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Sammandrag 

Syftet med min undersökning är att se om vuxenstuderande som läser svenska som andraspråk 

gymnasiets årskurs två (sas 2) kan fler konventionaliserade uttryck än studerande i svenska som 

andraspråk grundläggande kurs (sas g) vilket motsvarar grundskolans årskurser 7-9. Dessutom vill 

jag se om tiden i Sverige och modersmålet påverkar resultatet. Min undersökning görs i en skola 

inom Vuxenutbildningen där en enkät delas ut till 21 studerande i sas 2 och 46 studerande i sas g. 

Undersökningen visar att deltagarna i sas 2 kan mer än dubbelt så många konventionaliserade ut-

tryck som deltagarna i sas g. Den visar också att deltagare som vistats i Sverige mellan ett och tre år 

har ett högre poängresultat än personer som varit här längre tid. Deltagarna har 26 olika modersmål 

och många språk representeras av en eller två deltagare i de olika grupperna. Det är därför svårt att 

dra några slutsatser om hur modersmålet påverkar poängresultatet. 

!
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1 Inledning 
Varför ska barnen stå på egna ben och inte på egna fötter? När tar man sig i kragen? Och hur kan 

man veta att den som har glimten i ögat inte är bländad av solen? 

     För en andraspråksinlärare är det inte lätt att tillägna sig konventionaliserade flerordsuttryck och 

än mindre att själv använda dem rätt. I mitt arbete som lärare i svenska som andraspråk har jag mött 

många flitiga lexikonanvändare som förgäves försökt översätta en fras ord för ord utan att bli myc-

ket klokare. För den som önskar en logisk förklaring till allt i ett språk kan idiom, bildliga uttryck 

och andra typer av flerordsuttryck utgöra verkliga stötestenar också för avancerade inlärare. Forsk-

ning visar att andraspråksinlärare som kom i kontakt med andraspråket som barn använder färre 

flerordsuttryck än enspråkiga. Detta har väckt mitt intresse för att studera kunskaperna hos vux-

enstuderande. 

!
!
!
1.1 Syfte 
Syftet med min undersökning är att se om vuxenstuderande som läser svenska som andraspråk i 

gymnasiets årskurs 2 (sas 2) förstår och kan använda fler flerordsuttryck än de som läser svenska 

som andraspråk grund motsvarande årskurserna 7–9 (sas g). Om kunnandet förbättrats vill jag stu-

dera i vilken omfattning det har skett. Jag vill också se om tid i Sverige och modersmål påverkar   

resultatet. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet redogör jag kort för några benämningar på flerordsenheter och för forskning på 

området. 

!
2.1 Olika benämningar på flerordsenheter 
Flerordsenheter kan ha olika namn hos olika forskare och gränsdragningen mellan de olika typerna 

kan vara svår att göra. Anward och Linnell (1976:106) talar om lexikaliserade fraser eller lexfraser. 

De säger att dessa fraser kan se olika ut och utgöra allt från rena idiom som kan vara svåra att tolka 

bokstavligt, till exempel dra öronen åt sig (bli försiktig) till uttryck som är semantiskt helt uppenba-

ra till exempel bada naken. Många av fraserna är helt fixerade, det vill säga kan inte ändras, medan 

andra har en plats där olika alternativ kan placeras in till exempel ha reda på någon/något. Andra-

språksforskarna Julia Prentice och Emma Sköldberg (2013: 98) väljer att använda beteckningarna 

konventionaliserade flerordsenheter alternativt flerordsenheter som ett samlingsnamn för följande 

tre undergrupper: idiom, kollokationer och ordspråk. 

Idiom 

Idiom är konventionaliserade uttryck till exempel dra alla över en kam och ta tjuren vid hornen. 

Idiomen kännetecknas av att de har en helt fixerad form alternativt relativt fixerad form (de kan 

ändras något). Man kan säga dra sitt strå till stacken men också dra sitt lilla strå till stacken. Ex-

empel på uttryck med helt fixerad form är dra alla över en kam (generalisera) och kasta in handdu-

ken (ge upp). Idiomen har en figurativ betydelse, det vill säga uttrycker någon form av bild eller 

metafor. Dessa har en hög grad av icke-kompositionalitet,vilket betyder att det inte går att förstå 

betydelsen genom att studera de enskilda orden (Prentice & Sköldberg 2013:199). En bokstavlig 

tolkning av ett idiom leder ofta fel. Att se någon över axeln är en metafor för förakt, vilket går för-

lorat vid en bokstavlig tolkning. I det fallet kan verbet för övrigt även bytas ut mot titta och andra 

liknande verb. Storm i ett vattenglas (en bagatellartad konflikt) är ett exempel på idiom som inte 

kan tolkas annat än bildligt. (Enström 2010:75). 

!
!
!
!
!
!
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Kollokationer 

Kollokationer är tvåordsuttryck (ibland flerordsuttryck) som frekvent förekommer tillsammans till 

exempel  fatta beslut, sträng kyla, häftigt förälskad och hålla tal. Språkforskaren Nation säger att 

klassificering kan vara svår att göra: ”From a learning point of wiew, it makes sense to regard co-

locations as items which frequently occur together and have some degree of semantic unpredictabi-

lity” (2001:317). 

      Prentice  och Sköldberg säger att de ord som tillsammans bildar en kollokation (bas och kollo-

kator) har olika semantisk status: ” Det ena ordet basen är semantiskt mer självständigt än det and-

ra. I en kollokation som fatta beslut är beslut bas och fatta kollokator. Till skillnad från substantivet 

beslut används nämligen verbet fatta inte i sin grundbetydelse” ( 2013:198). 

     Dessa  kollokationer är i varierande grad icke-kompositionella. Till basen finns en eller ett fåtal 

kollokatorer. Det går inte att säkert förstå vilken kollokatorn är genom att se basen i till exempel 

fatta beslut men det finns inte många kombinationsalternativ, säger Prentice och Sköldberg. Ord 

som ofta förekommer tillsammans är inte alltid kollokationer. I läsa en bok har orden samma se-

mantiska status och de kan fritt kombineras med andra ord. Uttrycket är också helt kompositionellt  

( 2010b: 31).  Många kollokationer består av adjektiv och substantiv: god mat, god vilja och god 

hörsel. Vanliga adjektiv kan förekomma tillsammans med många substantiv. Likaså är kollokationer 

med verb och substantiv frekventa. Ett verb med flera betydelser till exempel dra används i många 

sammanhang: dra lärdom, dra lott och dra nytta (Enström 2010:68). 

!
Ordspråk 

Ordspråk är till exempel lika barn leka bäst och bränt barn skyr elden. Ordspråken är helt fixerade 

uttryck som i regel består av hela meningar och som används generaliserande för att förmedla vär-

deringar och erfarenheter av olika slag. Ordspråken är alltså helt fixerade men uttrycks ibland med 

endast första delen: bränt barn eller ju fler kockar, då uttrycket förväntas vara välkänt (Enström 

2010:77). Ordspråken i sin helhet lyder bränt barn skyr elden och ju fler kockar, desto sämre soppa. 

!
!
2.2 Flerordsuttryck från ett andraspråksperspektiv 
Forskningen om flerordsuttryck (fraseologi) har fått ökat intresse. Den har utvecklats tillsammans 

med korpuslingvistiken, säger Prentice & Sköldberg ( 2013:197) . Fraseologi är numera en själv-

ständig del av språkvetenskapen och inte som tidigare en del av lexikologin. Bland annat gransk-
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ningar av korpusar har lett till att intresset för ordinlärning har förändrats och insikten om att 

flerordsfraser lärs in som enheter har ökat ( Prentice & Sköldberg 2013:197). Inlärningen av 

flerordsuttryck är viktig för att språket ska uppfattas som idiomatiskt riktigt. Det gäller att lära sig 

vilka ord som går att använda tillsammans. Ingegerd Enström (2010:67) beskriver tre olika typer av 

selektionsregler för ordkombinationer. 

     De första är logiska regler – en sats kan inte vara falsk och motsägelsefull, säger Enström och 

ger exemplet mjuka stenar äter gärna musik.  

     I det andra fallet är reglerna semantiska. I min nyinköpta krukväxt har avlidit låter ordet avlida 

fel i svenska öron eftersom vi har lärt oss att enbart använda ordet avlida om människor.  

     Till den tredje typen hör ”regler som enbart opererar på uttrycksplanet”. Med detta menar hon 

kollokationer som hålla föredrag. Förklaringen till att man inte kan säga göra föredrag är enbart 

idiomatisk. Det låter inte svenskt. Enström anser att andraspråksinlärare har stor nytta av att lära in 

så många kollokationer som möjligt. Den som i skriven text använder riktiga ordkombinationer 

(och helst gör få andra språkfel)  uppfattas i högre grad som ”infödd” än andra andraspråksinlärare. 

Enström säger också att den som kan ana vilket ord som följer ett annat ord får högre läshastighet 

än den som behöver läsa en text ord för ord. 

!
2.2.1 Flerordsenheternas frekvens 

Av de tre flerordsenheterna idiom, kollokationer och ordspråk förekommer kollokationer oftast i 

svenskan och är därför viktiga att lära in för andraspråksinlärare. Förståelsen av kollokationer är 

betydligt lättare än det egna producerandet men förekomsten av korrekta kollokationer i en text ger 

en hög grad av idiomacitet (Enström 2010:69). Idiom och ordspråk är inte lika vanliga i skriven text 

men förekommer ofta i talspråk och bloggar, säger Prentice och Sköldberg och exemplifierar med 

halka in på ett bananskal och se ut som hej kom och hjälp mig (2013:204). 

!
2.3 Receptiv och produktiv språkbehärskning 

Enligt Ingegerd Enström gör många lingvister en distinktion mellan receptivt (mottagande) och 

produktivt ordförråd (2010:40). Med receptivt kunnande menas kunskaper hos inläraren som kan 

vara till hjälp vid läsning och lyssnande men som inläraren inte förmår använda i produktionen av 

tal och skrift. Ibland används termerna passivt och aktivt ordförråd vilket kan leda fel eftersom 

lyssnande och läsande är aktiva handlingar. Det går ingen klar skiljelinje mellan receptivt och pro-

duktivt kunnande, även om det kan vara praktiskt att använda distinktionerna. ”[…] man kan be-
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härska ord i olika hög grad. Det betyder att det snarast handlar om gradskillnader och inte ett an-

tingen-eller-förhållande” säger Enström (2010:40). 

      Nation (2001:27)  har konstruerat en modell för alla receptiva och produktiva aspekter som in-

går i att kunna ett ord. Receptivt kunnande är att höra ett ord uttalas medan att uttala ordet är pro-

duktivt. När man läser ordet är det receptivt men när man kan skriva och stava det är det produktivt. 

Vad gäller morfologin är det receptivt att urskilja ordets delar medan det är  produktivt att uttrycka 

dem. Det är vidare receptivt kunnande att känna till ordens form och produktivt att kunna uttrycka 

dem. Vilken betydelse formen förmedlar är receptivt och kännedom om vilken form som kan an-

vändas är produktivt. Beträffande begrepp och referenser är det receptivt att veta vilka som ingår i 

språket medan det är produktivt att veta vilka föremål de kan referera till. Nation talar också om att 

de associationer vi får av ett ord är receptivt kunnande men när vi vet vilka synonymer som vi kan 

använda är det produktivt.  

     Om språkanvändningen säger Nation att kännedom om grammatiska konstruktioner är receptiv 

medan tillämpningen av dessa är produktiv. Beträffande kollokationer är det receptivt att känna igen 

dem och produktivt att kunna använda dem rätt. När det gäller begränsandet av användandet av ord 

är det receptivt kunnande att veta var vi förväntar oss att möta ett ord och produktivt att kunna när, 

hur ofta och på vilket sätt ordet kan användas. 

!
2.3.1 Svårigheter med produktion 
 Nation (2010:28) nämner några  möjliga faktorer som han tror samverkar till att göra språkproduk-

tion svårare: 

1 Producerandet av ett ord kräver mer exakt kunskap om uttal och stavning.  

2 Andraspråksinlärare får mer träning i receptivt kunnande än i produktivt. 

3 Sambandet mellan andraspråket och förstaspråket (L2 och L1). I tidiga inlärningsstadier har 

språkproducenten stor påverkan från sitt förstaspråks strukturer och följer gärna förstaspråkets 

mönster. 

4 Andraspråksanvändaren är av olika anledningar inte motiverad att använda språket produktivt. 

    Det  receptiva ordförrådet är alltid större än det produktiva. Att någorlunda förstå ett ord kräver 

inte samma detaljkunskap som produktionen av ett ord, säger Ingegerd Enström och listar alla de 

faktorer som behövs för att producera ett ord. Förutom stavning och uttal krävs kunskaper om ord-

klass, böjningsmönster, ordbildningsregler, kunskaper om syntax och kännedom om vilka ord som 
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kan kombineras med varandra. Man behöver också känna till alla betydelser och det stilvärde som 

ordet kan ha (2010:41). 

!
2.4 En undersökning om flerordsuttryck 
 Prentice ( 2010a:38) undersöker språkanvändningen hos enspråkiga, nästan infödda tvåspråkiga 

(sådana som kommit i kontakt med andraspråket före sex års ålder) och andraspråksinlärare som 

kommit i kontakt med andraspråket efter sex års ålder, respektive efter tio års ålder. Samtliga i un-

dersökningen är gymnasieungdomar. Prentice finner att enspråkiga oftare använder flerordsuttryck. 

Även nästan infödda språkanvändare kan ha svårigheter med flerordsenheter. Prentice använder sig 

av en enkät utformad för att testa såväl receptiv som produktiv behärskning av konventionaliserade 

flerordsuttryck hos 212 deltagare vid två skolor. Enkäten analyseras både kvalitativt och kvantita-

tivt. Den visar att enspråkiga förstår och använder fler konventionaliserade flerordsuttryck än and-

raspråksanvändare och att nästan infödda andraspråksanvändare kan fler uttryck än senare anlända 

andraspråksanvändare. 

        Den enkät som Prentice  har  utformat består av fyra delprov. Delprov A är ett flervalstest som 

visar gymnasieelevernas receptiva kunskaper om flerordsuttryck. Varje uppgift har fyra svarsalter-

nativ, ett rätt, två distraktorer och ytterligare en distraktor där det föreslås att inget av uttrycken är 

rätt. Deltagaren ombeds att själv fylla i det rätta svaret. Det rätta svaret finns dock alltid bland de 

föreslagna alternativen. Del B och del C är lucktest som testar såväl receptivt som produktivt kun-

nande. Där måste deltagaren själv fylla i ett ord för att komplettera ett uttryck. 

     D-delen slutligen är ett matchningstest där 20 kollokationer fördelade på fem grupper ska place-

ras rätt. Kollokationerna består av en grupp verb och substantiv, en annan av adverb och adjektiv, en 

tredje av verb och preposition och en fjärde innehåller adjektiv och substantiv. 

     D-testets kollokationer är hämtade från språkkorpusar men de övriga testens uttryck kommer 

från uppsatser från elever i flerspråkiga skolor. 

!
!
!
!
!
!
!
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3 Metod och material 
För att undersöka om studerande på sas 2 behärskar flera uttryck än de som studerar sas g vid sam-

ma vuxenutbildning konstruerar jag ett test liknande det som Prentice  använder i sin undersökning  

(2010a: 43) men i något mindre omfattning. Jag väljer bara flerordsenheter som förekommer i 

läromedel för studerande på sas g och sas 1, 2 och 3 (Lena Thunberg Språkgrunden, (2011) Gunnar 

Hellström Gul och blå (1995), Annsofie Thörnroth Svenska etc (2005), Monica Åström Språkporten 

(2012) och Språkporten bas (2011)). Jag undviker de flerordsenheter som finns i kapitel som jag 

antar att någon i grupperna studerat för att göra utgångsläget så likt som möjligt. Jag avser att testa 

både förståelse och produktion av uttrycken. Jag vill se om modersmål, tid i landet och den sam-

manlagda tiden som deltagarna läst sfi och svenska som andraspråk inverkar på resultatet. Det finns 

andra faktorer som kan påverka andraspråksinlärning till exempel utbildning, familjesituation och 

ålder men dessa ingår inte i denna undersökning. 

!
3.1 Undersökningens deltagare 

Undersökningen utförs i en skola inom vuxenutbildningen. Då antalet deltagare i sas g är  större än 

antalet deltagare i sas 2 delas undersökningen ut till 46 studerande i sas g (varav två tredjedelar lä-

ser den första terminen och en tredjedel studerar den andra terminen av den ettåriga utbildningen) 

och 21 studerande i sas 2, där kurstiden är en termin. 

!
3.2 Undersökningens utformning 

Enkäten inleds med fyra frågor: Vilket/ vilka är dina modersmål? Hur länge har du bott i Sverige? 

Hur länge har du studerat svenska som andraspråk (sfi, sas g, sas 1, sas 2, sammanlagd tid)? Vad 

studerar du nu : sas g eller sas 2? 

Testet utformas som en enkät i fyra olika delar : A, B, C och D. Där testas 28 idiom, fem ordspråk 

och sex kollokationer. 

!
Delprov A 

Delprov A är ett matchningstest och deltagarna behöver bara förstå uttrycket och välja ett alternativ. 

De förväntas inte producera något. Om de bestämmer sig för att gissa på ett givet alternativ har de 

drygt 33,3 procents chans att gissa rätt. Här testar jag elevernas receptiva kunskaper i åtta konven-

tionaliserade flerordsuttryck med tre alternativ. Ett av dem är rätt, ett ligger nära rätt svar medan det 
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tredje alternativet ligger långt från det rätta svaret. Till dem tillkommer ytterligare ett alternativ: 

inget av alternativen stämmer, uttrycket betyder ____. Här kan deltagaren komma med ett eget för-

slag. I samtliga fall är dock ett av de angivna svaren rätt. 

Exempel:  ha händerna fulla 

☐vara rik 

☐ha mycket att göra 

☐inte kunna röra sig 

☐ inget av alternativen stämmer, uttrycket betyder________ .  

!
Delprov B 
Delprov B är utformat som ett lucktest och deltagarna måste dels känna igen uttrycket och dels 

skriva i det ord som saknas. Deltagarna får hjälp av att uttrycket sätts in i ett sammanhang med en 

inledande mening. Där testar jag både receptiv kunskap och produktiv kunskap om uttryckets kon-

ventionaliserade form enligt Nations modell (2001). 

I likhet med Prentice och Sköldbergs test har substantivet utelämnats i vissa fall och i andra fall har 

verbet utelämnats. 

Exempel 1: Vi bör gå halva_________ var.   Exempel 2: I nöden _______ vännen.  

!
!
 Delprov C 
Delprov C är likaså ett lucktest där konventionaliserade uttryck ska kompletteras med ett ord. Såväl 

receptiva som produktiva kunskaper testas också här. Här presenteras uttrycket ensamt utan någon 

inledande mening. 

Exempel:Tala är silver, tiga är________ 

!
 Delprov D 
I delprov D ska informanterna fylla i det utelämnade ordet i ett uttryck. Här finns alternativ att välja 

bland men alla ska inte användas. I den första uppgiften handlar det om att välja rätt verb bland åtta 

alternativ och bilda fem kollokationer. Exempel på uttryck är gå på sparlåga och dra nytta av. I  

den andra uppgiften ska deltagarna välja bland  åtta adjektiv och bilda uttryck som ha rent mjöl i  

påsen och gammal kärlek rostar aldrig. Sammanlagt tio kollokationer testas, varav fem innehåller 

verb och fem adjektiv. Exempel 1: ______ synd om       Exempel  2: ha_________ mjöl i påsen 
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3.3 Undersökningens genomförande 
Undersökningen  genomförs under lektionstid och båda grupperna får samma information. De får 

veta att enkäten rättas anonymt och att resultatet inte kommer att påverka betyget, men inga hjälp-

medel får användas. Ingen tidsgräns anges men deltagarna uppmanas att fylla i vad de kan och se-

dan lämna tomt. Trots detta kämpar många upp till en timme för att försöka komma på de rätta sva-

ren eller för att hitta på egna alternativ. 

      Många av de som studerar sas 2 genomför testet snabbare. En av deltagarna i sas 2 missförstår 

dock instruktionerna och söker svaren i sin mobiltelefon varför den enkäten inte medräknas. Det 

återstår 20 enkäter från sas 2 och 46 från sas g, sammanlagt 66 stycken. 

!
3.4 Analys av undersökningen 
 I tolkningen av resultatet använder jag mig av kvantitativa metoder genom att poängsätta och 

sammanräkna svaren.Vid rättningen delas ett poäng ut till varje korrekt svar. Enklare formfel ger ett 

halvt poängs avdrag. I vissa fall används kvalitativa metoder vid tolkningen av föreslagna svar,ef-

tersom det ges icke förväntade svar som kan vara korrekta.Ett exempel är allt som står i min väg i 

stället för allt som står i min makt. Medelvärden räknas ut genom att det sammanlagda poängresul-

tatet i sas g adderas och delas med antalet deltagare. Likadant görs i sas 2. Därefter studerar jag var-

je grupps medelvärde separat utifrån tid i Sverige och modersmål. Alla medelvärden anges med en 

decimal. 

!
3.5 Begränsningar i undersökningen 
Det faktum att antalet sas g-studerande är mer än dubbelt så stort som antalet som läser sas 2 kan  

eventuellt ha medverkat till att skillnaderna i medelvärden är så stor mellan de båda grupperna. Det 

hade varit önskvärt med ett större antal sas 2-deltagare för att säkerställa att inte den enda grupp 

som medverkar har ovanligt goda kunskaper i flerordsuttryck. 

      I undersökningen deltar 46 studerande från sas g som pågår två terminer. Två tredjedelar stude-

rar på termin ett och och en tredjedel på termin två. Vid rättningen av enkäterna går inte att särskilja 

vilken termin de enskilda deltagarna läser, även om det är tänkt i den ursprungliga planen. Detta 

beror på att frågan om sammanlagd studietid inte besvaras av ett antal deltagare och därför stryks 

från resultatet. 

!
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4 Resultat  

 Undersökningen visar att studerande på sas 2 har mer än dubbelt så högt resultat som studerande på 

sas g på samtliga delprov. Det sammanlagda medelvärdet för sas 2 är 16, 3 medan det för sas g är 

7,4. För att se skillnaden mellan produktivt och receptivt kunnande sammanräknas i tabell 5 medel-

värdena i delprov B och C och delprov A och D i de respektive grupperna. 

!
4.1 Jämförelse mellan grupperna 
Tabell 1 visar att deltagarna i sas 2 har bättre resultat än deltagarna i sas g i delprov A. Ingen i sas 2 

har färre än tre rätt medan 40 av de 46 deltagarna i sas g har fyra eller färre rätt. Endast en deltagare 

(i sas 2) har den maximala poängen åtta. Medelvärdet för delprov A är 5,0 för sas 2 och 2,9 för sas 

g. 
Tabell 1  Resultat av delprov A 

_______________________________________________________________________________                                                                     

poäng     antal deltagare sas 2     antal deltagare sas g 

_______________________________________________________________________________ 

7-8                  5                              0 

5-6                  6                              6 

3-4                  9                            21 

1-2                  0                            17 

  0                   0                              2 

Tabell  2 visar att resultatet av delprov B är  lägre i båda grupperna. I sas 2 har sju deltagare tre  

poäng eller fler medan sex stycken i sas g har tre poäng eller fler. Medelvärdena för delprov B är 

2,0 för sas 2  och  0,8 för sas g. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Tabell 2  Resultat av delprov B 

————————————————————————————————————————                                                                                   

poäng               antal deltagare sas 2                  antal deltagare sas g 

________________________________________________________________________________ 

7-8                         0                                                 0 

5-6                         1                                                 0 

3-4                         6                                                 6 

1-2 ,5                   11                                                13 

0                            2                                                27  

!
Som tabell 3 visar har fyra deltagare i sas 2 hälften eller mer än hälften rätt men ingen i sas g. Ingen 

i sas 2 har noll poäng medan 14 i sas g har från noll till ett halvt poäng. Medelvärdena för delprov C  

är 3,4 för sas 2 och 1,4 för  sas g. 

!
Tabell 3 Resultat av delprov C 

______________________________________________________________________________                                                                                     

poäng              antal deltagare  sas 2                               antal deltagare sas g 

_______________________________________________________________________________ 

9-10                  0                                                                          0 

7-8                    0                                                                          0 

5-6                    4                                                                          0 

3-4,5                 9                                                                         11 

1-2,5                 7                                                                         21 

0- 0,5                0                                                                         14 

!
Som tabell 4 visar har tre fjärdedelar av deltagarna i sas 2 hälften eller mer än hälften rätt men bara 

drygt en tiondel av deltagarna i sas g har hälften eller mer än hälften rätt. Medelvärdena för sas 2 är 

5,9 och för sas g 2,3. 

!
!
!
!
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!
Tabell 4 Resultat från delkurs D  

_______________________________________________________________________________                                                                                

Poäng               antal deltagare sas 2                                                  antal deltagare sas g 

_______________________________________________________________________________ 

9-10                     2                                                                                0 

7-8                       5                                                                                2 

5-6                       8                                                                                3 

3-4                       5                                                                              16 

1-2                       0                                                                              15 

  0                        0                                                                              10                                                                                      

!
!
!
!
4.1.1 Produktivt och receptivt kunnande 

Delprov B och C kräver både receptiva och produktiva kunskaper. Deltagarna ska inte bara känna 

igen ett uttryck utan även skriva in det ord som saknas. I delprov A och D handlar det om att ta 

ställning till givna alternativ och ingen produktion krävs. Medelvärdena för delprov B är 2,0 för sas 

2 och 0,8 för sas g. Medelvärdena för C-provet är 3,4 för sas 2 och 1,4 för sas g. I de receptiva de-

larna är medelvärdena högre. I delprov A är medelvärdet 5 för sas 2 och 2,9 för sas g. Delprov D har 

5,9 i medelvärde för sas 2 och 2,3 för sas g. 

!
Tabell 5  Medelvärden för produktivt och receptivt kunnande 

________________________________________________________________________________

A+D                                                                                  B+C 

_______________________________________________________________________________                                                                                     

sas 2  10,9                                                                         sas 2  5,4     

sas g  5,2                                                                           sas g  2,2 

!
!
!
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4.2 Tid i Sverige  
Den tid som deltagarna bott i Sverige jämförs med poängresultatet och medelvärdet räknas ut för 

varje grupp. I båda grupperna har de som vistats här mellan ett och tre år ett högt medelvärde. 

Tabell 6  Tid i Sverige och poängresultat för sas g 

_____________________________________________________________________________ 

antal år i Sverige                antal deltagare                                 medelvärde 

_____________________________________________________________________________                

1-3                                        14                                                        9 

3,5-6                                     19                                                        6,3 

7-9                                          8                                                        6,1 

10-12                                      3                                                        8,3 

13-15                                      2                                                        8,2 

16-17                                      0                                                         0                                                        

Som man kan se i tabell 6 har de deltagare i sas g som varit i Sverige mellan ett och tre år det högsta 

medelvärdet. Sedan följer de fem deltagare som varit här mellan tio och femton år, medan de 27 

som varit i landet mellan tre och ett halvt och nio år har lägst resultat. 

!
Tabell 7 Tid i Sverige och poängresultat sas 2 

_____________________________________________________________________________  

  antal år i Sverige          antal deltagare                                medelvärde  

_____________________________________________________________________________ 

!
1-3                                   6                                                     17,4 

3,5-6                                6                                                     14,3 

7-9                                   6                                                     15,4 

10-12                               0                                                       0 

13-15                               1                                                     16,5                     

16-17                               1                                                      26   

    

Medelvärdet för  sas 2 är som tabell 7 visar bättre, men även här har deltagare med kort tid i Sverige 

ett högre medelvärde, med undantag för den deltagare som varit här i 17 år och som  har det högsta 

poängresultatet. De som varit här mellan sju och nio år har dock ett högre resultat än de som bott i 
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landet mellan tre och ett halvt år och sex år. Dock är det inte lika högt som för dem som varit här 

mellan ett och tre år. 

!
4.3 Språk  
Deltagarna i enkäten har 26 olika språk Den största språkgruppen är arabiska som 14 stycken upp-

ger som modersmål. Därefter följer persiska (11) och kurdiska (5). I tabell 8 och tabell 9 visas me-

delvärden för de mest frekventa språken i de olika grupperna. Tillsammans med medelvärdet anges 

också högsta och lägsta poäng. Femton av språken representeras av endast en deltagare men här  

räknas ukrainska och ryska  tillsammans och även kinesiska och mandarin. 

!
!
!
 Tabell 8 Jämförelse mellan språk och poängresultat sas g         

________________________________________________________________________________ 

språk                        antal deltagare          medelvärden               högsta  p                       lägsta p 

________________________________________________________________________________ 

thailändska                     2                             9,5                           10                                 9 

engelska                         2                              9                              11                                7 

tagalog                           2                              8,2                           10,5                             6 

swahili                           2                              7,8                           10                                5,5 

kurdiska                         5                              7,7                           13                                4 

polska                            2                               6,5                           8,5                              4,5 

somaliska                       2                              5,5                           7                                 4 

arabiska                        12                              5,3                          12,5                             2  

persiska                          7                               5                             8,5                              3 (2 delt.)   

                                                                                                                                         

Som tabell 8 visar har deltagare med thailändska och engelska som modersmål det högsta medel-

värdet i sas g. De två kolumnerna längst till höger visar de som har den högsta och den lägsta  

poängen inom varje språkgrupp.  

!
!
!
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Tabell 9  Jämförelse mellan språk och poängresultat i sas 2       

______________________________________________________________________________ 

språk                      antal deltagare          medelvärde                 högsta  p                        lägsta  p     

____________________________________________________________________________ 

arabiska                          2                             20                               26                              14 

grekiska                          2                             19                               22                              16 

ukrainska/ ryska             3                             14,8                            21                              10 

engelska                         2                             14                               16,5                            11,5 

persiska                          4                             13,9                            23                                7,5 

kines./mandarin             2                             12                               15                                 9    

 Som tabell 9 visar har de som talar arabiska och grekiska det högsta medelvärdet i sas 2. De båda 

kolumnerna till höger visar den högsta och den lägsta poängen inom varje språkgrupp. 

!
4.4 Korrekta flerordsenheter 
Kunskaperna om de olika flerordsenheterna skiljer sig kraftigt. Vissa verkar vara okända medan 

andra behärskas av många inom båda grupperna. Här nedan följer en lista på antal korrekta svar för 

varje delprov följt av andelen procent rätt i vardera grupp.  Antalet deltagare i sas 2: 20 och i sas g 

46.  

Tabell 10 Resultat  för delprov A   sas 2                                                                sas g 

_______________________________________________________________________________ 

                                                antal  rätt            procent                                 antal rätt           procent                                                                                                                                                             

______________________________________________________________________________ 

det brinner i knutarna                     16                80                                              25                      54  

ge kött på benen                             17                85                                              18                      39 

sitta med armarna i kors                 12                60                                              22                      48 

ta sig i kragen                                 12                60                                              17                      37    

ha vassa armbågar                          10                50                                              18                      39 

glimten i ögat                                 10                50                                              17                      37 

vara någons ögonsten                     12                60                                              12                      24 

det var på tiden                               10                50                                               8                       17 

!
!
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Tabell 11  Resultat för delprov B                     sas 2                                                 sas g  

________________________________________________________________________________                                                                                                                                         

                                             antal rätt               procent                                  antal rätt          procent                         

________________________________________________________________________________ 

gå bakom ryggen på någon          11                   55                                                13,5                  29    

i första hand                                   9                   45                                                  9                     20 

gå halva vägen var                        5,5                 27,5                                               3,5                    8                   

dra benen efter sig                          6                   30                                                 1                       2                  

står mig upp i halsen                      0                    0                                                   5                      11               

som en blixt från klar himmel        4                   20                                                  0,5                    1  

sätta sig på sina höga hästar           2                   10                                                  2                       4                

i nöden prövas vännen                    0                    0                                                   0                      0 

      

Tabell 12  Resultat för delprov C                                   sas 2                             sas g                          

_____________________________________________________________________________ 

                                        antal rätt                        procent                               antal rätt        procent                                               

________________________________________________________________________________ 

tiga är guld                                     16                                    80                        23                     50       

stå på egna ben                               13                                    65                        21,5                  45   

ha fjärilar i magen                          10                                    50                         9                      20 

kärleken är blind                              9                                     45                         9                     20    

intet är nytt under solen                   5                                     25                         0                       0                                                             

sätter djupa spår                               4                                     20                         0                       0                                         

allt som står i min makt                   2                                      10                         1                      2                                     

i samma veva                                   1                                       5                          0                      0                                     

tala fritt ur hjärtat                             1                                       5                          0                      0                                    

på pin kiv                                         0                                       0                          0                       0                                     

!
!
!
!
!
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Tabell 13  Resultat för delprov D                      sas 2                                                sas g 

______________________________________________________________________________ 

                                     antal rätt                    procent                                 antal rätt             procent                                              

_______________________________________________________________________________ 

tycka synd om                     16                                80                             15                       33 

på god väg                           15                                75                             15                       33                 

i vått och torrt                      14                                70                             14                       30 

gammal kärlek rostar aldrig 11                                55                             14                       30                                  

ha nytta av                            11                                55                             10                       22 

sticka ut hakan                       9                                45                             10                       22 

se sig omkring                      12                                60                               7                       15                                      

gå på sparlåga                        7                                 35                             12                       26 

ha rent mjöl i påsen              10                                50                              6                        13                    

ensam är stark                       10                                50                              6                        13  

 Kunskaperna om de olika flerordsenheterna skiljer sig kraftigt.Vissa verkar vara okända medan 

andra behärskas av många inom de olika grupperna. Här nedan följer en redogörelse för dem med 

högst och lägst frekvens. En fullständig lista finns i tabellerna 10,11, 12 och 13. 

!
 Delprov A 

I delprov A har inget av uttrycken en frekvens på lägre än 50 % i sas 2 men i sas g är det endast ett 

av uttrycken som fler än 50 % svarar rätt på. I delprov A är ge kött på benen känt av 85% i sas 2 

medan endast 39 % av sas g har rätt på detta. Det brinner i knutarna har den högsta frekvensen i sas 

g (54%) och den näst högsta i sas 2 med  80% i sas 2 medan endast 39 % av sas g har rätt på detta.  

Ha vassa armbågar, glimten i ögat och det var på tiden har alla 50 % i sas 2 och har därmed den 

lägsta frekvensen i sas 2. I sas g kan 24 % vara någons ögonsten och  bara 17 % kan det var på ti-

den. 

Delprov B 

I delprov B  är gå bakom ryggen på någon mest frekvent i båda grupperna. (55 % i sas 2 och 29 % i 

sas g).Därefter kommer i första hand (45% i sas 2 och 20 % i sas g). I nöden prövas vännen kan 

ingen av deltagarna i de båda grupperna. Står mig upp i halsen kan ingen i sas 2 men 11 % i sas g. 

Bara 1 % i sas g kan som en blixt från klar himmel men 20 % av sas 2 klarar det. Dra benen efter 

sig är näst svårast i sas g med 2 % medan 30 % av sas 2 kan det. 
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Delprov C 

I delprov C är uttrycket tiga är guld mest känt i båda grupperna. (sas 2: 80 % och 50 % i sas g) och 

därefter kommer stå på egna ben (sas 2: 65% och sas g: 45 %). På pin kiv har ingen i de två grup-

perna rätt på medan i samma veva och tala fritt ur hjärtat har en frekvens på 5% i sas 2 men 0 pro-

cent i sas g. Även sätter djupa spår har 0 procent rätt i sas g men 20 %  i sas 2 och intet är nytt un-

der solen kan ingen i sas g men 25 % i sas 2. 

Delprov D 

Även i delprov D har sas 2 ett betydligt högre resultat än sas g. Kollokationen tycka synd om har 80 

% av sas 2 rätt på mot 33 % i sas g. På god väg kan 75 % i sas 2 och 33 % av sas g. Den lägsta fre-

kvensen i sas 2 har gå på sparlåga  (35 %) och sticka ut hakan (45%). Motsvarande siffror för sas g 

är 26 % respektive 22 %. Den lägsta frekvensen i sas g har rent mjöl i påsen (13 %) och ensam är 

stark  (13 %) medan de båda uttrycken har 50% rätt i sas 2. 

!
!
4.5 Deltagarnas alternativa förslag 
!
När deltagarna ska fylla i luckor för att komplettera flerordsuttrycken kommer en rad olika förslag. 

Vissa av dem är nästan korrekta med enklare formfel till exempel stå på egna bena i stället  för stå   

på egna ben. Andra har logiska alternativ till exempel stå på egna fötter medan andra återigen är 

svårare att förstå exempelvis tiga är brun i stället för tiga är guld. Rena fantasiord förekommer 

också: på pin ponk istället för på pin kiv är ett exempel. 

!
Formfel 
 I detta stycke redogör jag för formfelen som deltagarna gjort i de mest frekventa flerordsuttrycken i 

del B och del C. Några skriver gå bakom ryg eller bakom ryggan i stället för gå bakom ryggen. 

I stället för i första hand föreslås i första händen. Tiga är gulder skriver en person i stället för tiga 

är guld och ett flertal skriver stå på egna bena och stå på egna benen i stället för stå på egna ben. I 

de minst frekventa uttrycken förekommer inga formfel, eftersom uttrycken sällan eller aldrig kom-

pletteras med rätt ord. 

!
!
!
!
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Fel ord men rätt ordklass 

Här redogör  jag för förslag på alternativa ord i rätt ordklass i de mest frekventa respektive minst 

frekventa uttrycken. Som alternativ till gå bakom ryggen på någon föreslås gå bakom kulisserna på 

någon och gå bakom spegeln på någon. I stället för i andra hand  kommer förslag på i andra steget, 

i andra kön, i andra fallet, i andraman, i andra gången, i andra planen, i andra sidan, i andra en-

ledning, i andra målet, i andra problem och i andra val. 

      I uttrycket i nöden prövas vännen är det prövas som utelämnats vilket ingen av de 66 deltagarna 

kan. En del skriver i nöden hjälper vännen, i nöden hjälpte vännen och i nöden räddar vännen. I 

står mig upp i halsen kommer förslag på många andra verb i stället för står: kräks mig upp i halsen, 

kvävar mig upp i halsen, halka mig upp i halsen, skadar mig upp i halsen, drar mig upp i halsen, 

retar mig upp i halsen, suckar mig upp i halsen, stannar mig upp i halsen, stoppa mig upp i halsen, 

passa mig upp i halsen och kommer mig upp i halsen. 

      Som alternativ till blixt i som en blixt från klar himmel  föreslås andra substantiv med anknyt-

ning till väder: som en åska från klar himmel, som en regn från klar himmel, som en sol från klar 

himmel och som en storm från  klar himmel. Andra förslag är som en fågel från klar himmel, som en 

stjärna från klar himmel, som en vulkan från klar himmel, som en sak från klar himmel, som en or-

sak från klar himmel och som en ängel från klar himmel. Tala är silver tiga är guld är välkänt bland 

många men alternativ till tiga är guld föreslås vara tiga är visdom och tiga är sten. 

     I stället för ben i stå på egna ben föreslås andra kroppsdelar stå på egna foten, stå på egna fötter, 

stå på egna fötterna, stå på egna armar, stå på egna hand, stå på egna händ. Andra förslag är stå 

på egna vägg, stå på egna liv och stå på egna ord. I stället för kiv i på pin kiv som ingen av delta-

garna kan finns förslagen på pin lina, på pin bock och på pin hand. Tala fritt ur hjärtat föreslås vara 

tala fritt ur munnen, tala fritt ur tunga, tala fritt ur hakan, tala fritt ur sinnet, tala fritt ur fågel, tala 

fritt ur åsikts, tala fritt ur människor, tala fritt ur fröjd och tala fritt ur länder. Sätter djupa spår blir 

sätter djupa vatten i flera enkäter. 

Fel ord och fel ordklass 

Det förekommer också en rad förslag som kommer längre bort från det ursprungliga uttrycket ef-

tersom ordet tillhör fel ordklass och i många fall gör meningen omöjlig att förstå (även om det ock-

så här finns uttryck som är mycket logiska). Här redogör jag för sådana förslag i de mest frekventa 

uttrycken och i de minst frekventa uttrycken. 

      Gå bakom henne på någon, gå bakom sig på någon, gå bakom passa på någon och gå bakom 

prata på någon föreslås i stället för gå bakom ryggen på någon. I stället för i första hand  kom för-
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slag på i första falla, i första för, i första får och i första alltid. I nöden prövas vännen föreslås heta i 

nöden lusten vännen, i nöden lust vännen, i nöden som vännen, i nöden bra vännen, i nöden god 

vännen, i nöden på vännen,i nöden falla vännen, i nöden alla vännen, i nöden till vännen, i nöden 

kära vännen och i nöden bästa vännen. 

     Som alternativ till  står mig upp i halsen uppges ont mig upp i halsen, svårt mig upp i halsen och 

illa mig upp i halsen och i stället för tiga är guld föreslås tiga är dolja, tiga är tråkig, tiga är trygg, 

tiga är bra, tiga är snäll, tiga är skön, tiga är fattig, tiga är viktig och tiga är brun. För  intet nytt 

under solen föreslås intet skugga under solen.  

     En deltagare föreslår stå på egna själv i stället för stå på egna ben och som alternativ till i sam-

ma veva är förslagen i vinden veva, i allt veva, i livet veva, i handen veva, i stor veva och i hemma 

veva. Det lågfrekventa yttrandet tala fritt ur hjärtat föreslås lyda tala fritt ur rädd, tala fritt ur som, 

och  tala fritt ur  fröjd. 

Fantasiord och flerordsuttryck 
Här redogörs för några fantasiord och flerordsförslag som deltagare skriver i de mest frekventa och 

minst frekventa flerordsuttrycken. Gå bakom runden  på någon i stället för gå bakom ryggen på nå-

gon. I nöden sännel vännen i stället för i nöden prövas vännen och på pin ponk och på pin panan i 

stället för  på pin kiv. I stället för står mig upp i halsen föreslår en deltagare stryp mig upp i halsen 

och ett alternativ till  tala fritt ur hjärtat är tala fritt ur om du vill. 

!
!
5 Diskussion  
Undersökningen visar att de som studerar sas 2 behärskar mer än dubbelt så många  konventionali-

serade flerordsuttryck som de som studerar på sas g.Den visar också att deltagare som vistats i Sve-

rige mellan ett och tre år har det högsta medelvärdet i både sas g och sas 2 med undantag för den 

person i sas 2 som bott här längst (17 år)  och som har det bästa resultatet. Många av språken i un-

dersökningen representeras av enstaka deltagare eller av olika stort antal deltagare i grupperna var-

för det är svårt att utläsa något resultat beträffande modersmål och kunskaper om flerordsuttryck. 

Som väntat är det receptiva kunnandet större än det produktiva. Detta visas i delprov A  och D där 

de bästa resultaten finns.  

!
!
!
                                                           �23



 5.1 Deltagarnas resultat 
 Enkätens A-del 

Som tidigare nämnts behöver deltagarna endast känna igen uttrycken i delprov A  och kan gissa på 

rätt alternativ. Det är dock endast en som har rätt på alla åtta alternativen. Detta bekräftar forsk-

ningsuppgifter som säger att det är svårt att gissa sig till ett bra resultat i flervalstest, speciellt om 

det finns näraliggande svarsalternativ. (Nation 2001:349 ff. Prentice: 2010a:21). Uttrycket det var 

på tiden kan endast 17 % av sas g medan 50% i sas 2 svarar rätt på den uppgiften. Det brinner i 

knutarna är det enda av uttrycken i A-delen som fler än hälften av deltagarna i sas g kan medan hela 

80 % av sas 2 svarar rätt på detta. Inget av uttrycken i A-delen får ett lägre medelvärde än 50 % i 

sas 2. Hela 85 % i sas 2  kan uttrycket ge kött på benen. 

      En del av uttrycken som förekommer i undersökningen är gissningsvis okända för flertalet 

svenskar under fyrtio år. Därför väcker det en viss undran varför ett så pass ålderdomligt uttryck 

som det brinner i knutarna är så mycket mer känt än idiomet det var på tiden som ju ofta används i 

svenskt talspråk. Det troliga är att det funnits med i något läromedel som intensivstuderats kanske 

redan i sfi. 

 Enkätens B-del 

I del B ska deltagarna känna igen ett uttryck och sedan komplettera med rätt ord vilket ökar svårig-

hetsgraden enligt Nations teori om att den receptiva förmågan är lättare  att utveckla än den produk-

tiva. Uttrycket gå bakom ryggen på någon är lättast för deltagarna och därefter följer i första hand. 

Inte oväntat är sätta sig på sina höga hästar obekant för de flesta. Det kan endast 10 % av sas 2 och 

4 % av sas g. Allra svårast är i nöden prövas vännen. Ingen av de 66 deltagarna kan sätta in passiv-

formen  prövas, vilket är förståeligt. Flera föreslår helt logiskt hjälper. Nästan alla uttryck har högre 

medelvärden i sas 2, men ett undantag finns: det står mig upp i halsen kan ingen i sas 2 medan 11 % 

i sag g fyller i rätt verb (står). 

Enkätens C-del 

Enkätens C-del ställer även den krav på både den receptiva och den produktiva förmågan. Det ut-

tryck som de flesta kan är ordspråket tala är silver tiga är guld. Därefter följer stå på egna ben. 

Ingen av deltagarna känner till på pin kiv. I samma veva och tala fritt ur hjärtat kan bara 5 

 % av sas 2 och ingen i sas g. Även intet nytt under solen och sätter djupa spår har 0 procent rätt i 

sas g. Förslagen intet skugga under solen och sätter djupa vatten är konkreta förslag som verkar 

logiska. Kollokationen djupa vatten är känd av flera. Ordspråket tiga är guld finns nog i många 

språk och förmodligen har många direktöversatt från sina egna modersmål.  
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Enkätens D-del 

I del D finns alternativ att välja på. Det är fullt möjligt att gissa på något alternativ i stället för att 

lämna tomt men undersökningen visar även här ett betydligt bättre resultat för sas 2 än för sas g. I 

några fall har deltagare i sas g valt att lämna tomt på delprov D och i vissa fall har deltagarna miss-

förstått uppgiften och fyllt i ord från den ovanstående exempeluppgiften. Kollokationen tycka synd 

om kan 80 % av sas 2 och 33 % av sas g. Den låga frekvensen i sas g är förvånande eftersom de 

flesta bör ha mött det uttrycket. Möjligen beror det låga resultatet på att många i sas g lägger ner så 

mycket tid på enkätens övriga delar att de missar sådant de egentligen kan på D-delen. Kanske har 

deltagarna i sas g ännu inte tränat upp sin läshastighet på samma sätt som sas 2 och har därigenom 

större svårigheter med att välja bland alternativen. På god väg skriver 75 % av sas 2 och 33% av sas 

g. Gå på sparlåga och sticka ut hakan är de uttryck som färre än hälften i sas 2 behärskar. Dessa 

uttryck är heller inte särskilt vanliga varför resultatet inte är förvånande. Rent mjöl i påsen 

och ensam är stark har det lägsta medelvärdet i sas g.  

!
!
!
5.2 Deltagarnas alternativa förslag 

Många av deltagarna i undersökningen visar på stor idérikedom när de försöker komplettera uttryc-

ken.Som framgår av de listade förslagen förkommer ofta logiskt relevanta svar med ett näraliggade 

ord i samma ordklass till exempel: i nöden hjälper vännen och stå på egna fötter men också sådant 

som förefaller vara rena chansningar t.ex i nöden på vännen. De som föreslår i nöden lust vännen 

för i nöden prövas vännen tänker förmodligen på idiomet i nöd och lust. Ibland förekommer egen-

konstruerade ord som på pin panan och på pin ponk i stället för det så okända på pin kiv.  I stället 

för blixt i som en blixt från klar himmel  föreslås andra substantiv som  åska, fågel, storm och ängel 

vilket ju är nyskapande och intressant bildspråk. 

     Intressanta är också många av alternativen till tiga är guld som framställer tigandet som något 

positivt: tiga är bra, tiga är viktig, tiga är trygg och tiga är visdom. Å andra sidan förekommer 

också  tiga är tråkig och tiga är fattig. Tiga är sten ger associationer till en stenstod men vad bety-

der tiga är brun? Många av de föreslagna svaren i samtliga delprov är fel av den enkla anledningen 

att  man helt enkelt inte säger så, det som Enström benämner ” regler som endast opererar på ut-

trycksplanet” (2010:67). Generellt sett förefaller det som att deltagarna i sas g har svårare att accep-

tera att de inte kan uttrycken på del B och del C. De lägger ner lång tid på att försöka producera 
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svar, även om svaren är helt fel ordklass och inte passar in i sammanhangen medan sas 2 kanske 

lättare inser det omöjliga i att gissa. 

!
5.3 Tid i Sverige 

 Den som varit längst tid i Sverige,17 år, har det bästa resultatet men det får ses som ett undantag. I 

både sas 2 och sas g är deltagare som varit här mellan ett och tre år den grupp som har det bästa 

medelvärdet, medan den grupp som vistats här mellan tre och ett halvt år och nio år har ett lägre 

resultat. Lång vistelsetid i Sverige medför alltså inte nödvändigtvis förbättrade kunskaper om 

flerordsuttryck. Möjligen beror det högre resultatet hos de tämligen nyanlända på att flerordsuttryck  

och ordspråk är sådant som lärs ut i klassrum och i läroböcker, och är något som kanske glöms bort 

efter en lång tid i en miljö där modersmålet dominerar. Värt att notera är dock att personer som har 

bott här längre tid än nio år har bättre kunskaper om flerordsuttryck, men inte lika bra som de som 

varit här högst tre år. 

!
!
5.4 Modersmål 
Samtliga deltagare får ange sina modersmål. Många språk representeras enbart av en eller två per-

soner varför ett medelvärde inte är meningsfullt att ange. Dock anger undersökningen ett medelvär-

de även för de som bara har två språkrepresentanter. Det språk som har flest representanter är ara-

biska modersmålstagare. Tolv av dem studerar på sas g och har ett medelvärde på 5,3 medan de två 

som studerar på sas 2 har ett medelvärde på 20. En av dem är den person som varit här i 17 år. Det 

hade varit önskvärt med en jämnare fördelning av arabisktalande inom de olika grupperna för att 

kunna utläsa något resultat. I det näst vanligaste språket, persiskan, är fördelningen något jämnare. 

Sju läser sas g med ett medelvärde på 5,0 medan fyra studerar på sas 2 och har ett medelvärde på 

13,9. Kurdiskan är det språk som kommer på tredje plats beträffande antalet deltagare. Där går 

samtliga deltagare i sas g (fem stycken med ett medelvärde på 7,7). Det fåtal som har thailändska 

och engelska i sas g uppvisar de högsta medelvärdena. I sas 2 är det arabiska och grekiska, men ef-

tersom även de språken representeras av så få deltagare är det svårt att dra några slutsatser om rela-

tionen mellan modersmål och poängresultat. 

!
!
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6 Sammanfattning 
Deltagare som läser sas 2 kan alltså mer än dubbelt så många konventionaliserade flerordsuttryck 

som deltagare i sas g. Det tyder på att lärare och läromedelsförfattare i svenska som andraspråk in-

ser betydelsen av att lära ut hela fraser såväl som vissa vanliga ordspråk och att intensiv träning i 

detta ger resultat på relativt kort tid. 

   Det faktum att de deltagare som bott här mellan ett och tre år har ett bättre resultat i genomsnitt än 

deltagare som varit här längre tid än tre år är överraskande. En förklaring, som tidigare nämnts, kan 

vara att konventionaliserade flerordsuttryck är ”skolkunskaper” som glöms bort vid längre studie-

uppehåll, särskilt om de tillbringas i miljöer där modersmålet dominerar. 

     Relationen modersmål och poängresultat undersöks också i de båda grupperna men där är det 

svårt att dra några säkra slutsatser. Många av språken representeras av endast en eller ett par delta-

gare och de största språkgrupperna arabiska, persiska och kurdiska har alltför olika antal deltagare i 

sas g och sas 2 för jag ska kunna göra en rättvisande jämförelse. Detta är något som kan undersökas  

med ett större deltagarantal i framtiden. Dessutom skulle det vara givande att undersöka om ord-

språken, idiomen och kollokationerna har några motsvarigheter i deltagarnas modersmål och hur 

detta i så fall påverkar undersökningssresultatet, även om detta i realiteten är ytterst komplicerat att 

göra.  Vidare skulle det vara intressant att undersöka om sas 3-studerande kan ännu mer.  

(Anledningen  till att jag valde sas 2 var att jag då fick tillgång till betydligt fler deltagare.) Det 

skulle även vara av värde att studera deltagarna i Sv2 eller Sv3 det vill säga Svenska för svenskar 

årskurs 2 och 3 som studerar på Kom Vux, eftersom min lärarerfarenhet säger att många av uttryc-

ken är okända även för enspråkiga yngre svenskar. 

                   

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilaga 2 Enkät 
Vilken/vilket  är dina modersmål?________________________ 
Hur länge har du bott i Sverige?__________________________ 
Hur länge har du studerat svenska som andraspråk?(sfi,sas g,sas 1,sas 2, sammanlagd tid)_______ 
Vad studerar du nu? Stryk under rätt alternativ: sas g sas 2 !
A Vad tror du att följande uttryck betyder? Välj det alternativ som du tycker stämmer bäst. Markera bara ett 
alternativ. 
exempel:  ha händerna fulla 
☐vara rik 
☐X ha mycket att göra 
☐ inte kunna röra sig 
☐ Inget av alternativen stämmer, uttrycket betyder__________________________________ 
1 sitta med armarna i kors 
☐sitta och lata sig 
☐ sitta och be 
☐ inte kunna röra sig 
☐ inget  av alternativen stämmer, uttrycket betyder_________________________________ 
2 det brinner i knutarna 
☐polisen kommer 
☐ det är bråttom nu 
☐ varning för elden 
☐ Inget av alternativen stämmer, uttrycket betyder_________________________________ 
3 vara någons ögonsten 
☐vara någons fiende 
☐ vara någons älskling 
☐ hjälpa en synskadad 
☐ Inget av alternativen stämmer, uttrycket betyder________________________________ 
4 ta sig i kragen 
☐försöka dölja sig 
☐köpa nya kläder 
☐ skärpa sig 
☐ Inget av alternativen stämmer, uttrycket betyder__________________________________ 
5 ha vassa armbågar 
☐vara mager 
☐ vara hänsynslös för att vinna fördelar 
☐vara sportig 
☐ Inget av alternativen stämmer, uttrycket betyder__________________________________ 
6 med glimten i ögat 
☐med humor 
☐ med ilska  
☐ med solen i ögonen 
☐ Inget av alternativen stämmer, uttrycket betyder___________________________________ 
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7 ge kött på benen 
☐gå upp i vikt 
☐ servera en stor matportion 
☐ ge mer information 
☐ Inget  av alternativen stämmer,uttrycket betyder__________________________________ !
8 det var på tide 
☐äntligen 
☐ komma i tid 
☐ för länge sedan 
☐ Inget av alternativen stämmer,uttrycket betyder__________________________________ !
B Här kommer exempel på några vanliga uttryck och fraser. Fyll i det ord som du tycker saknas i de olika ut-
trycken. 
Exempel: Om jag hade makten att ändra ödet skulle jag nog( falla) för frestelsen. 
1 Vi måste hjälpas åt. vi bör gå halva ________ var. 
2 Du bör berätta det för din fru. Det är inte lämpligt att gå bakom_________________ på någon. 
3 Kalle är så lat. Han brukar alltid __________ benen efter sig. 
4 Jag är tacksam för att du hjälpte mig. I nöden____________ vännen. 
5 Jag har ingen aning om varför hon blev arg. Hennes vredesutbrott kom som en ___________ från klar himmel. 
6 Jag tycker inte om människor som alltid vet bäst. En del vill försöka___________ sig på sina höga hästar. 
7 Vi får inte vara så egoistiska. I första_______ måste vi tänka på barnen. 
8 Jag är så trött på att läsa läxor varje helg. Det __________ mig upp i halsen. !
C Fyll i det ord som fattas i uttrycken nedan. Fundera inte för länge på varje uttryck utan skriv det du först 
kommer att tänka på. 
Exempel: gå ner i  (vikt) 
1 tala är silver, tiga är ________________ 
2 allt som står i min__________________ 
3 tala fritt ur________________________ 
4 fjärilar i _________________________ 
5 _________ är blind 
6 på pin _________ 
7 sätter djupa_______________ 
8 i____________ veva 
9 intet_____________ under solen 
10 stå på egna_______________ !
D Vilka ord passar bäst tillsammans? Välj det ord som du tycker passar bäst bland de olika alternativen. Tänk 
på att alla de alternativa orden inte behöver användas. 
Exempel: Fyll i det ord som saknas i följande uttryck. Välj bland följande alternativ: bilda, dra,föra,hålla, leda, lägga, 
spela,ta  
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 ( dra) en slutsats 
1 Fyll i det ord som saknas i följande uttryck. Välj bland följande ord: gå,tala,ha,äga,ligga,sticka,tycka,se 
____________ på sparlåga                                                !
___________ nytta av                                                        ______________ ut hakan !
__________  synd om                                                        _____________ sig omkring !
Exempel: Fyll i det ord som saknas i följande uttryck. Välj bland följande alternativ: djup, evig, full, negativ, politisk, 
stor, svensk, typisk 
(svensk) medborgare 
2 Fyll i det ord som saknas i följande uttryck: Välj bland följande uttryck: ung, röd, våt, ren, gammal, full, stark, god 
 ha _______ mjöl i påsen.  
hålla ihop i ___________ och torrt 
_____________ kärlek rostar aldrig 
ensam är ___________ 
du är på _______ väg !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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stoppa/passa/trogit/verka/ger/kommer/göra/svår 
Delprov C 
tala är silver,tiga är guld                                                        
sas 2:  visdom  
sas g  dolja/tråkig/bra/snäll/skön/fatig/sten/viktig/brun /gul/trygg/gulder/bra/snäll/skön/fatig/sten/viktig/brun !
allt som står i min (makt)                                                  
sas 2: väg /hand/ sida/fika/ huvud/strid/hand/hjärna/hjärn/tjänst                                                        
 sas g: /hand/ dagsantekning/huvud/hjärta/hjärna/minne/huvudet/vad/berätta/områd/plats/ben                                                                 
minne/påse/hjärta/järnra/ huvudet/arm/sida/tanck /gård /hjälta /tänka/situation/kraft/  !
 tala fritt ur (hjärtat) 
sas 2: som,fröjd,tänka,hakan,munnen,sinnet,haken/  
sas g: tunga/alla munnen/fågel/åsikte/människor/int red /länder/som/om du vill/rädd 

!
fjärilar i (magen) 
sas 2: mage/bröst  
 sas g: skogen/ han/himmel/marken/parken/blomman/fri/kroppen/magen !
(kärleken) är blind 
sas 2: jag/ögonen/ögon/hjärt 
 sas g: analfabet/jag/han/människor/analfaber/ögon/hon/ögona/ide !
på pin (kiv) 
sas 2: lina  
sas g:panan,hand, bock, magen,ponk                                                                                                                                             
sätter djupa( spår) 
sas 2: vatten/ sorger/mål/spår/hål 
 sas g: vatten/bekvämt/sovar/tänker/er/andas/i havet/kravar/uttryck 

’i (samma)veva 

sas 2: vinden/allt 
 sas g: livet/handen/hemma/stor !
intet (nytt) under solen                         
 sas 2: ner/skugga  
 sas g: sitter/ner/mysigt/vacket/ligger/döljer/läksor/promenera/stor/nutta/stå/sitta/njöta/lägga  
  
 stå på egna ben 
 sas 2: benen/plats/fötterna/föter  
 sas g: plats/benen/foten/själv/vägg/hand/foterna/armar/ben/fötter/händ/liv/ord/be !!!!
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