdigbildade fraser som exempelsystemet tillhandahåller. De 

färdigbildade fraserna finns som oanalyserade helheter i det mentala lexikonet men 

andraspråkselevers språkförmåga är inte tillräckligt utvecklad för att kunna avgöra om fraserna 

som återkallas från minnet är grammatiskt korrekta eller inte. Resultatet går även att koppla till 

Wray och Perkins (i Prentice 2010a:28; i Wiktorsson 2003:49) teori om andraspråksutveckling: 

äldre andraspråksinlärare börjar med helhetsinlärning innan de har förmågan att bryta ned 

helheterna i mindre enheter och analysera dem. Vissa idiom kan vara omedvetet modifierade 

beroende på att andraspråkseleverna inte fullt ut behärskar vilka lexikaliska enheter som ingår 

eller hur de ska böjas. För att kommunicera effektivt använder de sig ändå av dessa uttryck.  

Det uppvisar också likhet med Goldens (2005:88ff i Prentice & Sköldberg 2013:208–209) 

konstaterande att det inte är en förutsättning att känna till de ingående ordens bokstavliga 

betydelse för att förstå ett metaforiskt uttryck. Hon förklarar resultatet med att vissa uttryck 
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används automatiskt utan att språkbrukaren fokuserar på den bokstavliga betydelsen av 

uttrycken. Golden undersöker dock receptiv förståelse för uttrycks metaforiska och bokstavliga 

betydelse. Enströms (2016:43–44) forskning kan kopplas till detta för hon hävdar att produktivt 

kunnande kräver mer av språkbrukaren än vad receptivt kunnande gör: Det är svårare att komma 

ihåg ett uttryck och använda det på ett idiomatiskt sätt än vad det är att känna igen uttrycket. 

Allting sammantaget förklarar varför andraspråkseleverna i föreliggande studie har fler 

grammatiska fel i sina modifierade konventionaliserade idiom och också en något högre grad 

av modifierade idiom i stort i sina texter än svenskeleverna.  

Den sista frågeställningen handlar om vilka didaktiska implikationer som aktualiseras utifrån 

resultatet på föregående frågeställningar. Inledningsvis konstaterades, att explicit undervisning 

om idiom kan behövas eftersom betydelserna inte är härledbara utifrån de enskilda orden 

(Enström 2016:70). Av den orsaken hävdar Nation (2013:481–483, 490) att flerordsenheter bör 

läras in som helheter. Utöver att fokusera på lexikon och grammatik, som språksystemet ofta 

delas upp i och som andraspråksundervisning till stor del består av, borde alltså fraseologi också 

inkluderas i undervisningen. I svenskämnenas kursplaner både innan och efter skolreformen 

står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett rikt och välfungerande språk som fungerar 

väl i sammanhanget (se avsnitt 2.4). Att bli undervisad i konventionaliserade uttryck och kunna 

vila i dem (se vidare Skehan i Prentice 2010a:27–28; Wray & Perkins i Prentice 2010a:28) i 

stället för att producera budskap ord för ord borde underlätta både förståelsen och 

kommunikationen för andraspråksinlärare. De kan då använda konventionaliserade idiom 

automatiskt i samma utsträckning som förstaspråkstalare gör.  

Om undervisning om idiom formuleras mer explicit i styrdokumenten, kommer de att tas 

upp i undervisning i större utsträckning. Eleverna kommer då att möta idiom oftare, bli mer 

medvetna om deras existens och lära sig hur de kan användas vilket minskar risken för 

missförstånd och felanvändning av idiom. Att idiom inte nämns i nuvarande styrdokument är 

dock inget hinder för att lärare ska kunna ta upp dem i undervisning. I avsnitt 2.4 menar jag 

nämligen att idiom kan tänkas vara en förväntad del av undervisningen i svenskämnena.  

Det är dock inte enbart andraspråkselever som skulle gynnas av explicit utlärning av idiom. 

Modifieringar av konventionaliserade idiom återfinns hos båda elevgrupperna vilket tyder på 

att varken flerspråkiga eller enspråkiga elever har fullständig kunskap om idiom. Om alla elever 

medvetandegörs om konventionaliserade idiom och om att modifieringar kan sänka idiomens 

idiomaticitet, stärks deras språk och den språkliga kommunikationen förbättras.  
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Resultatet av denna studie har inte enbart relevans för lärare i svenska som andraspråk, utan 

också för svensklärare och lärare i allmänhet. Idiom och språket över lag används i alla ämnen 

inklusive svenskämnena. Sahlée (2017:45–47) föreslår att vi i dagens skola borde utgå från att 

variation i språk är normaltillståndet hos alla elever och anpassa undervisningen därefter. 

Utifrån det föreslår jag att språk- och kunskapsutvecklande undervisning borde utnyttjas i större 

utsträckning än vad som görs för tillfället. Att arbeta aktivt med språket i alla ämnen gynnar 

dessutom inte bara andraspråkselever, utan alla elever eftersom de får möjlighet att utveckla 

språket och ämneskunskaper samtidigt.  

6.2 Metoddiskussion 

Med hjälp av den valda metoden innehållsanalys samt de resultat som framkommit genom den 

har studiens syfte och frågeställningar kunnat besvaras. En styrka med innehållsanalys är att ett 

överblick över ett förhållandevis stort material fås som sedan har kunnat analyseras på olika 

sätt. Materialet består av 52 elevtexter vilket är många för en C-uppsats, men inte tillräckligt 

många för att resultatet och slutsatserna ska vara generaliserbara. De kan ändock jämföras mot 

tidigare forskning.  

Ytterligare en styrka med metoden är att de kvantitativa resultaten har kunnat presenteras på 

ett effektivt och lättöverskådligt sätt med hjälp av tabeller (Denscombe 2018:389).  

Den största svagheten med den valda metoden är att manuell bearbetning av elevtexterna har 

krävt mycket tid. Som skrivits i avsnitt 4.1 är en datorbaserad analys att föredra, men en manuell 

analys valdes i det här fallet för att få en mer nyanserad bedömning.  

Två vetenskapsmetodologiska begrepp som är relevanta för denna studie är validitet och 

reliabilitet. I den kvantitativa innehållsanalysen hänger begreppen framför allt samman med att 

rätt sorts data är insamlade på ett trovärdigt sätt och i den kvalitativa analysen gäller de både 

insamlingen av data och analysen av data.  

Validitet handlar om hur väl man mäter det som man avser mäta (Denscombe 2018:386). 

Det som har analyserats är explicit innehåll vilket gör att resultatet är objektivt. Däremot finns 

risken att jag har missat något idiom under läsningen av elevtexterna. I den bemärkelsen är 

resultatet beroende av min subjektiva bedömning. För att minska risken har materialet 

analyserats tre gånger under arbetets gång. Vid osäkerhet kring om en flerordsenhet är ett idiom 

eller ej, har jag jämfört den mot den tidigare redogjorda idiomdefinitionen och gjort sökningar 

i korpusverktyget. Man skulle också kunna hävda att mina subjektiva tolkningar har kommit in 
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när idiom som inte är konventionaliserade har kategoriserats, men risken för feltolkningar 

minskar när de jämförs mot en konstruktionsordbok och textkorpusar i ett korpusverktyg. 

Validiteten berör också valet att analysera elevtexter. En svaghet med innehållsanalys är att 

”det osynliga räknas inte” (Bergström & Boréus 2012:81). Oavsett om en elev använder 

alternativt inte använder idiom i sin produktion, behöver det inte säga någonting om elevens 

faktiska behärskning av idiom eftersom språklig produktion inte nödvändigtvis är likställt med 

språkkompetens. I den här uppsatsen är det dock användning av idiom som har varit i fokus och 

diskussionen har utgått från det som är manifest i materialet.  

Reliabilitet bygger på om undersökningen har gjorts på ett tillförlitligt sätt (Denscombe 

2018:388). Alla identifierade idiom har jämförts mot konventionaliserade idiom i den mest 

omfattande konstruktionsordboken och det omfattande korpusverktyget Korp. Resultatet 

kommer att vara detsamma oavsett vem som utför arbetet. Den kvalitativa analysen är dock mer 

komplicerad eftersom mina egna tolkningar kommer in där. För reliabilitetens skull är jag därför 

tydlig med hur kategoriseringen har gått till och ger exempel i kontext från elevtexterna.  

6.3 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar studien att skillnaderna mellan elevgruppen som läser svenska som 

andraspråk och elevgruppen som läser svenska är små. Idiom i förhållande till andra ord är 

något vanligare i texter skrivna av SVE-elever, men samtidigt är det en av SVA-grupperna som 

har det största antalet idiom per elevtext vilket betyder att det utifrån materialet inte går att säga 

att elever som läser skolämnet svenska har fler idiom i sin språkliga repertoar än elever som 

läser skolämnet svenska som andraspråk. Den grova indelningen av elever utifrån vilket 

svenskämne de läser är troligtvis orsaken till att skillnaderna mellan svenskeleverna och 

svenska som andraspråkseleverna är små. Mer forskning behövs därför kring hur 

urvalsprocessen till skolämnet svenska som andraspråk kan göras mer enhetligt så att alla elever 

erbjuds optimal undervisning utifrån sina behov och nivå av språkbehärskning.  

Studien visar också att typen av skrivuppgift har inverkan på antalet idiom i elevtexterna: 

Det finns fler idiom i texter skrivna för lokaltidningen än i texter skrivna för 

universitetssammanhang. En slutsats som kan dras är att eleverna verkar anpassa sitt språk efter 

vilken stil de uppfattar att uppgiften efterfrågar.  

Resultatet visar också att högre frekvens av idiom tenderar att generera högre betyg med 

undantag för texter skrivna för lokaltidningen 2012 hos svenskelever. Slutsatsen är att 
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användning av idiom oavsett texttyp hos SVA-elever verkar ses som ett tecken på 

språkutveckling och premieras av lärarna, medan SVE-elevers betyg kan påverkas av i vilken 

utsträckning passande idiom används.  

Ur studiens resultat går det även att utläsa att modifieringar av konventionaliserade idiom 

används i liknande utsträckning av elevgrupperna. En skillnad gällande lexiko-grammatiska 

modifieringar är att SVA-elever gör flest grammatiska fel och stavfel vilket kan bero på att de 

inte har kapacitet att processa de färdigbildade fraserna som de har i sitt mentala lexikon till 

skillnad från infödda elever. Det går inte att dra några slutsatser gällande övriga typer av 

modifieringar eftersom det finns för få förekomster av sådana i materialet.  

Didaktiska implikationer som aktualiseras utifrån resultatet på de tidigare frågeställningarna 

kan summeras på följande sätt: Fraseologi och däribland explicit utlärning av idiom borde 

inkluderas i undervisningen i svenskämnena för att felanvändning vid produktion ska minska 

till fördel för ökad kunskap hos alla elever. 

6.4 Vidare forskning 

För att få ett empiriskt material som är generaliserbart hade denna studie kunnat upprepas med 

ett större antal elevtexter. I det fallet skulle också fler modifieringar eventuellt kunna 

identifieras och belägg fås för att de används alternativt inte används hos de olika 

elevgrupperna.  

Föreliggande studie ger ny kunskap om att vissa tendenser mellan sambandet mellan 

användning av idiom och betyg på det skriftliga delprovet finns. Framtida forskning med fokus 

på betygsaspekten krävs för att utröna om den vunna kunskapen är generaliserbar. 

Föreliggande studie visar också att typen av skrivuppgift har betydelse för antalet idiom i 

elevtexter. Här har dock endast några få typer undersökts; argumenterande och utredande texter 

som var tänkta att publiceras i en lokaltidning och utredande texter som skulle fungera i 

universitetssammanhang. Det skulle vara intressant att inkludera fler typer och undersöka om 

skillnader i användning förekommer då. 

I denna uppsats rekommenderas explicit undervisning om idiom i svenska som andraspråk 

och i övriga ämnen. Det finns därför ett behov av vidare forskning för att undersöka om och 

hur idiom används i undervisning. Det kan exempelvis vara intressant att undersöka vilka 

didaktiska val som görs av lärare vid planering och genomförande av undervisning och vid 

bedömning gällande idiom och figurativt språk över lag.   
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Bilaga 

Samtliga identifierade idiom 

Idiomen anges såsom de är skrivna i elevtexterna. Hos modifierade idiom står den 

konventionaliserade formen inom parentes.  

 

Från texterna producerade av elever som läser svenska som andraspråk: 

- buga och bocka 

- det ligger i [någons/någontings] natur 

- dra alla över en kam 

- få lite hjälp på traven (få hjälp på traven) 

- få [något] på en silverfat, fö [något] serverad på silverfat, [något] kommer inte serverat 

på ett silverfat (få [något] serverat på silverfat) 

- ge gärnet (ge järnet) 

- ge lite för fria händer (ge [någon] fria händer) 

- ge sig i kast för att (ge sig i kast med [något]) 

- gå mot strömmen 

- hamna i en ond cirkel 

- ha tak över huvudet 

- höra från mer än en mun ([något] går från mun till mun + höra från flera håll/höra från 

fler än ett håll) 

- komma upp på ben (komma på benen) 

- leva lycklig i alla sina dagar 

- leva lyckliga tillsammans i alla sina dagar (leva lycklig i alla sina dagar) 

- nå [en viss] punkt 

- [någon] biter ihop 

- [något] går från mun till mun 

- [något] kan gå snett ([något] går snett) 

- [något] kommer inte på en dans på rosen (är ingen dans på rosor + [något] kommer som 

ett brev på posten) 

- [något] slår hårt mot [någon] 

- om de var i våra skor ([någon] vill inte vara i [någons] skor + vara i [någons] kläder) 

- på gott och ont 

- sikta mot stjärnor (sikta mot stjärnorna) 

- strickt hålla [någon] i schack (hålla [någon] i schack) 

- stå på egna fötter (stå på egna ben) 

- ta emot [någon] med öppna armar 

- ta första steget 

- vara hjärnan i [något] 
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Från texterna producerade av elever som läser svenska:  

- allt [inte] är frid och fröjd 

- behandlas som en börda ([något] är/blir en tung börda för [någon]) 

- dagarna ut ([göra något] dagarna i ända) 

- den breda massan 

- det kommer öppnas fler dörrar, [något] har öppnat dörrarna för [något], [något] öppnar 

nya dörrar till [något] ([något] öppnar nya dörrar för [någon/något]) 

- det lönar sig att [göra något] 

- det är få förunnat att [få göra något]  

- dra alla över en kam 

- dra alla invandrare över samma kam, dra alla unga över en kant, dra alla ungdomar över 

en kant, dra inte alla över samma kam, dra lata som ambitiösa över en kam (dra alla 

över en kam) 

- en vacker dag  

- finns [inte] på kartan 

- få allt serverat på ett silver fat, serverad på silverfat (få [något] serverat på silverfat) 

- få [någon] på kroken 

- ge sin högra fot [för något] (ge sin högra hand [för något]) 

- [göra något] på egen hand 

- ha [något] i bakhuvudet 

- i själva verket 

- ingen dans på rosor 

- [inte] stå på [någons] sida 

- leva lyckliga i alla sina dagar 

- livets hårda läxor (livets hårda skola + få sig en läxa eller lära sig en läxa) 

- negativ spiral 

- [någon] får lön för mödan 

- [någon] har sig själv att skylla 

- till dagens läge (i dagens läge) 

- sedan barnsben 

- skriva mellan raderna 

- svart och vitt (svart eller vitt) 

- ta [något] med en nypa salt 

- tänka utanför ramarna 

- vända på steken 


