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Sammanfattning 

This paper uses a task-based approach in an attempt to investigate the availabilty and use of 
collocations in high school students studying French at an intermediate level. 
Collocations, i.e. arbitrarily restricted lexeme combinations, are assumed to play a major role in 
language processing and use. Collocations are generally thought to pose a challenge to second 
language learners as they often are language bound and idiosyncratic. 
For this purpose 45 high school students’ productive and receptive knowledge was tested, and 
the result of the testing was in turn compared to an essay-task. Consequently, the results showed 
that observed collocational knowledge was found to correlate with proficiency in written 
production. 
Finally the implications for teaching are discussed and a few areas of further research are 
proposed. 
 
 
Nyckelord: Lexikaliserade ordförbindelser, kollokationer, främmandespråksinlärning, 
elevproduktion  
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Inledning 

Det är otvivelaktigt så att skolans roll som språkrum har varit avgörande för mitt eget 

språkintresse. Från engelskan på mellanstadiet vidare till en paljett av tredje-, fjärde- och femte-

språk. Utan skolan som språklig kittel hade min flerspråkighet aldrig utvecklats. Det sagt, så är det 

ändå språkens sång i ”verkligheten” som alltid varit den ultimata tjusningen och målsättningen, 

och i mina ögon så har alltid orden representerat motorvägen till att läsa och skriva och 

kommunicera på målspråket.  

Detta är en känsla som jag upplever att jag delar med många andraspråksinlärare; att de vill 

erövra den ocean av ord som sköljer över dem på målspråket, men att de kanske inte alltid vet 

hur de ska sjösätta det projektet. 

Nu när jag närmar mig slutet av mina år på lärarprogrammet sjunker insikten in att jag lämnar 

universitetets trygga väggar med fler frågor än förvissningar. Säkerligen är det så det måste få vara 

för att garantera att jag fortsätter tänka, fortsätter ifrågasätta och fortsätter leta efter lösningar. 

Detta arbete tar avstamp i min fascination för orden och för andraspråksinlärning. De 

hypoteser som ställs bottnar i min personliga språksyn och övertygelse om vokabulärets 

avgörande ställning i inlärningsprocessen. 

Jag vill särskilt tacka min handledare Stellan Sundh, min goda vän P som ställt upp och arbetat 

helt frivilligt inom ramen för detta projekt som examinator, de två lärare som upplåtit sina 

klassrum och elevgrupper, samt alla mina underbara gymnasieelever som gett av sin tid och ställt 

upp som försöksobjekt. Jag tackar er från djupet av mitt hjärta, utan er hade detta arbete inte varit 

möjligt. 
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Bakgrund 

Inom forskningsfältet av andraspråksinlärning har det härskat en dikotomi mellan orden på 

målspråket och dess grammatik.1 Den bilden håller sakta på att nyanseras av ny forskning inom 

tillämpad lingvistik och kognitiv psykologi. Rent historiskt har tyngden inom språkforskningen 

länge legat på syntaxen, vilket manifesteras av det faktum att lingvisters sortering och 

katalogisering av dessa strukturer har varit det som premierats inom fältet och ansetts som mest 

prestigefyllt. Detta enorma katalogiseringsarbete är i stort sett klart vid det här laget, men många 

frågor kvarstår när det kommer till hur själva inlärningen av hur ett språk bäst går till.2  

Samtidigt har den ökade globaliseringen lett till ett ökat behov av en flerspråkig kompetens 

hos så många individer som möjligt. En organisation som verkar politiskt för att skapa ramar för 

interkulturell fostran och språkutveckling är Europarådet.3 Deras plattform är utvecklad ur ett 

kommunikativt perspektiv, sprungen ur Chomskys idéer om en inneboende språklig kompetens, 

som senare vidareutvecklades av David Wilkins i början av 1970-talet.4 I kommentarerna från 

2000 till kursplanerna i moderna språk kan man läsa hur vikten av dessa språkpolitiska värden 

understryks.5 Denna språksyn ligger även oförändrad bakom 2011 nya kursplan.6 Men frågan är 

hur väl i linje denna trend ligger i jämförelse med den nyare forskningrön om hur språk tillägnas.  

I sin artikel « All paths lead to the mental lexicon » kritiserar Aitchinson (1988 : 355) den 

utbredda bilden av att det är syntaxen som är komplex och intressant samtidigt som ordens 

betydelse blir förbisedd. Hon grundar sin kritik i den neurologiska forskning som spritt nytt ljus 

på hur hjärnan processar språket. En välutbildad person kan lagra upp till 30,000 ord i det aktiva 

ordförrådet men ändå sker återhämtningen otroligt snabbt, på ungefär 2/5 sekund. Denna 

återhämtning kräver åtskillig kognitiv ansträngning; för det räcker inte att endast välja ett 

passande ord, utan även att undantrycka en serie av oönskade ord. Ovanpå detta kan ordets 

fonologiska struktur komplicera minnets återhämtning. Slutligen kan ordets inneboende betydelse 

och begrepp orsaka problem eftersom det mentala lexikonet inte är byggt av fasta byggstenar, 

utan mer diffusa enheter som interagerar och förändras med tiden. Aitchinsons slutsats är att 

                                                

 
1 Nation, I.S.P. (2001) [2013] Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University 
Press, s. IV. 
2 Zimmerman, C.B. (1997), « Historical trends in second language vocabulary instruction. », in : Coady J. & Huckin, T. 
(eds), Second language vocabulary acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. s. 5-19. 
3 Beacco, J-C. 2011, “Des instruments pour l’éducation plurilingue et interculturelle”, in. Söderberg, C. (ed.), 
Språklärarens stora blå ? Uppsala Universitet : Uppsala, s. 22-23 
4 Zimmerman, C.B. (1997) ”Historical trends in second language vocabulary instruction”, in : Coady J. & Huckin, T. 
(eds), Second language vocabulary acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, s. 12-13 
5 Utbildningsdepartementet. (2000) Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm : Nordstedts 
Juridik AB/Skolverket. 
6 Nyman, I. (2011) “Referensramen kan väcka diskussion”, in. Söderberg, C. (ed.), Språklärarens stora blå ? 
Uppsala : Uppsala Universitet, s. 68. 
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explicita studier av syntaxen blir en kognitiv börda som riskerar att bromsa språkproduktionen 

hos en andraspråksinlärare i ett initialt skede. Hon förespråkar ett fokus på konstruktionen av en 

lexikal kompetens hos inläraren för att snabbare bygga upp det mentala lexikonet.7 

Om alla vägar leder till det mentala lexikonet så blir orden de byggstenar som vi som 

pedagoger måste zooma in på. En av brännpunkternan inom vokabulärforskningen är hur 

inlärare approprierar vad man under ett stort paraply kallar för lexikaliska fraser, chunks, bundles, 

strings, formulaic sequences eller kollokationer. Den senare etiketten, det vill säga kollokationer, 

är vad jag har valt att benämna dessa lexikaliserade ordförbindelser som ofta är språkligt bundna 

inom ramen för detta arbete. 

Därför är mitt syfte med uppsatsen att studera i vilken utsträckning gymnasieelever; som 

studerar franska på steg 4, har tillägnat sig franska kollokationer och hur tillgången av dessa 

ordförbindelser inom det passiva och aktiva ordförrådet korrelerar med den skriftliga 

språkskickligheten på målspråket. 

 

 

                                                

 
7 Aitchinson, J. (1988) ”All paths lead to the mental lexicon”, in. Flynn S. & O’Neil, W. (eds), Linguistic theory 
in second language acquisition, Dordrecht: Kluwer, s. 356 
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Forskningsöversikt 

När forskningsöversikten ”Learning Vocabulary in Another Language” av I.S.P. Nation 

publicerades 2001, på området Vokabulärstudier hos andraspråksinlärare, så var intresset 

fortfarande relativt ljummet för den typen av forskning. Lagom till den andra utgåvan 2013 så 

kunde författaren själv konstatera att över 30 procent av all forskning, som publicerats inom 

ämneskategorin de senaste 110 åren, hade genererats de senaste elva åren.8 Denna dynamiska 

utveckling är extremt spännande för mig som blivande yrkesutövare och får mig att omvärdera 

hur jag ser på kunskap och inlärning. 

Eftersom denna tongivande forskningsöverblick anses vara det primära referensverket inom 

vokabulärfältet, samt att det nyligen publicerats i en uppdaterad version, så var det ett naturligt 

val att utgå ifrån inför detta arbetes litteraturstudie. 

Ord och ordförrådet  

Fenomenet ”ord” kan beskrivas som en flerdimensionell konstruktion. Vi har primärt dess form 

och funktion i frasen men parallellt med detta kan ordet besitta en rad olika begrepp och vara del 

av ett nätverk av semantiska relationer.9 Ordet kan även vara en del av större lexikaliska enheter 

som i sin tur bildar ”hela” begrepp. 

Bolinger sammanfattar denna språksyn i artikeln ”Meaning and memory” med frasen:   

…language does not expect us to build everything starting with lumber, nails and 
blueprint, but provides us with an incredibly large number of prefabs’.10 

Bolinger delar upp orförrådet i ord, kollokationer och idiom. Han fördjupar sin analys med att 

beskriva hur idiom över tid förlorar sin fasta struktur och smälter in i språket i form av 

kollokationer.11 

Språkbrukaren måste utveckla en lexikalisk kompetens och medvetenhet för att greppa dessa 

språkliga nyanser, som annars hindrar eller stör förståelsen, för att komma så nära som möjligt en 

idiomatisk användning av språket.12 

                                                

 
8 Nation, I.S.P. (2013) Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge : Cambridge University Press, s. xiii. 
9 Hilton, H. (2010), “Modèles de l’acquisition lexicale en L2 : où en sommes-nous ?”, 
http://asp.revues.org/1668, s. 3-4 
10 Bolinger, D. (1976) “Meaning and memory”, Forum Linguisticum, 1, s. 1 
11 Bolinger, D. (1976) “Meaning and memory”, Forum Linguisticum, 1, s. 5 
12 Agustín Llach, M. (2011) Lexical errors and accuracy in foreign language writing. Great Britain: MPG Books 
Group, s. 72. 
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Lexikala fraser  och begreppsförvirr ing 

Idén om att ord var mer än isolerade enheter, utan även existerade på en lexikal nivå med täta 

relationer till andra ord beskrevs av Firth 1957, men denne underlät att skapa en applicerbar 

terminologi åt fenomenet, något som senare har orsakat en viss begreppsförvirring inom 

forskningsfältet när andra forskare applicerat sina egna etiketter på fenomenet.  

För att konkretisera sin upptäckt använde Firth exemplen ”dark” och ”night”, där ”dark 

night” har en specifik semantisk mening, samtidigt som ”dark” och ”night” i sig själva besitter en 

synonymitet. Vi jämför med svenska där vi säger ”en mörk natt” som kontrasterar mot ”en 

stjärnklar natt”. Även i svenskan är mörk och natt synonymer vilket bekräftas av idiomet ”mörk 

som natten”, jämför även engelskan ”dark as night”. På franska skulle en ordagrann översättning 

bli semantiskt inkorrekt eftersom ”une nuit sombre” har inbäddat en något illavarslande 

konnotation. I franskan har istället svart och natt en synonym relation, som i ”une nuit noire” 

och som i idiomet ”noire comme la nuit”. Detta är ett utmärkt exempel på den lexikaliska 

kompetens som en inlärare måste besitta samtidigt som det konkretiserar det jag väljer att kalla 

kollokation. Två ord eller flera som har en stark innebördes relation och som bildar ett helt 

semantiskt begrepp och därmed lagras på en plats i det nätverk av ord som är ordförrådet. 

Termen kollokation är inte okontroversiell, men Nesselhauf, som är en välciterad forskare, 

påpekade 2005 att konsensus åtminstone kan vara att kollokationer är ”some kind of sygmantatic 

relations of words”.13  

Nattinger & DeCarrio är två tongivande forskare som meddelst corpus av inlärares texter har 

analyserat ordgrupper och hur anvädning av dessa lexikala fraser, som de väljer att kalla dem, 

intar en central roll. På basis av sin egna forskning och tidigare studier av Wong-Filmore14 och 

Hakata15 postulerar de att lexikala fraser inte bara är en central del av tillägnandet av ett andra 

språk utan även av det kreativa språkanvändandet. “[…R]outines and patterns learnt in the 

language acquisition process evolve directly into creative language”.16  

Kollokationer 

Ordet kollokation kommer från latinets ”collocare” som betyder sätta samman. Denna term är 

långt från okontroversiell. I forskninstitlar dyker termerna ”lexical chunks”, ”lexical bundles”, 

”lexical strings”, ”formulaic sequences” och ”lexical phrases” upp i nästintill jämbördig 

                                                

 
13Nesselhauf, N. (2005) Collocations in a Learner Corpus. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company, s. 11 
14 Wong-Filmore, L. (1976) The Second Time Around: Cognitive and Social Strategies in Second Language Acquisition. 
Unpublished doctoral dissertation, Palo Alto: Stanford University 
15Hakuta, K. (1976) ”Becoming Bilingual: a case study of a Japanese child learning English”, Language 
Learning, 26, s.321-351. 
16Nattinger, J och DeCarrico, J. (1992) Lexical Phrases and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 
s. 24-25 
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utsträckning. Ser vi till Sverige så väljer Svenska Akademiens Grammatik (SAG) att kalla fasta, 

alternativt halvfasta, flerordsbegrepp för lexikaliserad ordförbindelse.17 

Lexikaliserad ordförbindelse är ett mellanting mellan ett flermorfemigt lexikonord och en syntaktiskt 
konstruerad ordgrupp och har en enhetlig betydelse vilken inte utan vidare kan föutsägas utifrån 
betydelsen hos de enskilda ord som ingår i förbindelsen, t.ex. ”ge upp”.  

Trots att SAG väljer denna definition, vilket ger termen en avsevärd tyngd, så känner jag mig 

ändå manad att hålla fast vid etiketten kollokation. Den forskning jag har läst samt min egen 

föreställning om fenomenet gör att termen förefaller mig logisk och ändamålsenlig. 

Kollokationer, eller vad man kan se som i språket manifesterade priviligerade ordförbindelser, 

är språkligt bundna och därmed en extra utmaning för främmandespråksinlärare eftersom dessa 

ofta riskerar att behandla varje ord i en text som separata enheter även när så inte är fallet.18 

Franskan är ett språk som är rikt på dessa konstruktioner, i synnerhet eftersom 

verbkonstruktionerna ofta är transitiva eller ditransitiva, det vill säga att de kan ta ett eller flera 

objekt. Dessa syntagm är ofta i fokus i grammatikundervisningen och föremål för mycket explicit 

lärande. 

Det mentala l exikonet  hos en andraspråksinlärare  

Hur det går till när dessa språkliga pusselbitar lagras är föremål för ett flertal modeller och 

hypoteser. Ett förslag på hur det mentala lexikonet är strukturerat hos en andraspråksinlärare ges 

av Annette de Groot. Hon anser att en lexikal form har koppling till semantiska begrepp, som i 

vissa fall är densamma både på modermålet och målspråket, men i vissa fall även lagras helt utan 

relation till en direkt motsvarighet på modersmålet.  

 

Bild. De Groots ”Le Modèle des traits conceptuels”.19 

 
 

                                                

 
17 Teleman, U, mfl. (1999) Svenska Akademiens Grammatik. Stockholm: Nordstedts ordbok, s. 72 
18 Besançon, A. (1995) La compréhension de l’allemand: tradition et culture. Bern: Lang, s. 128, 309. 
19 de Groot, A. (1998) ”La Représentation lexico-sémantique et l’accès lexical chez le bilingue.” Psychologie 
Française 43/4, s. 310.  
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Alltså kan inläraren binda helt nya begrepp till sitt lexikon utan att nödvändigtvis gå ”omvägen” 

via sitt modersmål.20 Dessutom är det sannolikt att ordens organisering i hjärnan kan variera 

beroende på omständigheter kring själva inlärningen, i vilken utsträckning vissa ord är familjära 

för inläraren samt andra specifika ordbundna attribut som underlättar appropriering för den 

individuella inläraren.21 

 

 

 

                                                

 
20 de Groot, A. (1995) ”Determinants of bilingual lexicosemantic organisation.” Computer assisted Lanugage 
Learning, 8, s. 164. 
21 Singleton, D. (2000a) ”Connectivité interlinguistique dans l’acquisition et l’exploitation du lexique de la 
langue seconde.” Le Français dans le monde, juillet, s. 56. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Hur språket som helhet rent kognitivt bör organiseras är även det ett spörsmål som debatteras 

inom lingvistiken. Två konkurrerande teoretiska modeller har föreslagits. Den första teorin 

föreslår att språk genereras från en och samma enhet och att kopplingarna mellan orden byggs 

upp gradvis utan distinktioner mellan språkets separata delar.22 I grunden innebär teorin att 

språkinlärning sker gradvis oavsett om det handlar om fria associationer mellan arbiträra ord eller 

regelbaserade former.23 Skulle det antagandet vara korrekt framträder vikten av att lägga mer 

fokus på vokabulär inom främmandespråksinlärning. Denna teori är i linje med Michael Lewis 

föreslagna teorier, som ser språk som ”grammaticalized lexis, not lexicalized grammer”.24 

Den andra teorin föreslår att språket är uppdelat i två mentala kapaciteter; en deklarativ del 

som inrymmer det mentala lexikonet och som förutom orden inrymmer semantiska relationer, 

idiomatiska fraser etc. och sedan den proceduriella delen eller delarna av kognitionen som i sin 

tur genererar grammatiken, dvs syntaxen och morfologin.25 

Tornberg skriver att ”den deklarativa kunskapen utgörs av vad han/hon kan eller vet om 

språket, medan procedurkunskapen avspeglas i hans/hennes interlanguage och visar vad  han/hon 

kan göra med språket.26” 

Inter language 

Hypotesen om interlanguage introducerades av Selinker27 när han kritiserade behavioristernas då 

förhärskande språkteori som såg på modersmålet som en rad inlärda vanor som kunde störa 

främmandespråksinlärningen. Processen att överföra vanor från de språk vi redan behärskar till 

ett språk vi håller på att lära oss kallades inom ramen för den kontrastiva analys hypotesen (CAH) 

för transfer eller inferens. Dessa termer återanvänder Selinker, men utan samma negativa 

konnotation på transferfelens påverkan på målspråket, istället såg han dem snarast som ”en 

språklig förkunskap” som hjälper oss att sortera och strukturera ny kunskap, på samma sätt som 

all förkunskap ligger till grund för all inlärning.28 

                                                

 
22 Marchman, V. & Plunkett, K. (1993) ”From rote learning to system building: acquiring verb morphology in 
children and connectionist nets”. Cognition, 48, s. 21-69 
23 Marchman, V. & Plunkett, K. (1993) ”From rote learning to system building: acquiring verb morphology in 
children and connectionist nets”. Cognition, 48, s. 68-69 
24 Lewis, M. (1993). The Lexical Approach. England: Language Teaching Production, s. 36. 
25 Ullman, M. T. (2001) ”A neurocognitive perspective on language: The declarative/procedural model”. 
Nature review, Neuroscience, 2/10, s. 717-726. 
26 Tornberg, U. (2009) Språkdidaktik. Malmö: Författaren och Gleerups Utbildning AB, s. 82. 
27 Selinker, L. (1972) ”Interlanguage”. International Review of Applied Linguistics, 10. 
28 Tornberg, U. (2009) Språkdidaktik. Malmö: Författaren och Gleerups Utbildning AB:, s. 80-81. 
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Interlanguage uppvisar således både transferfel som ett synbart bevis på tidigare 
utvecklade språk och utvecklingsfel som har slående likheter med de fel som barn gör när 
de lär sig sitt modersmål. Liksom barnspråket utvecklas i stadier från tvåordsmeningar till 
att så småningom bli ett komplext språk, tycks även interlanguage utvecklas i mer eller 
mindre förutsägbara sekvenser som ofta börjar med ettords- eller tvåordssatser och s.k. 
chunks (fraser som lärs in i sin helhet utan att analyseras) för att med tiden bli mer 
målspråkslikt.29 

Den gradvis stegrande vikten av ”chunks” för andraspråksinläraren poängteras även av Paul 

Nation. 

…[T]he best way to explain how users produce native-like sentences and use the language 
fluently is that in addition to knowing the rules of the language, they store hundreds of 
thousands of pre-constructed clauses in their memory and draw on them in their language 
use. Thus each word in the language is likely to be stored many times, once as a single 
item and many times as memorized chunks”.30 

Kollokationer är centrala fenomen hos modersmålstalaren och möjliggör flytande och idiomatiskt 

tal.31 Lewis hävdar att även för andraspråksinlärare så är kollokationer centrala för att tillägna sig 

målspråket eftersom kollokationer har ”the ability to say more of what they want to say with the 

limited language resources at their disposal”.32 

Att mäta kol lokationer hos L2 inlärare  

Flera forskare har intresserat sig för att mäta andraspråksinlärares användning av kollokationer 

och har då använt sig av vokabulärtest för att mäta kunskap om kollokationer hos 

andraspråksinlärare. Det som skapade en viss förvirring för mig vid inläsningen på fältet var att 

olika forskare är anhängare till olika språkteoretiska modeller. De som är anhängare till den 

konnektivistiska språkteorin har en tendens att se kollokationer som regellösa och fokuserar på 

deras semantiska eller lexikaliska relationer, medan de som ansluter sig till det andra teoretiska 

ramverket (D-P-modellen) å andra sidan fokuserar på kollokationernas grammatiska strukturer 

och syntaktiska funktioner. 

Här nedan ämnar jag presentera tre studier som har varit särskilt betydelsefulla för detta 

arbetes metodologiska överväganden. 

Den första är en studie av Bahns och Eldaw, där de testade tyska studenter med avancerade 

engelskakunskaper. I studien testade forskarna L2 inlärarna med en översättningsuppgift och ett 

lucktext. Författarnas slutsats var ambivalent till huruvida kollokationer förtjänade explicit 

                                                

 
29 T Tornberg, U. (2009) Språkdidaktik. Malmö: Författaren och Gleerups Utbildning AB, s. 81. 
30 Nation, I.S.P. (2001) Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press, s. 
318. 
31 Lewis, M. (1996) Sequencing in SLA: Phonological Memory, chunking and points of order. Studies in 
Language Acquisition, 18, s. 91ff. 
32 Lewis, M. (1997) Implementing the Lexical Approach: Putting Theories into Practice. London: Language Teaching 
Publications, s. 33 
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undervisningstid. De såg kollokationer som något som inte expanderar hos studenterna ”in 

parallel with their knowledge of general vocabulary”33 och att detta ”may be partly due to the fact 

that collocations have been largely neglected in EFL instruction”34. Trots detta anser författarna 

att lärare endast bör prioritera de kollokationer som inte kan parafraseras.35 

En andra studie som tidigt fångade mitt intresse gjordes av Farghal och Obiedat36, som testade 

universitetstudenters kunskap om kollokationer. Studenterna i studien studerade engelska på olika 

nivåer vid Yarmouks Universitet i Jordanien.  Forskarna använde sig av ett lucktest parat med en 

översättningsuppgift, dessa omfattade 22 vanliga kollokationer som ansågs relatera till ”core 

topics” som exempelvis väder, mat och färger. Studenterna visade bristfällig kunskap om 

kollokationer vilket i sin tur resulterade i språkliga strategier som lexikal förenkling, transferfel, 

parafrasering, synonymi eller undvikande. Forskarna ansåg att kollokationer bör ges större vikt 

och vara föremål för mer explicit undervisning.37 

I en tredje studie har Gitsaki i en studie med 275 grekiska inlärare av engelska som andraspråk 

(3 nivåer; beginners, intermediates och post-intermiediates), försökt utröna hur kunskapen om 

kollokationer utvecklas genom att utsätta studenterna för tre uppgifter; uppsatsskrivning, 

översättningsmeningar och ett lucktest. Hon bygger sitt test på den läroboksserie som samtliga av 

hennes studenter använder.38 Förutom att villkoren för den specifika undervisning som inlärarna 

underkastar sig kan vara en faktor för inlärningsordningen av kollokationer, drar Gitsaki även 

slutsatsen att en parallell kan göras mellan hur en L2 inlärare lär sig kollokationer med hur en L1 

inlärare tillgodogör sig sitt modersmål; nämligen i tre faser enligt Bermans modell.39 

(a) a PREGRAMMATICAL phase... where children's knowledge is largely item-bound...; 
(b) the phase of GRAMMAR ACQUISITION..., where rules are applied productively 
across items in terms of linguistic structure, and items are interrelated within more 
general systems, categories and paradigms; and (c) a final phase of APPROPRIATE 
USAGE where the repertoire of forms and rules acquired previously are deployed with 
increasing skill.40 

Denna modell kan jämföras med D-/P-modellen samt hypotesen om interlanguage och hur 

transfer sker mellan redan inlärda språk och målspråket.  

                                                

 
33 Bahns, J & Eldaw, M. (1993), ”Should we teach students collocations?”, System 21/1, s. 108 
34 Ibid, s. 108 
35 Ibid, s. 109 
36 Farghal, M & Obiedat, H. (1995) ”Collocations: A neglected factor in EFL.” International Review of Applied 
Linguistics in Language Teaching. 33/4 
37 Ibid, s. 315. 
38 Gitsaki, C. 1996) The Development of ESL Collocational Knowledge. PhD. Thesis, Centre for Language Teaching 
and Research, The University of Queensland, s. 206. 
39 Berman, R. (1986) ”A step-by-step model of language acquisition”. In A.Z. Guiora. (Ed) An Epistemology for 
the Language Sciences. Tel Aviv: University Unit for Human Development and Education. 
40 Ibid, s. 193 
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Dessa slutsatser har lett fram till mitt eget antagande; att kunskapen om kollokationer hos 

inläraren bör utvecklas analogt med den språkliga kompetensen i stort, vilket är basen för min 

hypotes; att samma trend går att skönja i jämförelsen mellan en mätning av inlärarnas kunskap av 

kollokationer och deras förmåga att uttrycka sig i skrift, även för inlärare som inte än har nått upp 

till en avancerad nivå. 

Dessa tre studier, som nämnts ovan, är utvalda delvis på basis av tillgänglighet, att de citerats 

flitigt av andra forskare och för att de varit särskilt viktiga pusselbitar i min egen inläsning av 

fältet. Det är otvivelaktigt så att det finns studier med nya perspektiv som dessutom säkerligen 

kummulativt byggt vidare på denna forskning.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att studera den receptiva och produktiva kompetensen av kollokationer 

hos främmandespråksinlärare av franska på gymnasiet och hur denna lexikala kompetens 

korrelerar med inlärarnas förmåga att producera skriftliga texter på målspråket. 

 Mina forskningsfrågor lyder: 

1. Har gymnasieelver på steg 4 i franska receptiv och produktiv kunskap om franska 

centrala kollokationer?  

2. Använder gymnasieelever på steg 4 i franska kollokationer i sin skriftliga produktion på 

målspråket? 

3. I vilken grad korrelerar gymnasieelevernas kunskap om franska kollokationer med deras 

förmåga att uttrycka sig i skrift på målspråket? 
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Metod 

Den metod som jag har valt att använda är den kvantitativa innehållsanalysen som dessutom har 

vissa inslag av kvalitativ textanalys. Det valet baseras på att jag vill utvärdera i vilken grad 

gymnasister som studerar franska på steg 4 har tillägnat sig centrala kollokationer på målspråket 

franska. Med kollokationer menar jag fasta eller halvfasta ordgrupper som underlättar ett 

idiomatiskt användande av målspråket. Med centrala menar jag att orden återfinns inom de 2000 

mest frekventa inom franska språket41.  

Eftersom förekomsten av studier av franska kollokationer inom främmandespråksinlärning i 

Sverige verkar relativt obruten mark blir arbetsmetoden för detta arbete av en tentativ natur. 

Bristen av direkt förlaga innebär att detta arbete har fått försöka dra upp egna ramar och riktlinjer 

för insamlingen av empiriska data. Det får anses vara ett första försök att sondera terrängen. Är 

det ens möjligt att mäta kunskap om kollokationer; dessa språkliga pusselbitar som av tradtion 

anses sammanlänkande med en avancerad nivå av språkanvändning? Ändå är dessa 

ordförbindelser i många avseenden centrala och högfrekventa på alla nivåer, även för nybörjaren 

som lär sig sina första fraser och uttryck. 

Demarkationsl in je  mel lan vokabulär och kol lokationer   

För att överhuvudtaget lyckas mäta elevernas kunskap inom en vetenskaplig ram så har detta 

arbete jämfört och försökt efterlikna primärt de vokabulärtest som utförts på andraspråksinlärare 

av engelska av Nation42, men det har även tittat på andra forskare som använt vokabulärtest i sin 

kollokationsforskning, ex Farghal och Obediat43, Gitsaki44 och Bahn och Eldaw45. De senast 

nämnda fokuserade endast på studenternas produktiva kunskap om kollokationer och använde 

testmeningar med lucka utan annan prompt än meningens inneboende kontext och kopplade 

sedan resultatet till en översättningsuppgift.  

Dessa forskare har inte problematiserat i vilken mån inlärarnas kunskap om kollokationer kan 

särskiljas från deras ordförråd. Gitsaki testar 37 olika kollokationsvarianter som hon manuellt 

extraherat ur grekiska läroböcker46. Bahn och Eldaw testar endast kollokationer som har direkta 

                                                

 
41 Lonsdale, D & Le Bras, Y. (2009) French Frequency Dictionarry: Core vocabulary for learners. New York: 
Abingdon. 
42 Nation, I.S.P. (2008) Teaching Vocabulary: Strategies and Techniques. Heinle: Cengage Learning. (2001) Learning 
Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press. 
43 Farghal, M & Obiedat, H. (1995) ”Collocations: A neglected factor in EFL.” International Review of Applied 
Linguistics in Language Teaching. 33/4, s. 315. 
44 Gitsaki, C. (1996) The Development of ESL Collocational Knowledge. PhD. Thesis, Centre for Language Teaching 
and Research, The University of Queensland 
45 Bahns, J & Eldaw, M. (1993), ”Should we teach students collocations?”, System 21/1. 
46 Gitsaki, C. (1996) The Development of ESL Collocational Knowledge. PhD. Thesis, Centre for Language Teaching 
and Research, The University of Queensland, s. 206. 
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motsvarigheter på tyska47. Farghal och Obediat valde 22 engelska kollokationer som förekommer 

inom olika teman som kan anses ligga nära andraspråksinläraren, ex. mat, väder och kläder.48 

Sammantaget så är deras testmetoder varierande.  

Sammantaget har dessa tre forskningsprojekts arbetsätt legat till grund för mina egna 

metodologiska överväganden, med den reservationen att detta arbete även har valt att separera 

receptiv och produktiv kunskap i likhet med Nations vokabulärtest. Däremot, i likhet med 

tidigare nämnda forskare väljer jag att inte dra någon klar demarkationslinje mellan vokabulär och 

kollokationer. 

När väl testningen av produktiv och receptiv kunskap är klar så ämnar jag jämföra om 

tillgången av dessa språkliga enheter förutspår/korrelerar med förmågan att producera skrivna 

texter. Gymnasisterna ombads att skriva en text rätt så fritt kring ett ämne med välkänd kontext 

som bedömdes efter betygskriterierna A-F. Ett urval av elevtexter som fått representera sina 

respektive betygskategorier har genomgått en mer kvalitativ granskning. 

Validi te t  och re l iabi l i t e t  

Huruvida ett lucktest eller ett flervalstest faktiskt kan mäta den kunskap de avser att mäta; i detta 

fall hur inlärare i franska approprierat kollokationer, är inte självklart. De forskare som har använt 

en testmetod i sina studier har många seniora forskare omkring sig när de arbetar med processen 

urval och konstruktion. Detta arbete försöker imitera detta komplexa arbete genom att dra upp 

vissa riktilinjer, men resultatet är i slutändan till stor del en produkt av mitt eget godtycke.  

Då kan man ställa sig frågan vilken validitet arbetet har. Mäter denna metod verkligen 

inlärarnas kunskap om kollokationer? Man kan till exempel argumentera att kunskap om 

kollokationer är mer än att aktivt kunna känna igen eller att kunna reproducera dem; i och med 

att semantiken och den lexikala kunskapen ligger som ett ytterligare överlappande lager. I 

avsaknad av färdigställda kollokationsordböcker av frekvenstyp på franska och i förlängningen 

även ett utvecklingsindex av franska kollokationer hos andra- och tredjespråksinlärare av franska, 

blir mitt lekmannamässiga perspektiv väldigt ytligt. 

Detta arbete väljer ändå att försöka ringa in faktorer som gör testet mer strukturerat, mindre 

godtyckligt och förhoppningsvis mer rättvisande, bland annat genom att uppsatsdelen inte rättas i 

samförstånd och att ha två separata testgrupper. Inte för att detta på något sätt friskriver mig som 

författare utan för att det i sig möjliggör en första prövning av mina hypoteser. 

Frågan om reliabilitet och huruvida jag skulle få samma resultat om jag testade andra klasser, i 

andra skolmiljöer men under likartade premisser, är svårt att uttala sig om. Hade jag haft tid och 

möjlighet att testa ett större urval så hade det varit av största intresse. I slutändan är jag ändå 

                                                

 
47 Ibid, s. 
48 Farghal, M & Obiedat, H. (1995) ”Collocations: A neglected factor in EFL.” International Review of Applied 
Linguistics in Language Teaching. 33/4, s. 317 
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ytterst tacksam att jag hittade två klasser som bistod med sin tid och var villiga att utsätta sig för 

mitt testbatteri. 

Metod för datainsamling 

Studenterna i denna studie är elever som läser Franska, Steg på 4, på gymnasiet. Grupp 1 är 17 

elever som går på en kommunal Gymnasieskola i Uppsala, varav 9 är flickor och 8 är pojkarr. 

Grupp 2 är 28 elever som går på en kommunal Gymnasieskola i Stockholm, varav 19 är flickor 

och 9 är pojkar. Båda klasserna samlar elever från både samhällsvetenskapliga och 

naturvetenskapliga program. 

Beräknad tidsåtgång för testet är en lektion à 60 minuter, varav 5 minuter inkluderar en 

introduktion om mig som uppsatsskrivare, premisserna för hantering av insamlade data samt 

villkoren för deras frivilliga deltagande. Det receptiva och produktiva testet beräknades ta max 20 

minuter. Den skriftliga uppgiften beräknades ta max 35 minuter. 

Vokabulärtes t  

De vokabulärtest som utfördes i denna studie baserar sin utformning på de exempelprov som 

Nation (2001) bifogar i sin forskningsöversikt av Vokabulärstudier.49 Nation reserverar sig 

förvisso mot de svårigheter som uppstår vid mätningen av ordkunskap meddelst flervalsfrågor: 

Tests of vocabulary differ greatly in the amount of knowledge of each word that they 
require. Some formats, like translation tests, require strong knowledge of the words while 
others, like multiple-choice tests with distractors not closely related in meaning, give 
credit for partial knowledge. The difficulty of the test format can have a strong influence 
on the number of words that learners get correct and thus influence the measurement of 
their vocabulary.50 

Trots risken för att överskatta inlärarnas faktiska kunskap, så anser jag att dessa typer av tester 

når den passiva kunskap som annars kan blockeras i själva testsituationen; där svårighetsgraden 

annars skulle riskera att demoralisera studenten eller få den att ge upp i förtid, så är flervalsfrågor 

en tryggare ram än ett rent översättningstest. Därför har jag valt att arbeta med denna typ av 

testning i min studie.  

För ytterligare inspiration till frågekonstruktionen har jag tittat på de vokabulärtest som 

Nation publicerat i sin bok ”Teaching Vocabulary”.51 Det receptiva testet består av lucktext med 

flervalsalternativ där studenten väljer mellan fyra alternativ och ringar in det svar som bäst 

fullbordar meningen. 

                                                

 
49 Nation, I.S.P. (2001) Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press, s. 
414ff. 
50 Ibid, s. 365. 
51 Nation, I.S.P. (2008) Teaching Vocabulary: Strategies and Techniques. Heinle: Cengage Learning, s. 183ff. 
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Thousand 1 

1. past: It happened in the <past>. 

a. time before now 

b. time of fighting 

c. time when it is dark 

d. time of the year when it is hot52 

I vissa fall har jag valt att göra kollokationerna ogrammatiska, dvs att de inte går att använda utan 

att bli semantiskt oacceptabla, men som till synes kan verka logiska för en tredjespråksinlärare, 

exempelvis *aller visite. 

Det produktiva kunskapstestet är en lucktest där de första bokstäverna ges av antingen 

huvudordet inom kollokationen eller biordet; detta för att anpassa svårighetsgraden till 

gymnasieelever. Det är viktigt att testet mäter om de har åtkomst till kollokationen/ordet och då 

har jag valt att hellre ge en extra bokstav i de fall där kollokationen bedöms vara av en lägre 

frekvens. Nation ger i sina vokabulärtest en varierande mängd bokstäver som prompt.53 Jag 

tolkar det som att ordets komplexitet är en faktor som kan vägas in i testkonstruktionen. 

The 2,000 word level 

1. They will restore the house to its orig      state. 

2. My favorite spo is football. 

 […] 

6. Many companies were manufac computers. 

Nation är mer generös än exempelvis Bahn och Eldaw som inte ger någon prompt alls, förutom 

meningens kontext.54 

Jag har valt att konstruera testen så att båda ska innehålla 20 frågor vardera, detta för att 

ytterligare efterlikna Nations exempelprov som har 20 frågor för 2,000 ordspannet av receptiv 

kunskap samt 18 frågor för 2,000 för ordspannet av produktiv kunskap. Dessutom är testet 

beräknat att ta max 20 minuter att fylla i, vilket är en praktisk nödvändighet för att även hinna 

med skrivdelen à 35 minuter under en 60 minuters lektion. 

De centrala franska kollokationerna som jag valt ut ska ligga inom spannet av de 0-2000 mest 

frekventa orden på franska. Ingen kollokationslista av frekvenstyp har ännu gjorts i Frankrike, 

men flera franska universitet jobbar både på att sammanställa ordböcker med kollokationer och 

att sedermera även sortera dessa sinsemellan. Universitetet i Lyon tillhandahåller en förteckning 

                                                

 
52 Nation, I.S.P. (2008) Teaching Vocabulary: Strategies and Techniques. Heinle: Cengage Learning, s.183 
53 Ibid, s.199 
54 Bahns, J & Eldaw, M. (1993), ”Should we teach students collocations?”, System 21/1, s. 111 
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av kollokationer online; ”Dictionnaire des collocations en ligne”55 som förvisso inte är helt 

komplett men som jag använt i ett första skede för att hitta och definiera kollokationer och i 

andra hand som ett filter för de kollokationer som jag valt att sätta i relief.  

För att göra valet av kollokationer mindre subjektivt så har jag, inspirerad av Farghal och 

Obiedat56, premierat de kollokationer som jag spontant hittat i läroboksserierna Chouette57 och 

Escalade58 för gymnasiet och som befinner sig inom de diskurser som man kan anse typiska inom 

den skolsituerade referensramen. Några exempel på sådana diskurser är kroppsdelar, närmiljö, 

resor, skolan och vädret. När jag sedan valt ut en lista av möjliga kollokationer så har jag sedan 

googlat dessa, först i infinitiv form, sedan i tredje person singular, inom citattecken för att avgöra 

hur pass vanligt förekommande de är inom franska språket. Exempelvis fick jag 9,410,000 träffar 

på infinitivvarianten ”aller à l’école”; gå i skolan, men bara 413,000 för ”va à l’école”; (han/man) 

går i skolan. Därtill har jag tagit hänsyn till att begreppet är centralt i den skoldiskurs där eleven 

befinner sig och som läroböckerna centrerar kring. Min slutsats när jag vägt samman dessa 

variabler är att det är skäligt att ha med kollokationen som ett av de mest högfrekventa exemplen. 

Vissa uttryck är inte lika högfrekventa på Google, exempelvis ”casser la jambe”; 50, 600 träffar 

och ”casse la jambe”; 62,100 träffar, men bedöms av mig vara ett centralt begrepp i flera av de 

ämnesdiskurser (kroppen, sport, sjukdom etc.) som ingår i den skoldiskurs där jag valt mina 

uttryck. Uttryck som har fallit under gränsen för 50,000 träffar har jag sorterat bort. 

Uttrycket ”faire froid” är både högfrekvent på google och centralt i ämnesdiskursen väder. 

Därmed får eleven bara en konsonant som prompt för ”faire froid” i mitt produktiva test, 

eftersom detta uttryck bedöms vara mer högfrekvent än till exempel ”vouloir à tout prix”; 155, 

000 träffar och ”veut à tout prix”, 234, 000 träffar, där jag valt att ge en konsonant plus två 

vokaler som prompt i mitt produktionstest. Detta på grund av att ”vouloir à tout prix” är mer 

marginellt förekommande i den ”skoldiskurs” där jag hämtat uttrycken.  

Resultatet av kollokation-sökningarna på Google återfinns i sin helhet i Bilaga 4, tabell nr. 1. 

Ytterligare katalogisering av nivån eller kollokationens strukturella uppbyggnaden görs i vissa 

studier av inlärarnas kollokationsutveckling även om Gitsaki redogör för en stor diversitet när det 

kommer till urvalet av kollokationer. 

The use of elicitation procedures differed from study to study, making their results 
difficult to compare (translation and cloze test in Bahns & Eldaw 1993; blank filling in 
Aghbar 1990; collocational grid in Channell 1981; multiple choice test in Fayez-Houssein 
1990; analysis of written performance in Ghadessy 1989; Elkatib 1984; essay writing and 
blank filling in Zhang 1993) […] With the exception of Zhang's (1993) study, where a 
number of collocational patterns are identified and systematically tested, the rest of the 

                                                

 
55 http://www.tonitraduction.net, konsulterad den 15 oktober 
56 Farghal, M & Obiedat, H. (1995) ”Collocations: A neglected factor in EFL.” International Review of Applied 
Linguistics in Language Teaching. 33/4. 
57 Vaderlind, M. et al. (2004) La Nouvelle Chouette: D. Stockholm: Liber. 
58 Waagaard, V. et al. (2013) Escalade 3 Allt-i-ett-bok. Stockholm: Liber. 
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studies lack systematicity and methodology in the selection of the collocations they tested, 
which were based mainly on native speaker intuitions. Due to these limitations the study 
of the acquisition of collocations is still in need of systematic and methodologically sound 
research, while a common framework for the study of collocations is yet to be 
established.59 

Gitsaki använder en grammatisk schematisering för att systematisera studiet av kollokationer, 

nämligen the BBI Combinatory Dictionary of English, utvecklad av Benson, Benson och Ilson.60 

Det hade varit intressant att använda och anpassa denna metod av katalogisering för att kunna 

applicera den på franska strukturer. Jag ser detta som ett tänkbart område att utforska i vidare 

studier. 

Min pilotstudie hade visat att mitt första utkast till det receptiva och produktiva provet var på 

en allt för hög nivå, därför exkluderade jag fem frågor från vardera test och ersatte dessa med 

meniningar med kollokationer som låg inom 1000-ord spannet i frekvensordlistan.61 Min 

målsättning med testningen var att proven skulle ligga inom en medelnivå där jag 

förhoppningsvis skulle få en spridning av resultatet. Ett misslyckat test skulle vara ett prov där 

antingen alla elever fick närmast 100% korrekta svar eller 100% inkorrekta svar eftersom dessa 

resultat skulle vara extremt svårtolkade samt riskera att inte ge mig tillräcklig information om 

inlärarnas faktiska kompetens. 

En obesvarad fråga på det receptiva testet räknas som ett felaktigt svar. Ett felstavat svar på 

det produktiva testet, som inte skadar förståelsen av ordet, räknas som ett korrekt svar. Exempel 

på felstavningar är aimer beacoup*, tout droit*, d’acord*. 

Skri f t l ig  uppgi f t  

När studenterna var klara med vokabulärtesten så samlades dessa in och den skriftliga uppgiften 

delades ut. Studenterna fick skriftliga instruktioner att skriva så mycket som möjligt om en dag i 

skolan. 

Valet av uppsatsämne valdes utefter två tungt vägande kriterier. För det första skulle ämnet 

ligga inom någon av de diskurser som är föremål för mycket explicit lärande inom den 

skolsituerade verklighetsram där studier av Franska bedrivs. Detta för att studenterna skulle ha 

tillräckligt med ämnesrelaterade ord i sitt aktiva ordförråd för att kunna uttrycka sig med 

variation, obeoende av vilken kunskapsnivå studenten uppnått under sin skolgång. 

För det andra så är ämnet menat som en social utjämnare i och med att alla elever de facto 

gick i skolan och hade erfarenhet av att gå i skolan. Ämnesvalet ”En dag i skolan” siktade på att 

                                                

 
59 Gitsaki, C. (1996) The Development of ESL Collocational Knowledge. PhD. Thesis, Centre for Language Teaching 
and Research, The University of Queensland, s. 133-134 
60 Benson, M. mfl. (1986) The BBI Combinatory Dictionary of English: A guide to word combinations. 
Amsterdam/Philadeplphia: John Benjamins.  
61 Lonsdale, D. & Le Bras, Y. (2009) French Frequency Dictionarry: Core vocabulary for learners. New York: 
Abingdon. 
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inkludera så många som möjligt oavsett socioekonomiska resurser, även om det inte är ett 

oproblematiskt val.; det kan med all rätt anses slå mot skoltrötta elever eller mobbade elever. Men  

i en avvägning så är det ett bättre val än exempelvis; ”min fritid” eller ”min semester”. De två 

senare är ämnesområden som ofta behandlas inom franska ämnet och vokabulär från den 

kategorien är föremål för mycket explicit inlärning. Emellertid kan en elev från en socialt eller 

ekonomiskt utsatt miljö riskera att känna sig utsatt eller kränkt, eftersom jämförelser med 

kamrater kan skapa ångest och motvilja mot att skriva om sig själv och sin verklighet. 

Samtidigt är det en motivationsfaktor att skriva om sig själv och inte behöva ”fabulera” om 

någon fiktiv karaktär. Hade uppsatsämnet varit en friskrivning om en imaginär elev hade 

uppsatserna riskerat att inte vara så fylliga och varierade som de i slutändan blev. 

Uppsatserna rättades utan samförstånd av två examinatorer. Uppsatsskrivaren och 

lärarstudenten L, som lärt känna Grupp 1 från en VFU-period, och den legitimerade 

franskaläraren P, som var obekant med båda grupperna, mer än att hon är kollega till 

franskaläraren som undervisar Grupp 2. I de fall bedömningen mellan examinatorerna skiljde sig 

åt angående en elevs produktion så undantogs denne elevs samlade resultat från den slutgiltiga 

jämförelsen mellan vokabulärtestet och den skriftliga produktionen. 

Vissa exempel på spontan produktion av kollokationer, ur de enskilda studenternas uppsatser, 

kommer att lyftas fram och analyseras vidare i resultatdelen av detta arbete. De uppsatser som 

lyfts ut är utvalda på elevbasis, att de inom sin betygskategori har det högsta resultatet på 

vokabulärtestet eller att de tydligt avvikit på något vis från förväntat resultat. De exempel på 

kollokationer som sedan lyfts fram ur dessa enskilda uppsatser bedöms efter kvalitét, det vill säga 

hur komplexa de är; exempelvis huruvida det finns en direkt motsvarighet på svenska, hur 

sannolikt det är att kollokationen i fråga är föremål för tidig explicit undervisning och i vilken 

utsträckning används kollokationen idiomatiskt utan transferfel. 

Bearbetning 

Test och skrivuppgift rättades separat av mig själv samt en legitimerad franskalärare, varav den 

senare examinatorn är helt oberoende de två skolor där jag gör datainsamlingen. 

Uppgiftslämnarna anonymiseras med individuella koder. Detta för att kunna minimera att 

förkunskaper om deltagarna färgar bedömningen av provet. 

Ett tomt svar räknas som ett felaktigt svar. Ifall en deltagare väljer att avstå skrivuppgiften så 

undantas dennes provsvar på kollokationstestet ur studien. 

I de fall där bedömningen av skrivuppgiften skiljer sig åt, så undantas den elevens samlade 

resultat från den slutgiltiga jämförelsen mellan resultatet på vokabulärtestet och resultatet på den 

skriftliga uppgiften. 
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Analysmetod 

Testresultaten sammanställdes och analyserades i Excel. Uppsatserna rättades separat och utan 

samförstånd av uppsatsskrivaren och en legitimerad franskalärare som aktivt undervisar på 

gymnasiet. I och med att uppsatsskrivaren inhämtat viss kunskap om Grupp 1 under en VFU-

period så har anonymiserande koder använts för att försöka undvika prejudicerande inflytande. 

Den legitimerade franskaläraren är helt oberoende båda grupperna som bidragit till studien.  

De insamlade uppsatserna analyseras utefter betygskriterierna i moderna språk samt 

bedömningstödet som medföljer det Nationella Provet i Franska, Steg 4. Resultatet av dessa 

kommer sedan tillföras som ytterligare en kvantitativ aspekt. 

Etiska Aspekter 

Min studie ämnar följa Vetenskapsrådet fyra forskningsetiska huvudkrav, dvs informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet.62 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare ska informeras om deras uppgift i projektet 

och de villkor som följer med deltagande, det vill säga att medverkan i projektet är frivilligt och 

närsomhelst kan avbrytas och deras bidrag undantas, detta utan att påföljden av ett avbrytande får 

några som helst negativa konsekvenser för den enskilde. Resultatet på provet skulle på inget sätt 

påverka deras kursbetyg negativt, men feedback tillbaka till deltagarna skulle ske via skriftliga 

omdömen och att nyckeln lämnades tillbaka till klassläraren. Facit skulle gås igenom med klassen 

vid nästa lektionstillfälle. 

Samtyckeskravet innebär att samtycke ska inhämtas av samtliga deltagare, dessutom om 

deltagaren är yngre än 15 år måste jag även inhämta vårdnadshavarnas samtycke. I detta fall var 

alla elever över 15 år och därmed kunde de själva samtycka eller avstå från att delta. De fick mina 

kontaktuppgifter upplagda på deras gemensamma filarea om de vid ett senare tillfälle ville 

undanta sitt bidrag, 

Konfidentialitetskravet innebär att inga uppgifter får avrapporteras på ett sådant sätt att 

deltagarnas identitet kan röjas av utomstående. Vid utförandet av kollokationstestet och 

skrivuppgiften kommer alla deltagare få en personlig kod som garanterar anonymisering vid 

rättning. 

Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter endast får användas inom projektets 

ramar. Allt insamlat material kommer att förstöras efter avslutat projekt för att kunna garantera 

att de i framtiden inte kommer att användas i felaktiga syften. 

                                                

 
62 Vetenskapsrådet. (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm : 
Vetenskapsrådet. 
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Resultat och analys 

Deltagarna i denna studie är elever som läser Franska, Steg 4, på gymnasiet. Grupp 1 är 17 elever 

som går på en kommunal gymnasieskola i Uppsala, varav 9 är flickor och 8 är pojkar. Grupp 2 är 

28 elever som går på en kommunal gymnasieskola i Stockholm, varav 19 är flickor och 9 är 

pojkar. Båda klasserna samlar elever från både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 

program.  

Båda gruppernas deltagare är anonymiserade med koder för att tillåta en mer objektiv rättning. 

Examinator L är lärarstudent och har haft tillgång till Grupp 1 under ett VFU tillfälle, men 

känner inte eleverna tillräckligt väl för att känna igen enskilda handstilar. Examinator P är 

obekant med båda grupperna, men är kollega med Grupp 2’s klasslärare. 

Resultatdelen är uppdelad i en kvantitativ del där jag först tittar på de uppmätta resultaten av 

kunskapstest och uppsatsdel och som sedan följs upp en kvalitativ resultatdel där jag analyserar 

enskilda fall ur elevproduktion. 

I avsnitt 1.1 diskuterar jag resultatet av det receptiva testet; i avsnitt 1.2 diskuteras resultatet av 

det produktiva testet; i avsnitt 1.3 granskar jag resultatet av den skriftliga uppgiften och i avsnitt 

1.4 jämför jag resultaten från båda vokabulärtesten med resultatet från den skriftliga uppgiften. 

Slutligen i avsnitt 1.5 så analyserar jag fall av spontan kollokationsanvänding ur enskilda 

elevuppsatser och diskuterar de pedagogiska implikationerna av resultaten. 

1.1 Resultatet av receptiva testet 

Tabell 1. Korrekt svarsfrekvens på frågorna 1-20 inom Grupp 1 och 2 på det produktiva testet.  
#	Receptiv	 Grupp	1	 Grupp	1	%	 Grupp	2	 Grupp	2	%	 Total	 Total	%	

1	 14	 82%	 24	 86%	 38	 84%	
2	 4	 24%	 11	 39%	 15	 33%	
3	 4	 24%	 7	 25%	 11	 24%	
4	 5	 29%	 12	 43%	 17	 38%	
5	 7	 41%	 6	 21%	 13	 29%	
6	 8	 47%	 18	 64%	 26	 58%	
7	 3	 18%	 3	 11%	 6	 13%	
8	 13	 76%	 22	 79%	 35	 78%	
9	 4	 24%	 11	 39%	 15	 33%	

10	 3	 18%	 8	 29%	 10	 22%	
11	 3	 18%	 10	 36%	 13	 29%	
12	 5	 29%	 6	 21%	 11	 24%	
13	 13	 76%	 19	 68%	 32	 71%	
14	 11	 65%	 14	 50%	 25	 55%	
15	 7	 41%	 9	 32%	 16	 36%	
16	 4	 24%	 6	 21%	 10	 22%	



 

 25 

17	 11	 65%	 23	 82%	 34	 76%	
18	 7	 41%	 5	 18%	 12	 27%	
19	 8	 47%	 6	 21%	 14	 31%	
20	 13	 76%	 17	 61%	 30	 67%	

Total	 147/340	 43%	 238/560	 43%	 385/900	 43%	
 

Min första forskningsfråga, huruvida gymnasieelver på steg 4 i franska har receptiv och produktiv 

kunskap om franska centrala kollokationer, ämnar jag besvara i slutet på resultatdel 1.2. 

Resultatet av det receptiva testet, som exemplifieras ovan i Tabell 1, visar att både Grupp 1 

och Grupp 2 i genomsnitt får 43% korrekta svar på provet. 

Antalet rätta svar i Grupp 1 är koncentrerade till 4 frågor som alla har över 75% korrekt 

svarsfrekvens. I Grupp 1 är alltså 43% av de rätta svaren koncentrerade till dessa 4 frågor. 

I Grupp 2 är antalet rätta svar koncentrerade till 2 frågor som har över 75% korrekt 

svarsfrekvens. Om samma jämförelse görs med Grupp 2 så representerar de 4 frågorna som har 

högst korrekt svarsfrekvens (>68%) 37% av de rätta svaren. 

Resultatet på det receptiva testet visar att majoriteten av studenterna har en viss receptiv 

kunskap om kollokationer men att den är främst begränsad till grammatiska kollokationer som 

lärs ut tidigt, som exempelvis ”aller à l’école” (1), ”faire chaud” (8), ”prendre une douche” (13,) 

”casser la jambe” (20) eller hälsningsfraser som ”bon voyage” (17). 

Kollokationen ”casser la jambe” (bryta benet) är en kollokation som får relativt få träffar på 

google (50,600) men som är central i skoldiskurserna kroppen och hälsa/sjukdomar som ofta 

behandlas redan på steg 1 och steg 2 i franska. Exponeringen tidigt i undervisningskedjan kan ha 

haft en positiv inverkan, i likhet med de slutsatser Gitsaki drar63. 

18 studenter av 45 (40%) hade 10 poäng eller mer på det receptiva testet. Jag tolkar det 

resultatet som att dessa studenter nått en språklig tröskel där de börjat att se mer än endast de 

enskilda delarna och blivit mer medvetna om ordens inbyggda relationer.  

En pedagogisk utmaning är att fånga upp denna ökade medvetenhet och arbeta mer explicit 

med kollokationer. 

1.2 Resultatet av produktiva testet 

Tabell 2. Korrekt svarsfrekvens på frågorna 1-20 inom Grupp 1 och 2 på det produktiva testet. 
#	Produktiv	 Grupp	1	 Grupp	1	%	 Grupp	2		 Grupp	2	%	 Total	 Total	%	

1	 11	 65%	 16	 36%	 27	 60%	
2	 15	 88%	 23	 82%	 38	 84%	
3	 6	 35%	 10	 36%	 16	 36%	
4	 4	 24%	 9	 32%	 13	 29%	

                                                

 
63 Gitsaki, C. (1996) The Development of ESL Collocational Knowledge. PhD. Thesis, Centre for Language Teaching 
and Research, The University of Queensland, s. 44ff. 
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5	 1	 5%	 5	 18%	 6	 13%	
6	 7	 41%	 9	 32%	 16	 36%	
7	 16	 94%	 21	 75%	 37	 82%	
8	 8	 47%	 16	 57%	 24	 53%	
9	 4	 24%	 7	 25%	 11	 24%	

10	 7	 41%	 12	 43%	 19	 42%	
11	 2	 12%	 5	 18%	 7	 16%	
12	 7	 41%	 9	 32%	 16	 36%	
13	 6	 35%	 10	 36%	 16	 36%	
14	 11	 65%	 20	 71%	 31	 69%	
15	 5	 29%	 9	 32%	 14	 31%	
16	 12	 71%	 14	 50%	 26	 58%	
17	 3	 18%	 3	 11%	 6	 13%	
18	 2	 12%	 4	 14%	 6	 13%	
19	 12	 71%	 18	 64%	 30	 67%	
20	 3	 18%	 8	 29%	 11	 24%	

Total	 142/340	 42%	 228/560	 41%	 370/900	 41%	
 

Resultatet av det produktiva testet visar att Grupp 1 och 2 får 42% respektive 41% korrekta svar. 

I Grupp 1 är de korrekta svaren primärt koncentrerade till 4 frågor som alla har över 71% 

korrekt svarsfrekvens, vilket representerar 39% av gruppens totala korrekta svarsfrekvens. 

I Grupp 2 är de korrekta svaren koncentrerade till 3 frågor som har över 71 % korrekt 

svarsfrekvens. Om vi jämför med Grupp 1, så motsvarar de 4 frågor som fått flest korrekta svar 

36% av Grupp 2s totala korrekta svarsfrekvens. 

Resultatet av det produktiva testet visar att båda grupperna har en viss produktiv kunskap om 

kollokationer. Eftersom det aktiva ordförrådet är betydligt mindre än det passiva så är det 

anmärkningsvärt att se att resultatet endast föll några procentsatser i jämförelse med det receptiva 

testet, med viss reservation för huruvida testet är rättvisande. En möjlig orsak till ett nätt resultat 

kan vara att konstruktionen av testet är obalanserat och att ytterligare hänsyn i framtiden måste 

tas till kollokationernas komplexitet förutom frekvens. 

I Grupp 1 är de rätta svaren främst koncentrerade till hälsningfrasen Au revoir (2), den 

grammatiska kollokationen ”aimer bien/beaucoup” (7), ”faire froid” (1) och ”avoir faim” (14) 

samt adverben ”tout de suite” (16) och ”tout droit” (19). Dessa kollokationer lärs alla ut tidigt 

och är föremål för mycket explicit lärande. 

I Grupp 2 var de korrekta svaren mer spridda men i stor utsträckning överensstämmer 

koncentrationerna av rätta svar med den första gruppens kluster. Intressant för vidare studier 

vore i vilken ordning franska kollokationer tillägnas. Enligt Gitsaki så är det de grammatiska 

kollokationerna som lärs in före de lexikaliska, samtidigt som hon lägger komplexiteten samt 

frekvensen av kollokationer som förekommer i inlärarnas läroböcker som ytterligare 
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parametrar.64 Att strukturera kollokationerna efter vetenskapliga principer skulle förenkla 

konstruktionen av ytterligare test och förbättra frågebatteriets jämvikt. 

Ser vi de samlade resultaten ur ett bredare perspektiv och återvänder till min första 

forskningsfråga huruvida gymnasieelver på steg 4 i franska har receptiv och produktiv kunskap 

om franska centrala kollokationer, så kan vi göra vissa försiktiga konstateranden. Det första är att 

gymnasieelever på steg 4 i franska har börjat tillägna sig centrala kollokationer och det förefaller 

som att majoriteten lärt sig de allra enklaste kollokationerna som tas upp tidigt i undervisningen 

och därmed varit föremål för mycket repetition. Det andra är att vi även ser att viss kunskap 

utanför de allra enklaste kollokationerna även representeras och det tolkar jag som att kunskapen 

för vissa elever är under utveckling. 

1.3 Resultatet av den skriftliga uppgiften 

Tabell 3. Motstridiga fall där examinatorernas L:s och P:s bedömningar av studenternas skriftliga 

produktion skiljer sig åt. 
Student	 L	 P	 L	 P	

2	 C	 B	 <	 >	
6	 C	 D	 >	 <	

17	 D	 C	 <	 >	
21	 B	 A	 <	 >	
25	 D	 C	 <	 >	
30	 D	 E	 >	 <	
36	 E	 F	 >	 <	
44	 D	 C	 <	 >	

Total	<	
	 	

5	 3	
Total	>	

	 	
3	 5	

 

Den skritfliga uppgiften rättades enligt Gy.11 betygskriterier för moderna språk65. För ytterligare 

vägledning använde examinatorerna även bedömningsstödet som medföljer den skriftliga 

uppgiften för det nationella provet i Franska, steg 4. Examinatorena rättade uppgifterna separat 

och oberoende av varandra, vilket resulterade i att åtta bedömningar är motstridiga, det vill säga 

att bedömningarna går isär vid betygsättningen, se Tabell 3 ovan. I fem fall har den legitimerade 

läraren P varit generösare i bedömningen är lärarstudenten L. I tre fall har P varit strängare i 

bedömningen. Dessa åtta motstridiga bedömningar kommer att undantas i den slutgiltiga 

bedömningen eftersom de kan anses tveksamma eller gränsfall. 

                                                

 
64 Gitsaki, C. (1996) The Development of ESL Collocational Knowledge. PhD. Thesis, Centre for Language Teaching 
and Research, The University of Queensland, s. 44ff 
65 Utbildningsdepartementet (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 
2011. Stockholm : Skolverket/Fritzes. 
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Tabell 4. De samstämmiga bedömningarna från A-F av den skriftliga uppgiften i Grupp 1-2. 
Betyg	 Grupp	1	 Grupp	2	 Total	 Total	%	
A	 1	 1	 2	 5%	
B	 2	 2	 4	 11%	
C	 1	 4	 5	 14%	
D	 3	 4	 7	 20%	
E	 5	 7	 12	 31%	
F	 2	 5	 7	 19%	
Total	 14	 23	 37	 100%	

 

Resultatet av rättningen, efter det att tveksamma fall sorterats bort, visar att 5% av studenterna 

fick betyget A, 11% fick betyget B, 14% fick betyget C, 20% fick betyget D, 31% fick betyget E 

och 19 % fick betyget F, se Tabell 4 ovan. 

Det totala resultatet finns presenterat i bilaga 4, tabell nr. 4. 

1.4 Resultat av skriftlig produktion i jämförelse med vokabulärtest 

Tabell 4. Resultat av receptiv och produktiv vokabulärtest i jämförelse med vokabulärtest 
Skrift.	Prod.	 Receptiv	 Produktiv	 Total	 Student	

A	 15	 14	 29	 14	
A	 12	 15	 27	 33	
B	 10	 13	 23	 1	
B	 5	 8	 13	 7	
B	 13	 9	 22	 29	
B	 14	 16	 30	 43	
C	 9	 13	 22	 10	
C	 11	 12	 23	 20	
C	 11	 12	 23	 26	
C	 10	 13	 23	 34	
C	 12	 12	 24	 38	
D	 10	 7	 17	 5	
D	 9	 9	 18	 9	
D	 11	 8	 19	 16	
D	 7	 8	 15	 22	
D	 7	 10	 17	 28	
D	 6	 10	 16	 31	
D	 10	 8	 18	 39	
E	 6	 9	 15	 3	
E	 7	 7	 14	 4	
E	 8	 6	 14	 8	
E	 10	 5	 15	 11	
E	 6	 7	 13	 15	
E	 8	 7	 15	 19	
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E	 10	 7	 17	 24	
E	 8	 5	 13	 27	
E	 8	 6	 14	 35	
E	 6	 5	 11	 40	
E	 7	 5	 12	 45	
F	 5	 3	 8	 12	
F	 7	 2	 9	 13	
F	 4	 3	 7	 18	
F	 5	 2	 7	 23	
F	 4	 0	 4	 32	
F	 3	 2	 5	 41	
F	 5	 5	 10	 42	

 

En av hypoteserna för detta arbete var att det skulle finnas ett positivt samband mellan kunskap 

om kollokationer och elevernas förmåga att uttrycka sig skriftligt på målspråket. 

I de fall betyget A har satts på den skriftliga uppsatsen så är det sammanlagda resultatet på det 

receptiva och produktiva testet i toppskiktet i denna undersökning, mellan 29-27 rätt. I de fall 

betyget B har satts på den skriftliga uppsatsen så är resultaten betydligt mer skiftande, mellan 30-

13 rätt. Uppseendeväckande är student 7 som endast har 13 poäng totalt och vars uppsats ändå 

bedöms som B av båda examinatorer. Student nr 43 har högst antal rätt på vokabulärtestet i 

denna undersökning, men dennes skriftliga uppgift bedöms vara ett B. 

I de fall betyget C har satts ligger det totala resultatet på vokabulärtesten relativt stabilt, mellan 

22-24 rätt. I de fall betyget D har satts så ligger det totala resultatet på vokabulärtestet också 

relativt stabilt, mellan 19-15 rätt. I de fall betyget E har satts ligger det totala resultatet på 

vokabulärtestet i spannet mellan 17-11 rätt. I de fall betyget F har satts så ligger det totala 

resultatet på vokabulärtestet mellan 10-4 rätt. 

.I stort kan man skönja en positiv trend mellan provresultatet på vokabulärtesten och 

resultaten på den skriftliga uppgiften. De resultat som avviker från förväntat utfall är av särskilt 

intresse och kommer att avhandlas vidare i kommande avsnitt. 

1.5 Analys av studenters användning av vissa kollokationer  

Min andra forskningsfråga lyder: Använder gymnasieelever på steg 4 i franska kollokationer i sin 

skriftliga produktion på målspråket? I vilken grad förekommer kollokationer spontant och hur hanterar 

eleverna dessa i sina texter? 

För att kunna besvara den frågan har jag analyserat några elevuppsatser, inom vardera 

betygskategori, ur den hög av uppsatser där bedömningen var samstämmig. Jag har valt de 

uppsatser där studenten inom sin betygskategori har det högsta resultatet på vokabulärtestet, eller 

i det fall som resultatet på vokabulärtestet varit märkbart avvikande från resterande 



 

 30 

gruppmedlemar. Sedan har jag valt att lyfta fram de fall där användningen av kollokationer varit 

av särskilt intresse för studien. 

A-bedömda uppsatsen 

Student nr 14 formulerade sig varierat, med tydlighet och med flyt.  Ordförrådet är i stort sett 

korrekt och nyanserat. 

”À sept heures et demie je quitte la maison et je prend le buss à l’école.” (1) 

”Pendant la récréation moi et mes copines dancent, chantent et faitent des 
plaisanteries.” (2) 

Studenten använder med framgång ett flertal kollokationer, som ex. ”suis contente”, ”fais mes 

devoirs”, ”de temps en temps”, ”tout à fait” och ”rentre le soir”. 

 Kollokationen ”quitter la maison” motsvarar i exempel (1) ovan svenskans ”gå 

hemifrån”. Att framgångsrikt använda denna kollokation, vilket student nr 14 de facto gör, 

innebär att hen måste undertrycka en rad andra alternativ.  

Den direkta översättningen av franskans ”quitter quelquechose” är mångtydig. Det kan 

innebära att ”lämna något” – som ”quitter l’école”, ”överge något” – som i ”ne quittez pas!”,  

eller ”lämna ifrån sig något” – som i exempelvis ”avoir à quitter qc”.  

Quitter i par med en sysselsättning av något slag innebär att man lämnar denna efter uträttat 

verk, som exempelvis i ”quitter l’école/le travail/la maison/la vie militaire”. Uttrycket har en 

inbyggd riktning som är mer utbyggd semantiskt än att bara ”gå ut”, som i en grov generalisering 

motsvarar franskans sortir, eller ”ge sig iväg iväg”, som på motsvarande vis motsvarar franskans 

”partir”, som är tänkbara alternativ för en inlärare som konstruerar sitt interlanguage utifrån 

separata delar. Men ”partir la maison” och ”sortir la maison” är idiomatiskt otänkbart och 

ogrammatiskt. 

Samma student använder även ”rentrer à la maison” som motsvarar svenskans ”komma hem” 

men den ordagranna översättningen blir ”återvända hem”. Det är sannolikt att en svensk 

modersmåltalare eventuellt skulle vara frestad att använda ”arriver” som bland annat har 

betydelsen ”komma fram”, men en sådan konstruktion blir ogrammatisk på franska.  

Här visar alltså student nr 14 prov för en semantisk känslighet genom att undantrycka 

alternativ som kan vara logiska för en svensk modersmålstalare. 

B-bedömda uppsatsen 

I betygsskiktet för uppsatser som samstämmigt bedömdes som B fanns de två uppsatser som 

avvek från de spann som annars utkristaliserade sig när resultaten på vokabulärtestet jämfördes 

med bedömningarna av uppsatserna. Student nr 43 hade högst resultat av alla studenter på 

vokabulärtestet och kunde därmed ”förväntas” hamna i ”A-kategorin” med sin uppsats, men 

nådde endast upp till ett B. Student nr 7 avvek på så vis att hans resultat på vokabulärtestet låg 
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inom spannet för ett ”förväntat” resultat inom betygsskiktet D, men ändå nådde han upp till ett 

B-resultat. Dessa två avvikande fall kan antas vara av särskilt intresse för en djupare analys och 

finns därmed båda med i analysdelen nedan. 

Student nr 7 avvek i stort från de andra uppsatserna i B-kategorin på så vis att hans resultat på 

vokabulärtestet låg inom spannet för ett ”förväntat” resultat inom betygsskiktet D, men ändå 

nådde han upp till ett B-resultat.. Hen skriver fylligt, med variation, använder ett antal bindeord 

och byter relativt framgångsrikt mellan presens och passé composé, vilket sammantaget ger en 

tydlig text. Studenten använder dock nästan endast avoir som hjälpverb. En annan kvalitet som 

texten har är att hen böjer verben framgångsrikt i tredje person plural när hen refererar till sig 

själv och sina vänner. Uppsatsen är väldigt informations- och verbrik, men innehåller inga 

lyckade kollokationer. 

”Hier, j’ai allé à l’école avec le bus.” (3) 

”Sur la récréation.” (4) 

Student nr 43 fick det högsta resultatet av alla studenter på vokabulärtestet, men uppsatsen var 

inte i par med de andra A-uppsatserna trots att hen skriver en ordrik uppsats med bra flyt och 

många bisatser. En viss osäkerhet kring användingen av infinitiv och presens drar dock ner 

tydligheten och flytet och uppsatsen bedömdes samstämmigt till B. 

”… je vais avec mes amies pour mangent à la cantine.” (5) 

”…que je n’ai jamais aimer.” (6) 

Hen använder ett flertal kollokationer, som exempelvis ”chaque jour”, ”un peu difficile”, ”est 

content”, ”on n’a pas faim”, ”quelques semaines qu’on ne dort pas beaucoup”. 

Men alla dessa kollokationer är relativt enkla och de som inte har direkt motsvarighet på 

svenskan är sådana typiska kollokationer som lärs ut tidigt, som ”avoir faim”; svenskans ”vara 

hungrig”. 

Dessa två studenter visar prov på vitt skilda språkliga strategier. Den första studenten (nr. 7) är 

noga med syntaxen och stavningen och hänger upp innehållet på många verb vilket ger mycket 

innehåll men få beskrivningar. 

Den andra studenten (nr. 43) ger intrycket att den inte bekymrar sig så mycket över syntaxen. 

Det blir rätt ibland och väldigt fel ibland, men eleven väver in många uttryck och stämningslägen, 

men nästan inga kollokationer som är språkligt bundna. 

C-bedömda uppsatsen 

Student nr 38 hade det högsta resultatet på vokabulärtestet av de vars uppsats bedömdes falla 

inom ramen för ett C. Hens text är relativt tydlig och relativt varierad, men problem med vissa 

verbformer och possessiva pronomen bryter flytet. 
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”Je me prepare pour le jour. (7) 

”Je prend mon vélo à l’école parcequ’il prend 10 minute. (8) 

I nästan alla fall som studenten använder kollokationer så är det kollokationer med direkt 

motsvarighet i svenskan, eller svenska kollokationer som bryter igenom franskan och skapar 

förvirring för läsaren. I det första exemplet (7) får ”le jour” en determinativ karaktär, det vill säga 

att det är en speciell dag då något förväntas hända. Svenskans ”göra sig i ordning för dagen” har 

en vardaglig konnotation som inte överensstämmer med en direkt översättning till franska. Den 

kollokation som motsvarar det studenten är ute efter är ”se préparer le matin”, ett uttryck som 

lägger eftertryck på att ”göra sig klar på morgonen” istället för som på svenskan ”för dagen”.  

I det andra exemplet (8) översätter studenten uttrycker ”tar min cykel till skolan” ordagrant, 

vilket fungerar semantiskt på franska. I bisatsen fungerar även samma ordagranna 

översättningsstrategi om pronomen byts ut till ça. Pronomsammanblandningen orsakar viss 

semantisk förvirring, men är i mitt tycke inte ett allvarligt fel. Studenten har en tendens till direkt 

översättning, men har tillräcklig semantisk känslighet för att det inte ska ställa till allt för allvarliga 

problem för flytet och tydligheten. 

Övriga kollokationer som användes var, ”fait de la natation”, ”fait les devoirs” och ”arrive 

tard”. 

D-bedömda uppsatsen 

Student nr 16 skriver begripligt, enkelt och relativt fylligt. Svenskan lyser ofta igenom hens text, 

vissa verbfel återkommer regelbundet och hen saknar språklig precision. 

”Je vais à un l’école s’appelle XXskolan. À mon avis, c’est un bien école avec beaucoup 
des personnes drôle et des bon professeurs.” (9) 

”…quand on arrive à la maison est on ne veut pas à faire les devoirs.” (10) 

Studenten använder korrekt kollokationen ”à mon avis” (9) och den lexikaliska frasen ”c’est tout” 

som en käck avslutning. Studenten visar grundläggande kunskap om adjektivets placering, (med 

visst undantag för ”un bien école” där han skjuter in ett adverb istället för adjektiv). 

Användningen av ”des bons professeurs” motsvarar svenskans begrepp ”bra lärare”. 

Användningen av ”des personnes drôles” (9) kan anses ändamålsenlig då det kan tänkas syfta på 

”skojfriska/roliga personer”, även om konnotationen av den franska kollokationen lutar åt det 

dråpliga hållet. 

I en kollokation lyser tydligt studentens modersmål igenom, nämligen i ”quand on arrive à la 

maison”(10). Franskans direkta motsvarighet till ”arriver à la maison” är ”komma fram till huset 

(där man eventuellt bor)”, men det som åsyftas av uppsatsskrivaren är ”när man kommer hem 

(till huset där man definitivt bor)”. På franska är ”rentrer à la maison” den kollokation som bäst 

motsvarar det som åsyftas, men studenten har inte nått det stadium av semantisk kunskap att hen 

är medveten om skillnaden. 
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E-bedömda uppsatsen 

Student nr 24 formulerar sig tillräckligt begripligt, enkelt och med viss variation. 

”Mon jour seulement commence avec un practice du l’orientation qui je fais du vélo 
à.”(11) 

”Ce pour j’adore l’entrainement et l’environment aussi, assez pour je fais l’orientation.” 
(12) 

Studenten har ett enkelt ordförråd och kollokationerna som spontant används är alla av 

grundläggande karaktär, som cykla (11) och träna orientering (12). Studenten ger intrycket att 

översätta ord för ord. 

F-bedömda uppsatsen 

Student nr 42 skriver enkelt och är bitvis begriplig, men det saknas struktur och texten har för 

stora språkliga brister för att nå upp till ett E. 

”Je vais avec le bus à ma band. alors oui aller a l’école de träning (formation)?” (13) 

”La cantine il fait froid. Les devoirs et les interrogations il fait tres difficult.” (14) 

Studenten använder den direkta översättningen av ”åker med bussen” (13), men franskan kräver 

en annan preposition ”aller en bus” eller en omskrivning , exempelvis ”prendre le bus”. ”se 

rendre en bus”. I samma mening gör hen även en kodväxling, det vill säga byter språk, och 

använder ett svenskt ord följt av det franska förslaget ”formation”, vars närmaste översättning till 

svenska är utbildning, i parentes och följt av ett frågetecken. 

Studenten använder i exempel (14) kollokationen ”fait froid” som figurerade i det produktiva 

vokabulärtestet för att beskriva att matsalen är kall, men utvecklar inte den tanken vidare eller 

nämner något annat som förekommer i matsalen. Nästa tanke studenten spinner vidare på är 

istället att prov och läxor är svåra, men gör ytterligare ett ”code-break” och istället för franskans 

”difficile” använder hen engelskans ”difficult”. 

Sammantaget visar texten att studentens lexikon är extremt begränsat och hen saknar 

strategier för att ta sig runt de språkliga problem som hen ställs inför. 

Slutsats  

Dessa axplock av elevproduktion ger ytterligare stöd för den positiva trend mellan 

kollokationsutveckling och förmåga att uttrycka sig skriftligt på målspråket. I de uppsatser som 

låg i det högre betygsskiktet för A förekom ett högre antal kollokationer med inslag av 

kollokationer av hög kvalitet, det vill säga att de var i större utsträckning språkligt bundna och 

semantiskt mångbottnade. 

I uppsatsen, som representerade betygsskiktet för B, återfann jag två polariserade uppsatser, 

den ena med en frekvent använding av flera enklare kollokationer och den andra helt utan 
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kollokationer men med en polerad syntax. Vi ser redan i detta skikt en viss minskning av 

komplexiteten bakom användingen av kollokationer. 

I uppsatsen, som representerade betygsskiktet för C, lyste transferfelen igenom de 

kollokationer som användes. Orden översattes som separata enheter med svenskan som direkt 

förlaga, en strategi som applicerades relativt framgångsrikt och några större krockar mellan 

franska och svenska begrepp skedde inte. Studenten visar prov på ett rikt vokabulär som 

användes målande. 

I uppsatsen, som representerade betygsskiktet för D, förekom spontan användning av 

kollokationer av blandad kvalitét. Vissa kollokationer var direkta översättningar från svenskan 

och här lyckas inte uppsatsskrivaren undvika transferfel när svenska och franska begrepp och 

strukturer krockar. Det är lovande att en rad kollokationer förekommer, även sådana som inte 

har direkt motsvarighet i svenskan. Att vika undervisningstid för lära ut åsiktsuttryck som ”à mon 

avis” med flera, ger nycklar till både struktur och personlig prägel i tal och skrift. 

I uppsatsen, som representerade betygsskiktet för E, förekom några få fall av spontan 

användning av väldigt enkla kollokationer som lärs ut tidigt. Studenten visar prov på ett 

grundläggande vokabulär som räcker till för att beskriva ämnet, men det är uppenbart att 

uppsatsskrivaren översätter ord för ord från svenska till franska. 

I uppsatsen, som representerade betygsskiktet för F, förekom ett flertal kollokationer av låg 

komplexitet. Emellertid är det intressant att det är med dessa strukturer samt kodväxling som 

studenten försöker pussla ihop en sammanhängande text. I brist på ett rikare ordförråd faller 

studenten tillbaka på i synnerhet grammatiska kollokationer, som förvisso inte är helt 

framgångsrika i sin användning, men som skapar mening och lyfter syntaxen ett snäpp. I de fall 

studenten använder kollokationer med faire+verb så sätter hen helt korrekt ut opersonligt 

pronomen som subjekt i frasen. Subjekt är annars något som studenten underlåter att sätta ut på 

många ställen i texten trots franskans subjektstvång. 

Däremot är det av särskilt intresse att student nr 7, som avvek från denna positiva trend, hade 

utvecklat en grammatisk kompetens som inte utvecklats i tandem med dennes lexikon. Det är en 

indikator på att den tidigare ställda hypotesen har sina svagheter och att en inlärares interlanguage 

process kan se olika ut och att mer strukturbaserad undervisning kan vara framgångsrik för vissa. 

Säkerligen på samma sätt som ett mer lexikalt fokus är en framgångsrik inlärningsstrategie för 

andra. En polarisering åt endera hållet anser jag därmed inte vara lösningen. 

Sammanfattningsvis skönjer vi i samtliga texter ett visst mått av franska kollokationer som 

stegrar i komplexitet med nivån på den språkliga produktionen. 
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Diskussion 

Nu till min första forskningsfråga; kan man anse att gymnasieelever på steg 4 i franska har 

kunskap om centrala kollokationer på målspråket?  

Båda gruppernas totala genomsnittliga resultat på det receptiva testet var 43% korrekta svar. 

Det resultatet speglar som allra minst en spirande medvetenhet om ordens förbindelser hos 

majoriteten av studenterna. Emellertid, för vissa av studenterna var kunskapen om kollokationer 

relativt låg och begränsade sig till de kollokationer som lärs ut allra tidigast inom ramen för 

språkval inom grundskolan. Det är sannolikt att dessa studenter med lågt resultat fortfarande ser 

orden som separata enheter och inte når upp till den språkliga tröskel där ytterligare förbindelser 

mellan orden framträder. Detta antagande styrks i och med analysen av det lägre betygsskiktet av 

den skriftliga produktionen, där studenternas spontana användning av kollokationer var 

bristfällig. Intressant för vidare forskning vore att granska i vilken mån inlärare, som upplever 

svårigheter med målspråkets lexikon, ser ord som separata enheter, eventuellt genom 

översättningstest. 

Det faktum att båda grupperna fick strax över 40% korrekta svar på det produktiva testet visar 

att de har en viss aktiv tillgång till kollokationer. Huruvida konstruktionen av de båda testerna var 

balanserad är tveksamt. De föreställningar som låg till grund för mina metodologiska 

övervägande och hypoteser var färgade av konnektivistisk språkteori, vilket ledde till att jag 

förbisåg alternativa arbetssätt som eventuellt skulle ha gett ytterligare precision till de kvalitativa 

mätningarna. Utan ett mer systematiserat tillvägagångssätt så är det svårt att hävda att de båda 

testen framgångsrikt kan viktas mot varandra. Det skulle behövas färdigställas en 

kollokationsordbok av frekvenstyp på franska samt att det nås en större konsesus inom fältet för 

hur kollokationer bör systematiseras. I framtiden kanske index på ordningen i vilken 

kollokationer utvecklas tas fram för att enklare bedöma inlärares kunskapsnivå. 

Min andra forskningsfråga löd: Använder gymnasieelever på steg 4 i franska kollokationer i sin 

skriftliga produktion på målspråket? Min analys av utvalda elevuppsatser visar att spontan 

använding av kollokationer verkar förekomma, utmärkande inte endast för högre nivåer av 

språklig säkerhet A-B, utan även för mellanskiktet C-D. De studenter som föll inom det lägre 

betygsskiktet E-F använde i större utsträckning väldigt få eller enkla kollokationer. En utmaning 

som tyvärr inte föll inom tidramen för detta arbete vore att analysera i detalj alla uppsatser för att 

kunna dra mer generella slutsatser.  

Min tredje forskningsfråga löd: I vilken grad korrelerar L3 inlärarnas kunskap om 

kollokationer med deras förmåga att uttrycka sig i skrift? Studiens mätning av receptiv och 

produktiv kunskap av kollokationer visar en relativt analog utvecklingskurva som löper parallellt 

med ökad säkerhet att uttrycka sig skriftligt på målspråket. Större språklig säkerhet och fler 

spontana fall av användning av kollokationer verkar samverka positivt. 
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Däremot verkar studiens resultat också peka på att inlärarnas interlanguage är en process där 

individuella faktorer och preferenser lyser igenom. Det finns i denna studie vissa indikationer på 

att det mentala lexikonet utvecklas i symbios med inlärarens språkliga strategier.  

Semantiska begrepp och lexikala nätverk är krokar som medvetet och omedvetet skapar nya 

språkliga föreställningar. Det pusslet är enormt viktigt för att komma vidare till högre språkliga 

nivåer. Inom det centrala ordförrådet i franskan är kollokationer frekvent förekommande och 

ofta saknar de direkt förlaga på modersmålet. Det kognitiva sorteringsarbetet och tillägnandet av 

dessa nyckelsekvenser gör det möjligt att generalisera den kunskapen på andra strukturer. 

Därmed förtjänar de centrala kollokationerna i mitt tycke explicit undervisningstid, speciellt på de 

högre stegen där en högre känslighet och medvetenhet om ordens förbindelser är i vardande. 

Detta borde rimligtvis förbättra kommunikationen både muntligt och i skrift, då dessa 

strukturer bidrar med viktiga byggstenar för det kreativa språkbruket; men även detta bör bli 

föremål för vidare studier. I min egen praxis som blivande lärare ämnar jag göra bruk av den 

kunskap om kollokationer och vokabulär som synliggjorts i denna studie och se vilka eventuella 

vinster som kan göras av att göra inlärarna mer medvetna om nyttan av kollokationer i den 

språkliga verktygslådan. 
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Konklusion 

De pedagogiska implikationerna för denna studie är först och främst att det inom ramen för 

språklärarens profession kan vara av stor nytta att ta sig tid att testa elevernas kunskap om 

kollokationer. Den typen av test ger ledtrådar till hur inlärargruppen ser på målspråket och dess 

vokabulär; antingen som mer statiska separata enheter eller som mer mångdimensionella lexikala 

former i ett semantiskt spindelnät.  

Konstruktionen av inlärarens mentala lexikon i samspel med dennes interlanguage är en 

process som styrs av tidigare undervisning, personliga intressen och preferenser samt mer 

ordbundna attribut som gör dem tillgängliga för inläraren. I vilken utsträckning kollokationer kan 

bidra till denna process och hur de kan bidra till den kommunikativa förmågan både muntligt och 

skriftligt är, i mina ögon, en brännpunkt inom vokabulärforskningen och språkdidaktiken. 

I en diskursiv skugga hamnar de situationer av vokabulärinlärning där inlärare stöter på hinder. 

Ytterligare en framtida utmaning blir att ringa in och identifiera inlärarens problem med att kliva 

över lexikala trösklar; vilket på sikt kan innebära nya metodologiska överväganden. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Test av receptiv kunskap av kollokationer 

Fullborda meningarna genom att ringa in det alternativ som bäst överensstämmer med innehållet i 

fraserna. 

1.  Je m’appelle Claire et j’ai 17 ans et j’habite à Uppsala. Je ________ ici à Celsiusgymnasiet. 

a.) marche à l’école  b.) vais à l’école c.) suis à l’école  d.) ai à l’école 

 

2. Ce que je dis maintenant est très important. Il faut ___________. 

a.) prêter attention  b.) avoir attention  c.) prendre attention  d.) rester attention 

 

3. Je vais ________ à ma grand-mère. Elle habite à Toulouse.  

a.) faire la connaissance b.) aller visite c.) rendre visite d.) aller connaître 

 

4. Peux-tu m’aider à ________? On va bientôt manger. 

a.) ranger la table  b.) prendre la table  c.) poser la table  d.) mettre la table 

 

5. Arrêtez de________! On sera en retard! 

a.) traîner les pieds. b.) partir lentement c.) aller de l’avant d.) remuer les jambes 

 

6. Nous allons à l’aéroport parce qu’on va ________ au Brésil. 

a.) aller l’avion  b.) prendre l’avion  c.) avoir l’avion d.) faire l’avion 

 

7. Je pense qu’il est un criminel. J’ai longtemps ________ contre lui. 

a.) eu des soucis b.) eu des soucoupes c.) eu des soupçons d.) eu des sous 

 

8. Aujourd’hui le soleil brille et il ______________ dehors. Allons à la plage! 

a.) fait l’été  b.) est chaud  c.) a été  d.) fait chaud 

 

9. Ce clown a ________. Il a l’air bizarre. 

a.) une expression du visage  b.) une mal de tête  c.) un visage familier d.) une drôle de tête 
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10. Désolé, je ne travaille pas ici. C’est ________, je ne suis qu’un client. 

a.) tout le contraire b.) de toute façon c.) le sens opposé d.) tout d’un coup 

 

11. Est-ce que tu es certain d’avoir lu cela? Il va falloir ________ dans cette section du livre. 

a.) regarder de loin b.) regarder de travers c.) regarder en arrière d.) regarder de près 

 

12. Tu as trouvé la bonne réponse, Alphonse. Est-ce que tu peux la répéter ________ ? 

a.) à mi-voix  b.) à basse voix  c.) à haute voix  d.) à voix douce 

 

13. Tous les jours je me lève à 6 heures et demie et je _______________. 

a.) ai une douche  b.) prends une douche  c.) vais une douche  d.) sous la douche 

 

14. Je voudrais__________ à François Hollande, parce que j’aimerais savoir s’il parle anglais. 

a.) faire une demande  b.) poser une question c.) donner une question d.) avoir une question 

 

15. Comme je pars pour les États-Unis ce soir, ce sera nécessaire de ________ tout de suite! 

a.) faire mes valises  b.) ouvrir mes valises  c.) mettre mes valises  d.) partir mes valises 

 

16. Enfin que tu sois là! C’est vraiment au ________. 

a.) dernier moment  b.) final moment  c.) moment passé   d.) dernier recours 

 

17. Aujourd’hui le Titanic quitte le port. Nous lui espérons ________. 

a.) un bien voyage  b.) un lieu sûr c.) un bon voyage  d.) un joyeux voyage  

 

18. Je comprends le problème et maintenant je _______________ . 

a.) vois juste  b.) vois clair  c.) regarde juste  d.) regarde clair 

 

19. J’oublie mes lunettes à la maison ______________________. C’est irritant. 

a.) de temps en temps  b.) en temps  c.) chaque temps  d.) le temps passé 

 

20. Je ne peux pas marcher parce que je me suis _________ au ski. 

a.) coupé la jambe  b.) craqué la jambe  c.) blessure de la jambe  d.) cassé la jambe 
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Bilaga 2. Test av produktiv kunskap av kollokationer 

Fullborda meningarna. Ni har fått en eller två bokstäver till hjälp som måste användas.  

1. Il neige! Enfin il fait f___________ dehors. 

2. Au r___________ Sofie! Je te souhaite un bon week-end! 

3. Personne ne manque à l’appel, tout le m__________ est là. 

4. Elle est fantastique! Elle a un je-ne-sais-q___________. 

5. Demain on a un examen. Ce soir il va falloir travailler d_____________. 

6. Il n’a pas une très belle voix. Chaque fois il chante fa____________. 

7. J’aime b___________ ces cerises. Ces sont mes fruits préférées. 

8. À plus t____________Pierre! On se voit devant la cantine après le cours de maths? 

9. Comme j’ai eu pe__________. J’ai cru voir un fantôme! 

10. Peux-tu me d_____________ de l’aide, s’il te plaît? 

11. Tu es rapide comme le vent. Tu peux vraiment courir v_________. 

12. Continuer même si c’est difficile. C’est de le vou___________ à tout prix. 

13. Nous avons gagné le premier prix! Nous avons eu de la ch___________. 

14. J’ai fa________________. Est-il l’heure de manger? 

15. J’aime me promener à pi___________ dans les montagnes. 

16. Vite! Il faut commencer tout de su___________. 

17. Jérôme accompagne sa maman au supermarché. Ils vont faire les co_________ pour préparer un 

gâteau. 

18. Tu veux danser? On ira dans une boîte de n_______ ce soir! 

19. Continuez à suivre cette rue tout dr___________ et vous trouverez la cathédrale d’Uppsala. 

20. Je pense que c’est la bonne réponse. Tu es d’a____________ avec moi Philippe? 

Bilaga 3. Skrivuppgift 

Exempelvis: Skriv om en dag i skolan. 

Inslag som är bra att få med: 
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Mode de transportation (buss, vélo, tram, train, à pied etc) 

Mes matières préférées  

Mes ami(e)s à l’école 

Mes professeur(e)s 

À la cantine 

La récréation 

Les devoirs et les intérrogations 

 

Bilaga 4. Resultat 

 

Tabell 1. Antal träffar på Google vid sökningar av kollokationer utvalda till det receptiva testet.66 

Kollokation Infinitiv 3 pers. singular Div. ordklasser 

Aller à l’école 9,410,000 413,000  

Prêter attention 455,000 319,000  

Rendre visite 4,450,000 573,000  

Mettre la table 357,000 297,000  

Traîner les pieds 62,300 105,000  

Prendre l’avion 494,000 232,000  

Avoir des soupçons 110,000 159,000  

Faire chaud 210,000 609,000  

Une drôle de tête   127,000 

Tout le contraire   8,460,000 

Regarder de près 277,000 183,000  

À haute voix   547,000 

Prendre une douche 464,000 352,000  

Poser une question 24,100,000 535,000  

Faire ses valises 178,000 321,000  

Au dernier moment   750,000 

Bon voyage   11,400,000 

Voir clair 426,000 57,400  

De temps en temps   17,400,000 

Casser la jambe 50,600 62,100  

 

                                                

 
66 wwww.google.se Konsulterad den 11 oktober 2015. 
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Tabell 2. Antal träffar på Google vid sökningar av kollokationer utvalda till det produktiva 

testet.67 

Kollokation Infinitiv 3 pers. singular Div. ordklasser 

Faire froid 206,000 686,000  

Au revoir   11,200,000 

Tout le monde   152,000,000 

Je-ne-sais-quoi   963,000 

Travailler dur 404,000 356,000  

Chanter faux 50,400 82,900  

Aimer bien 90,000 18,600,000  

À plus tard   18,700,000 

Avoir peur 2,590,000 1,470,000  

Donner de l’aide 340,000 1,970,000  

Courir vite 111,000 77,200  

Vouloir à tout prix 148,000 239,000  

Avoir de la chance 382,000 6,870,000  

Avoir faim 392,000 498,000  

À pied   34,000,000 

Tout de suite   44,800,000 

Faire les courses 492,000 300,000  

Boîte de nuit   966,000 

Être d’accord 3,600,000 36,800,000  

 

 

 

Tabell 3. Jämförelse av receptiv och produktiv vokabulärtest 

 
Student	 Receptiv	 Produktiv	 Total	 L	 P	 Motstridig	

1	 10	 13	 23	 B	 B	
	2	 11	 14	 25	 C	 B	 x	

3	 6	 9	 15	 E	 E	
	4	 7	 7	 14	 E	 E	
	5	 10	 7	 17	 D	 D	
	6	 6	 10	 16	 C	 D	 x	

7	 5	 8	 13	 B	 B	
	8	 8	 6	 14	 E	 E	
	

                                                

 
67 www.google.se Konsulterad 11 oktober 2015. 
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9	 9	 9	 18	 D	 D	
	10	 9	 13	 22	 C	 C	
	11	 10	 5	 15	 E	 E	
	12	 5	 3	 8	 F	 F	
	13	 7	 2	 9	 F	 F	
	14	 15	 14	 29	 A	 A	
	15	 6	 7	 13	 E	 E	
	16	 11	 8	 19	 D	 D	
	17	 12	 7	 19	 D	 C	 x	

Total	 147/340	 142/340	 289/680	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	18	 4	 3	 7	 F	 F	
	19	 8	 7	 15	 E	 E	
	20	 11	 12	 23	 C	 C	
	21	 16	 13	 29	 B	 A	 x	

22	 7	 8	 16	 D	 D	
	23	 5	 2	 7	 F	 F	
	24	 10	 7	 17	 E	 E	
	25	 9	 9	 18	 D	 C	 x	

26	 11	 12	 23	 C	 C	
	27	 8	 5	 13	 E	 E	
	28	 7	 10	 17	 D	 D	
	29	 13	 9	 22	 B	 B	
	30	 6	 8	 14	 D	 E	 x	

31	 6	 10	 16	 D	 D	
	32	 4	 0	 4	 F	 F	
	33	 12	 15	 27	 A	 A	
	34	 10	 13	 23	 C	 C	
	35	 8	 6	 14	 E	 E	
	36	 7	 7	 14	 E	 F	 x	

37	 10	 9	 19	 E	 E	
	38	 12	 12	 24	 C	 C	
	39	 10	 8	 18	 D	 D	
	40	 6	 5	 11	 E	 E	
	41	 3	 2	 5	 F	 F	
	42	 5	 5	 10	 F	 F	
	43	 14	 16	 30	 B	 B	
	44	 9	 10	 19	 D	 C	 x	

45	 7	 5	 12	 E	 E	
	Total	 238	 228	 467/1120	
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Tabell 4. Bedömningen enligt betygsskalan A-F av Grupp 1-2s skriftliga uppgift. 
Grupp	 Student	 L	 P	 Motstridiga	
Grupp	1	 1	 B	 B	

	
	

2	 C	 B	 x	

	
3	 E	 E	

	
	

4	 E	 E	
	

	
5	 D	 D	

	
	

6	 C	 D	 x	

	
7	 B	 B	

	
	

8	 E	 E	
	

	
9	 D	 D	

	
	

10	 C	 C	
	

	
11	 E	 E	

	
	

12	 F	 F	
	

	
13	 F	 F	

	
	

14	 A	 A	
	

	
15	 E	 E	

	
	

16	 D	 D	
	

	
17	 D	 C	 x	

	 	 	 	 	Grupp	2	 18	 F	 F	
	

	
19	 E	 E	

	
	

20	 C	 C	
	

	
21	 B	 A	 X	

	
22	 D	 D	

	
	

23	 F	 F	
	

	
24	 E	 E	

	
	

25	 D	 C	 x	

	
26	 C	 C	

	
	

27	 E	 E	
	

	
28	 D	 D	

	
	

29	 B	 B	
	

	
30	 D	 E	 x	

	
31	 D	 D	

	
	

32	 F	 F	
	

	
33	 A	 A	

	
	

34	 C	 C	
	

	
35	 E	 E	

	
	

36	 E	 F	 x	

	
37	 E	 E	

	
	

38	 C	 C	
	

	
39	 D	 D	

	
	

40	 E	 E	
	

	
41	 F	 F	
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42	 F	 F	

	
	

43	 B	 B	
	

	
44	 D	 C	 x	

	
45	 E	 E	

	 

  

 


