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Det övergripande syftet med denna studie var att granska gymnasieskolungdomars generella förståelse 

av idiom. Vidare syftade studien även till att analysera eventuella skillnader utifrån kön samt även 

gymnasieprograminriktning. Studien genomfördes via en digital enkätundersökning bestående av 

flervalsfrågor samt två olika typer av lucktest. Det ena lucktestet var kontextberoende medan det andra 

lucktestet var kontextoberoende. Studien visade att den generella förståelsen för idiom hos 

gymnasieskolungdomar var genomgående låg. Studien visade även att flickor besitter en något högre 

kunskap om idiom än pojkar, oavsett gymnasieprograminriktning. Slutligen visade studien att det finns 

stora skillnader i förståelsen för idiom utifrån gymnasieprograminriktning hos den manliga gruppen av 

informanter. Utifrån studiens resultat drogs slutsatserna att flickor och pojkar uppvisar olika mått av 

förståelse av idiom samt att den generella förståelsen överlag är låg. 
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1. Inledning 
 

Vid ett undervisningstillfälle i Svenska 1 på gymnasiet med en av mina klasser snubblade vi 

över en artikel om svenska ordspråk som var översatta till engelska. Jag och eleverna 

skrattade länge och väl åt de översatta uttrycken, exempelvis ”close shoots no rabbit” eller 

”There is no danger on the roof”. Utifrån denna artikel började eleverna sedan fråga var de 

svenska uttrycken kom ifrån och vad de betydde. Under samtalets gång insåg jag att eleverna 

verkade ha bristande kunskap kring ordspråk, idiom och andra lexikaliserade fraser. Sålunda 

föddes en nyfikenhet om ämnet i sig, en nyfikenhet som lade grunden till min uppsats.   

Ett idiom är enligt Anward och Linell (1975) en typ av lexikaliserad fras. En lexikaliserad fras 

definieras i sin tur som två eller fler ord som vanligen uppträder tillsammans enligt en fixerad 

struktur (Östberg, 2002). Idiom och andra typer av lexikaliserade fraser är en kvarleva från 

gamla tider, och vissa uttryck kan dateras så pass långt tillbaka som före Kristi födelse 

(Mårtensson & Svensson, 1988:137). Idiomen fyller en viktig funktion i språket, de bidrar till 

att ge liv, färg och personlighet till ett vardagsspråk som annars kan bli ganska monotont 

(Östberg, 2002). Idiomen kan även till viss del fungera som bärare av kultur, normer och 

sociala egenheter som hör olika kulturer till.  

Hur viktigt är det då egentligen att förstå idiom? Utifrån Östbergs (2002) hävdande att 

lexikaliserade fraser bidrar till språkriktighet, karaktär och liv i det individuella språket kan 

det tolkas som viktigt ur ett språkutvecklingsperspektiv. Ett välutvecklat språk är viktigt på 

flera olika nivåer, både kulturellt och socialt. Utifrån en önskan om bevarande och förvaltning 

av ett språkfenomen som härrör från svunna tider (Mårtensson & Svensson, 1988) motiveras 

studier av ungdomars förståelse av idiom ytterligare.  

Utifrån min upplevelse i det klassrumssammanhang som beskrivs ovan blev min hypotes att 

skolungdomars förståelse av idiom idag är låg. Jag upplever att idiom och användandet av 

dessa är en dalande uttrycksform som inte är aktuell i vardagstalet hos ungdomar. Vad som 

även tedde sig intressant i sammanhanget var huruvida det skulle kunna finnas skillnader 

mellan olika grupper av skolungdomar. Jag valde att undersöka huruvida någon skillnad finns 

mellan flickor och pojkar respektive gymnasieprograminriktning i användning och förståelse 

av idiom. Utifrån min hypotes utformades sedan syftet för min uppsats, såsom beskrivet 

nedan.  
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1.1 Syfte 

 
Studiens övergripande syfte är att undersöka den generella idiomförståelsen hos 

gymnasieskolungdomar. Min hypotes är, som ovan nämnt, att skolungdomars förståelse av 

idiom är generellt låg. Utöver detta kommer det även att vara intressant att analysera 

variablerna kön och inriktning på gymnasieprogram (yrkes- eller 

högskoleförberedande/teoretiskt).  

 

1.2 Frågeställningar 
 

 Hur ter sig den generella förståelsen av olika typer av idiom hos skolungdomar? 

 Är det någon skillnad i gymnasieskolungdomars förståelse av idiom utifrån kön?  

 Är det någon skillnad i gymnasieskolungdomars förståelse av idiom utifrån deras 

gymnasieprogram (yrkes- eller högskoleförberedande/teoretiskt).  
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2. Bakgrund och teori 

 
Detta kapitel syftar till att redogöra för relevant forskning och teorier kring det aktuella ämnet. 

Kapitlet kommer behandla begreppet idiom, tidigare studier av idiom och lexikaliserade 

fraser, studier och teorier kring språk och genus och slutligen ges en presentation av innehåll i 

kursplaner som är relaterade till språkkunskap.  

 

2.1 Begreppsdefinition – idiom 
 

Ett idiom är, per definition, ett ”fast uttryck vars innebörd inte framgår av de ingående ordens 

betydelser” (SAOL). SAOL anger även att ett idiom kräver en konventionalisering, det vill 

säga en etablering av betydelsen utifrån rådande språknormer. Det finns dock olika 

definitioner och tolkningar av vad ett idiom är. Anward och Linell (1975) definierar idiom 

som en typ av lexikaliserad fras, det vill säga som fasta förbindelser vilka är s.k. 

lexikonlagrade. Detta innebär vissa sammansättningar av ord som har fastställts och används 

återkommande i sin fasta form utan variation eller förändring. Författarna presenterar en 

genomgående uppdelning av olika typer av lexikaliserade fraser utifrån, bland annat, prosodi 

och sammansättning (76-79). De menar att skillnaden mellan lexikaliserade fraser och idiom 

är, förutom prosodin, huvudsakligen morfologisk till sin form. Med andra ord innebär detta att 

skillnaderna ligger i hur orden i uttrycken är strukturerade.  Författarna beskriver idiom som 

”flerledade uttryck vars betydelse inte har någon som helst relation till konstituenternas 

('bokstavliga') betydelser” (Anward och Linell, 1975:82), medan andra typer av lexikaliserade 

uttryck kan ha en semantisk förutsägbarhet som är helt relaterbar till uttryckets faktiska form. 

Med andra ord menar författarna att betydelsen hos idiom inte alls kan relateras till den 

bokstavliga formen, exempelvis har idiomet ”att gå som katten kring het gröt” ingenting att 

göra med faktiska katter eller gröt. Andra typer av lexikaliserade fraser däremot skulle kunna 

ha en viss koppling till den bokstavliga betydelsen, exempelvis uttrycket ”blyg som en viol”, 

där liknelsen vid violens ringa storlek blir en relativt konkret liknelse till det angivna 

personlighetsdraget.  

Sköldberg (2004) i sin tur hävdar att den huvudsakliga skillnaden mellan lexikaliserade fraser 

och idiom är att idiom är, i högre grad än lexikaliserade fraser, figurativa och oftare innehåller 

metaforer, hyperboler och metonymier av olika slag. Vad gäller likheten mellan idiom och 

lexikaliserade fraser hävdar Sköldberg (2004) att den etablerade betydelsen i bägge fenomen 
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inte helt kan ”härledas ur den betydelse som de ingående orden har när dessa förekommer var 

för sig” (Sköldberg, 2004:3). Sköldbergs definition skiljer sig sålunda något från Anward och 

Linells, i och med att Sköldberg definierar idiom som uttryck vars betydelse inte helt och 

oftast inte kan relateras till enheternas bokstavliga betydelse. Anward och Linell (2004) å sin 

sida hävdar att denna betydelse inte har någon relation alls till enheternas bokstavliga 

betydelse. En liten skillnad, men ändock distinkt. Prentice (2010), vars definition av 

begreppet går i linje med den given av Sköldberg, påpekar att ”idiom, liksom andra typer av 

konventionaliserade uttryck, [är] ingen homogen kategori som kan ses som helt isolerad från 

andra typer av konventionaliserade uttryck.” (29). I likhet med Sköldbergs (2004) mer 

förlåtande definition av begreppet kan detta eventuellt leda till en betydande breddning av 

fraser som hamnar inom ramen för just idiom, snarare än inom andra kategoriseringar av 

lexikaliserade fraser. Det kan även innebära det motsatta, att uttryck som tidigare inte hade 

uppfyllt kraven för idiom nu skulle placeras inom denna kategori.  

Konventionalisering av ett uttryck problematiseras bland annat av Svanlund (2001). Denna 

problematisering sker utifrån att språkets konventioner beskrivs som dynamiska och under 

ständig utveckling, vilket leder till svårigheter i fastställandet av en rådande norm (33). 

Utifrån denna problematik beskriver Prentice (2010) att hon i sin avhandling definierar 

språklig konventionalisering som ”etablerade mönster i språkbruket gentemot nyskapade eller 

tillfälliga sätt att uttrycka ett visst innehåll” (28). Denna uppfattning av begreppsdefinitionen 

är enligt författaren delad av flertalet forskare inom fraseologin, vilket leder till antagandet att 

definitionen är relativt vedertagen och således kommer att brukas även i denna uppsats.  

Utifrån ovanstående beskrivningar konstateras det att begreppsdefinitionen som presenteras 

av Anward och Linell (1975) är aktuell, med vissa modifikationer. I likhet med Sköldberg 

(2004) och Prentice (2010), kommer denna uppsats referera till idiom som en lexikaliserad 

fras vars betydelse inte helt kan härledas till de enskilda enheternas bokstavliga betydelse. 

Frasen måste även vara konventionaliserad i den mån att det språkliga mönstret i frasen är så 

pass regelbundet upprepat att mönstret i sig kan anses vara vedertaget.  

 

2.2 Studier av idiom och lexikaliserade fraser 
 

Flertalet studier har genomförts inom fraseologin, den gren av språkvetenskap vilken idiom 

faller under. Trots att exempelvis Sköldberg (2004) kritiserar just den bristfälliga mängden av 
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forskning inom området och menar att området är relativt förbisett ur ett forskningsperspektiv 

har en del forskning redan genomförts. Även om Sköldbergs kritik kan vara befogad, har 

denna uppsats inspirerats och till viss del utformats i relation till flera intressanta 

forskningsarbeten inom det berörda fältet. Dessa forskningsarbeten är bland annat Sköldbergs 

(2004) och Prentices (2010) avhandlingar, vilka berör idiom utifrån begreppet i sig samt vissa 

relevanta uppdelningar av övriga lexikaliserade fraser. Flertalet övriga uppsatser, både på 

kandidatnivå och högre, har även inspirerat innehållet och formen i denna uppsats. Dessa 

uppsatser presenteras senare i detta avsnitt. 

Sköldbergs avhandling Korten på bordet (2004) har haft en avgörande roll för min uppsats. 

Avhandlingen har givit en grund för begreppsdefinitioner samt avgränsningar gällande idiom 

och andra typer av lexikaliserade fraser och fasta flerordsuttryck. Avhandlingen syftar dels till 

att definiera själva begreppet idiom, där Sköldberg avgränsar sig till att behandla tidigare 

begreppsdefinitioner i relation till vad avhandlingen senare befäster som användbara, svenska 

idiom. Vidare syftar avhandlingen även till att redogöra för idiomens innehåll. Sköldberg ser 

då till idiomens betydelse, huruvida den förändras eller icke, om det finns återkommande 

mönster i eventuella variationer samt en redogörelse för idiomens lexikaliska form i relation 

till innehållsstrukturen. Slutligen syftar avhandlingen till att redogöra för samt diskutera 

idiomens morfologiska, lexikaliska och syntaktiska form, eventuella skillnader mellan 

fixerade och icke-fixerade uttryck samt den uttrycksmässiga variationen och eventuella 

systematiska drag (Sköldberg, 2004:10). Författaren definierar hur målsättningen för 

avhandlingen är att bidra till kunskapen och debatten om fasta fraser och deras betydelse inom 

språkforskningen. Hon menar att denna del av fraseologin har en relativt liten plats inom 

ramarna för ämnet, något som blir problematiskt i relation till hävdandet av fenomenets vikt 

inom språkforskningen och diskussionen kring den. Vidare beskriver Sköldberg hur hon i 

avhandlingen främst anlagt ett tolkningsperspektiv på idiom, men stundom även ett 

produktionsperspektiv. Författaren menar att ”Orsaken till att jag också tar fasta på 

produktionen av idiom är att korrekt användning av idiom och fasta fraser är avgörande vid 

bedömningen av en språkbrukares språkliga kompetens.” (2004:11).  

Sköldbergs urval (2004) av idiom hämtat från en korpus. Inledningsvis presenterar Sköldberg 

hur materialurvalet i tidigare forskning grundats på flera, vitt skilda material. Dessa material 

inkluderar diverse lexikon och ordböcker, olika korpusar samt konstruktioner som författats 

av enskilda forskare och författare. Det sistnämnda materialurvalet beskrivs av Sköldberg som 

mest problematiskt, eftersom en enskild talares uppfattning om ett uttrycks normativitet inte 
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kan fungera som garanti för dess faktiska vedertagenhet (2004:41). Vidare menar författaren 

att korpusbaserade underlag utifrån diverse ordböcker och lexikon mycket väl kan fylla flera 

syften, men att hennes egen avhandling lämpade sig bäst för ett korpusbaserat material utifrån 

autentiska texter, exempelvis tidningstexter. Författaren hänvisar till flera korpusar som varit 

relevanta för hennes arbete, bland annat en korpus som framställdes av henne själv i ett 

tidigare forskningsarbete inom fraseologin (Sköldberg, 2004:42). Författaren beskriver och 

motiverar materialet som samtida enligt följande:  

Materialen P95-P98 utgörs av texter i konkordansformat1, och texterna är främst 

hämtade ur tidningarna Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Svenska Dagbladet, 

men även ur Sydsvenska Dagbladet och Arbetet, från åren 1995 till 1998. Det rör sig 

som synes om nutida svensk dagspress. Materialet är således förhållandevis modernt 

och det är hämtat från en relativt kort och sammanhängande period. 

    (Sköldberg, 2004:42) 

Vidare motiverar Sköldberg valet av tidningstexter som representativa för det svenska 

vardagsspråket. Författaren kallar denna typ av texter ”vardagsprosa” (2004:43), och menar 

att dylika texter produceras och konsumeras med hög frekvens, och läses av en mängd 

människor som i sin tur fungerar som representanter för det normativa språket. Vidare menar 

Sköldberg (2004) att texterna behandlar många olika ämnen, vilket således inkluderar en 

mängd olika idiomatiska uttryck som löper mindre risk att uteslutas på grund av eventuell 

genretillhörighet.  

De resultat som presenteras av författaren visar att idiom till viss del besitter en semantisk 

töjbarhet. Till skillnad från vissa tidigare studier visar denna undersökning att idiom och fasta 

flerordsuttryck inte alltid är fasta i sin betydelse, och/eller kontextbundna. Författaren påpekar 

dock att denna tidigare definition ofta stämmer, om än inte alltid. Hon påpekar också att det 

ligger ett visst mått av sanning i påståenden kring idiom som vaga och oskarpa utan relation 

till en kontext, men att gruppen idiom i sig är så pass skiftande att det inte går att uttala sig 

generellt om huruvida språkfenomenet är på ett visst sätt eller inte (172). Vidare visar studien, 

i likhet med tidigare forskning inom området, att den uttryckliga variationen som förekommer 

hos idiom är starkt begränsad. Hon delar upp idiomen i kategorier om starkt fixerade, relativt 

fixerade och föga fixerade (2004:289). Författaren beskriver hur hennes resultat, i likhet med 

resultat presenterade av andra forskare, påvisar att så kallade äldre idiom, alltså idiom som 

brukats i språket under en längre tid, är mer fixerade. Detta till skillnad från så kallade icke 

                                                      
1 Konkordans: en förteckning i alfabetisk ordning över de ord som finns i olika typer av texter. 



7 

 

genomskinliga idiom, alltså idiom som är mer kontextbundna och beroende av sitt 

sammanhang, vilka ter sig relativt mindre fixerade. Detta dock med betoning på relativt, då 

studien visar att alla idiom är fixerade i någon grad (Sköldberg, 2004:85). 

Ytterligare ett arbete som till viss del bidragit med inspiration till min uppsats är avhandlingen 

På rak sak av Julia Prentice (2010). Avhandlingen syftar främst till att undersöka och 

analysera användandet och behärskningen av fasta flerordsuttryck bland ungdomar med 

flerspråkig bakgrund. Min uppsats fokuserar inte, till skillnad från Prentices avhandling, på 

ungdomar med flerspråkig bakgrund, men Prentices övergripande fokus på ungdomar och 

dess behärskning av fasta flerordsuttryck inspirerade likväl idén till, och i viss mån upplägget 

av denna uppsats. De delar av Prentices avhandling som har varit relevanta och av vikt för 

denna uppsats kommer beskrivas kortfattat.  

Prentice (2010) syftar i sin avhandling som ovan nämnt till att undersöka och analysera 

användandet och behärskningen av fasta flerordsuttryck bland ungdomar med flerspråkig 

bakgrund. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling bestående av tre olika artiklar 

med olika perspektiv på fasta flerordsuttryck hos ungdomar med flerspråkig bakgrund.  

I de tre studier som utgör avhandlingen presenterar Prentice (2010) metoder av både kvalitativ 

och kvantitativ typ. De enkäter som används av Prentice har till stor del präglat de enkäter 

som används till min studie (se Bilaga 4). Prentice använde sig alltså av enkäter i kombination 

med inspelningar och intervjuer. För denna uppsats är dock enkätsvar mest relevanta och 

intressanta att beakta. Mina enkäter är baserade delvis på lucktest, delvis på flervalsfrågor.  

Enkätsvaren som Prentice (2010) erhöll i sin undersökning gav information gällande flera 

aspekter av behärskningen och förståelsen av fasta flerordsuttryck, eller idiom, den term som 

används i min uppsats. Bland annat visade resultaten att i relation till flerspråkighet var den så 

kallade startåldern avgörande för behärskningen av idiom. Startåldern uppges som den ålder 

då talaren började lära sig det svenska språket. Ju lägre startålder informanterna hade, desto 

bättre behärskade de idiomen och dess innebörd. De informanter som hade högre startålder 

uppvisade stora svårigheter att förstå idiomens innebörd (Prentice, 2010:113). Vidare visar 

resultaten att alla informanter, oavsett språklig bakgrund, uppvisade en högre grad av 

förståelse av idiom i flervalsfrågorna än i lucktestet. Detta resultat blir särskilt intressant i 

relation till Sköldbergs resultatredovisning om kontext och genomskinlighet. Utifrån 

Sköldbergs (2004) diskussion om fixeringen av idiomens betydelse samt den eventuella 

kontextualiteten, blir Prentices (2010) resultat intressanta i sammanhanget då informanterna 
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med högre resultat uppvisar en större känslighet för kontexten än informanter med ett lägre 

resultat. Prentice resultat visar även att informanterna överlag har lättare att förstå de idiom 

som är mindre fixerade och mer genomskinliga (114).   

Levorato, Nesi och Cacciari (2004) genomförde en undersökning med syftet att lokalisera 

eventuella skillnader i skolbarns förståelse av idiom utifrån deras läsförmåga. Författarnas 

hypotes var att en högre läskapacitet skulle vara kopplat till förståelsen av idiom, då en sådan 

förståelse kräver en förmåga att ta till sig och tolka texten på ett djupare plan än simpel 

ordförståelse.  

Författarna genomförde studien på så sätt att de först placerade informanterna i tre grupper, 

där grupptillhörigheten avgjordes av deras läsförmåga. Genom läsförståelsetest bedömdes 

barnen ha god kapacitet, medelgod kapacitet eller låg kapacitet för läsning. Därefter fick 

informanterna genomföra ett test av förståelse av idiom, vilket bestod av flervalsalternativ. 

Resultaten för de respektive grupperna jämfördes sedan. Efter studiens genomförande 

passerade åtta månader, efter vilka de skolbarn som bedömts ha en låg läskapacitet testades 

igen. De barn vars läsförmåga hade utvecklas presterade bättre i denna undersökning än de 

barn vars läsförmåga inte hade utvecklats nämnvärt (Levorato et al., 2004).  

Studien bekräftade den hypotes som framställdes av författarna: att skolbarns förståelse om 

idiom står i direkt relation till deras generella läsförmåga. Detta blev speciellt tydligt i och 

med den undersökning som genomfördes åtta månader efter huvudexperimentet, där det barn 

som utvecklat sin läsförmåga tydligt uppvisade en större förståelse om idiomen i sig 

(Levorato et al., 2004).  

Ett annat experiment genomfördes av Kana, Murdaugh, Wolfe och Kumar (2012) i syfte att 

lokalisera eventuella skillnader i hur män och kvinnor uppfattar idiom. Till skillnad från de 

tidigare nämnda studierna, genomfördes denna undersökning med hjälp av MRI-röntgen, det 

vill säga en magnetröntgen av de delar av hjärnan som tidigare bevisats vara reaktiva i fråga 

om perception och förståelse av olika språkliga fenomen. Studien utfördes med hjälp av 36 

friska informanter, som mötte och reagerade på flera olika typer av idiomatiska uttryck.  

Studien indikerar på skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till uppfattningen och 

förståelsen av olika idiomatiska uttryck. Det verkar som att kvinnors hjärnor överlag blir mer 

aktiverade och svarar lättare på idiomatiska och litterära uttryck än män. Dock visar studien 

även att mäns hjärnaktivitet var högre än kvinnors gällande andra språkliga fenomen (Kana et 

al., 2012).  
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Slutligen har flera studentuppsatser bidragit med inspiration till både innehåll och form för 

detta arbete. Bland dessa finns Nolemo Lundgrens (2009) kandidatuppsats Gå på knäna, 

vaddå, krypa eller?, Augustssons (2017) kandidatuppsats Dra alla över en kant, och 

Trulssons (2007) masteruppsats Ursäkta, men skulle du kunna göra mig en björntjänst?. 

Dessa uppsatser har bidragit med idéer kring min uppsats innehåll, layout samt relevant 

litteratur. Många av de forskningstitlar som hänvisas till i dessa arbeten återfinns även i min 

studie.   

Nolemo Lundgrens (2009) huvudsakliga syfte med uppsatsen Gå på knäna, vaddå, krypa 

eller? är att ta reda på huruvida elever i grundskolans senare år förstår idiom eller ej. Ett 

sekundärt syfte är att lokalisera eventuella skillnader i förståelsen av idiom i relation till var i 

samhället eleverna bor. Författaren skiljer då på landsbygd och stadsmiljö. 

Forskningsfrågorna besvaras genom en enkätundersökning baserad på flervalsfrågor. Studiens 

resultat indikerar att informanterna har en låg förståelse av idiom rent generellt, och studien 

visar även på en viss skillnad i förståelse beroende på i vilken miljö eleverna bor. Denna 

skillnad är dock inte i fråga om grad av förståelse, snarare att elever från landsbygden 

behärskar somliga idiom bättre medan elever från stadsmiljö behärskar andra idiom bättre.  

Augustsson (2017) undersöker, i likhet med Nolemo Lundgren (2009) skolungdomars 

generella förståelse av idiom. Dock fokuserade Augustsson på skolungdomar i gymnasial 

ålder, och ämnade även lokalisera eventuella skillnader i förståelsen för idiom utifrån ett 

flerspråkigt perspektiv. Utöver detta undersöker även författaren eventuella skillnader i 

förståelse av idiom gällande könstillhörighet respektive genus. Författaren ämnade slutligen 

granska eventuella modifikationer av idiom i ungdomars bruk av dessa. I genomförandet av 

undersökningen använde sig författaren av enkäter, där hon kombinerat flervalsfrågor med 

lucktest, både kontextbundna och icke-kontextbundna. Augustssons utformning av enkäter har 

till stor del bidragit till formen på enkäterna i min studie.  

Augustssons (2017) studie visar, i likhet med Nolemo Lundgrens (2009) studie, att 

informanterna hade en generellt låg förståelse av idiom och dess betydelse. Vidare visade 

studien att elever med annat modersmål än svenska hade nästan dubbelt så svårt för idiomen 

som elever med svenska som modersmål. Detta resultat ligger i linje med bland annat 

resultaten som presenteras av Prentice (2010). Gällande kön och genus visar Augustssons 

(2017) studie att flickor med svenska som modersmål har en högre grad av förståelse av idiom 

än pojkar med svenska som modersmål. Intressant nog visar studien på det motsatta i 

elevgruppen med andra språk än svenska som modersmål, där pojkarna visade en högre grad 
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av förståelse av idiom än flickorna (22). Vidare visade studien att samtliga elever hade svårare 

för idiom utan kontext, där det inte fanns tillgång till svarsalternativ. Eleverna producerade 

således bättre när de kunde använda sig av en uteslutningsmetod än när testet krävde praktisk 

kunskap, ytterligare en antydan till en generellt låg förståelse av idiom (23). Slutligen 

diskuterar författaren modifikation av idiom, där hennes resultat uppvisar en indikation på att 

en viss modifiering av vissa idiom kan antas ha påbörjats. Detta går emot Sköldbergs (2004) 

definitioner och teorier kring idioms fixering och töjbarhet, men författaren stödjer sig på 

liknande resultat hos bland annat Trulsson (2007), vars studie presenteras nedan.  

Trulssons (2007) uppsats syftar, i likhet med ovan nämnda verk, till att undersöka förståelsen 

av idiom. Målgruppen skiljer sig dock från de beskrivna av ovan nämnda författare, då 

åldersspannet i Trulssons studie är mellan högstadieålder (13-16 år) till informanter över 50 

år. Undersökningen genomfördes genom användandet av enkäter vilka baserats 

huvudsakligen på flervalsfrågor där informanterna fick kryssa i vad de trodde var rätt svar. 

Trulssons (2007) studie bevisar att de äldre informanterna besitter en markant högre grad av 

förståelse av de utvalda idiomen än informanterna i skolåldern. Studien ger även bevis på att 

de äldre informanterna använder idiom i större utsträckning än informanterna i skolåldern. 

Vidare bevisar Trulssons (2007) studie, i likhet med Augustsson (2017), att vissa idiom 

möjligen undergår en viss modifikation av betydelse, exempelvis idiomet ”att göra någon en 

björntjänst”, som enligt Trulsson går från att innebära att göra någon en otjänst till att göra 

någon en stor tjänst. Trulsson diskuterar då idiomets kulturella och biologiska motivering, där 

själva björnen ur ett biologiskt perspektiv kan tolkas som någonting stort och kraftigt. Ur ett 

kulturellt perspektiv hänvisar Trulsson till den folkkäre Bamse, som teoretiskt sett kan tänkas 

ha påverkat barn att se björnar, och i förlängning deras tjänster, som någonting positivt 

(2007:27).  

 

2.3 Genus och språk 
 

Nordenstam (2003) beskriver hur språkforskning med ett huvudsakligt genusperspektiv 

officiellt etablerades under 1970-talet, även om det finns texter och forskning inom området 

vilka publicerats tidigare än så. Inledningsvis beskriver författaren hur den traditionella 

forskningen inom området huvudsakligen kan delas upp i tre underkategorier: bristhypotesen, 

dominanshypotesen och skillnadshypotesen (14). Kortfattat innebär bristhypotesen att 

kvinnors språk antas vara bristfälligt gentemot männens språk. Dominanshypotesen innebär i 
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sin tur att männens sociala och ekonomiska dominans avspeglar sig i språkbruket hos 

respektive kön. Skillnadshypotesen innebär en kulturell skillnad mellan mäns och kvinnors 

språk utifrån samhällets heteronormativa strukturer.  

Vissa aspekter av dessa hypoteser, beskrivna av Nordenstam (2003), kan antas vara något 

förlegade och fungera som representanter för en icke-samtida och patriarkal syn på kvinnan i 

sig samt hennes språk i relation till mannens. Andra aspekter känns dock fortfarande aktuella i 

sammanhanget. Det som dock verkar vara återkommande i dessa hypoteser är att det 

kvinnliga språkbruket alltid sätts och studeras i relation till det manliga språkbruket, snarare 

än som ett eget fenomen. Författaren likställer detta med så kallad kvinnolitteratur och 

kvinnohistoria, två forskningsområden som historiskt setts som subkategorier i ett överordnat 

forskningsområde där männens inverkan på respektive område är överordnat (2003:11). Den 

moderna forskningen inom språk och genus har tagit en motsatt riktning än den ovan 

beskrivna. Forskare idag hävdar att en konkret distinktion mellan så kallat manligt och 

kvinnligt språk är, om än inte omöjlig, så i alla fall mycket svår att dra (Nordenstam, 2003:7).  

Vidare presenterar Nordenstam (2003) en mängd olika typer av undersökningar inom området 

språk och genus, bland annat forskning gällande kvinnors respektive mäns samtal. Det 

presenterade underlaget visa diverse skillnader i hur kommunikatörer rör sig i ett socialt 

sammanhang utifrån könstillhörighet. Det hävdas att kvinnor uppvisar en mycket hög social 

kompetens gällande samtalsstrukturer, där målet med samtalen sällan är att ta plats på 

bekostnad av de andra deltagarnas talutrymme. 

Nordenstam (2003) diskuterar även ungdomsspråk och genus, där forskningen talar för att 

vissa skillnader kan lokaliseras. Dessa skillnader beskrivs dock som svårtydda och utan enkla 

mönster. Enligt de resultat som presenteras av författaren uppvisar flickor ett visst försprång 

gällande prestigefyllda uttal av vissa ljud. Dock dominerade pojkarna i fråga om språklig och 

kommunikativ kompetens, och författaren hävdar följande: ”Deras större frihet tillät dem att 

växla mellan olika identiteter, vilket bl.a. också befrämjade deras tillgång till svenska språket 

i olika former.” (Nordenstam, 2003:48). 

Gällande ungdomsspråk och genus diskuterar Ohlson (2013) språkskillnader utifrån genus ur 

flertalet perspektiv. Författaren menar då att språkskillnader kan vara medfödda, tillskrivna 

eller förvärvade. Utifrån ovanstående stycke är Ohlsons (2013) teorier av intresse, särskilt de 

om tillskrivna och förvärvade skillnader. Tillskrivna skillnader i språkbruk skulle enligt 

författaren innebära att dessa skillnader tolkas in av omgivningen, medan förvärvade 
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skillnader skulle innebära ett socialt betingat och inlärt beteende utifrån rådande normer 

(164).  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att det finns en god mängd forskning inom området 

språk och genus. Denna forskning riktar sig mot flera vitala aspekter såsom historiska 

perspektiv, samtalsstilar, ungdomsspråk, språk och skola, verbalt utrymme osv. Det finns 

även viss forskning inom direkt språkbruk, ordanvändning och grammatik, dock har inga 

konkreta mönster kunnat konstateras och forskningen har således inte kunnat producera någon 

direkt empiri inom dylika forskningsområden. Det forskningen dock visar är att det finns 

tydliga skillnader i språkbruk hos pojkar och flickor. Huruvida flickor eller pojkar uppvisar 

någon högre språklig kompetens överlag, eller specifikt just om förståelse om fasta fraser 

verkar dock vara relativt outforskat.  

 

2.4 Utbildning och språk 
 

I detta avsnitt redogör jag för de principer, teorier och etiska motiveringar som ligger till 

grund för synen på språk och vad som är väsentligt kring undervisningen av svenska språket i 

den svenska gymnasieskolan. I avsnittet förekommer även viss tolkning av läroplaner och 

övriga styrdokument. 

 

2.4.1 Läroplanen 
 

Nedan presenteras utdrag ur läroplanen för gymnasieskolan gällande kurserna Svenska 1, 

Svenska 2 och Svenska 3. Avsnittet syftar till att redogöra för vilken vikt och vilket fokus som 

läggs på språkliga aspekter inom respektive kurs. Ett visst tolkningsutrymme bör tas i 

beaktande, då läroplanen inte anger några konkreta anvisningar gällande mängd eller exakt 

innehåll av varje kursmål och diverse aspekter inom kursbeskrivningen.  

I den övergripande syftesformuleringen för svenskämnet i helhet fastställs det: ”Vidare ska 

undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess 

uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig 

variation.” (Skolverket, 2011:1). Vidare listas vad undervisningen bör innehålla för att eleven 

ska kunna utveckla en rad kunskaper, bland annat: ” Kunskaper om det svenska språkets 

uppbyggnad. Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska 
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språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.” 

(Skolverket, 2011:1). Definitionerna kan anses något abstrakta, då ingen övrig information 

om vad som faktiskt inkluderas i språket, dess uppbyggnad samt dess ursprung ges. Detta ger 

således ett relativt stort tolkningsutrymme där respektive lärare själv kan inläsa vad dessa 

benämningar innebär i praktiken. Utifrån detta finns det gott om utrymme att argumentera för 

att idiom, dess betydelse och användandet av dem i allra högsta grad kan ingå i definitionen 

som presenteras av Skolverket.  

 

2.4.1.1 Svenska 1  

 

I kursen Svenska 1 listas de centrala kursmålen, totalt 9 stycken, varav 2 av dessa behandlar 

några aspekter av språkvetenskap. Dessa mål definieras av Skolverket enligt följande:  

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och 

strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera 

språkriktighetsfrågor. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som 

hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan 

formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig 

variation. 

    (Skolverket, 2011:9) 

 

Liksom den generella kursmålsbeskrivningen kan den konkreta aspekten av dessa definitioner 

diskuteras. Emedan det är relativt tydligt att kursen skall behandla dialekter och sociolekter i 

relation till ålder, kön och kontext, är det desto otydligare vad språklig variation och 

språkriktighet egentligen innebär. Idiom, förståelsen för samt användandet av dessa skulle 

mycket väl kunna motiveras som en undergrupp till språklig variation, och även språkriktighet 

om man ser till idiomens semantiska och syntaktiska fixering. Det kan även diskuteras i 

relation till sociolingvistik, om man anser att idiom är språkligt kulturbärande och en socio-

normativ del av vår kommunikation.  

 

2.4.1.2 Svenska 2 

 

Kursen Svenska två beskrivs av 6 stycken centrala målbeskrivningar listade i punktform. Av 

dessa är 2 av målen inriktat på språkvetenskap: ”Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, 
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fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Språkförhållanden i 

Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.” 

(Skolverket, 2011:12). I denna kurs är det något mer avgränsat och konkret vilka aspekter av 

språkvetenskap som skall behandlas. Kursen Svenska 2 skall behandla den grundläggande 

grammatiska aspekten av språket, främst satslära, ordkunskap och viss fraseologi. Gällande 

fraseologin är det inte helt tydligt vilken aspekt av denna Skolverket hänvisar till, men i 

relation till den grundläggande satsläran känns det rimligt att anta att kunskap om fraser i 

detta fall syftar främst till typer av fraser, dess form och dess relation till satser, exempelvis 

nominalfraser, verbfraser och prepositionsfraser m.fl. Således kan man tolka kursplanen för 

Svenska 2 som att den del av fraseologi som berör förståelsen och användandet av idiom inte 

är obligatorisk, men att det finns ett visst utrymme inom ramarna för vad som anses relevant 

för varje individuell lärare. 

 

2.4.1.3 Svenska 3  

 

I kursen Svenska 3 finns 6 centrala kursmål listade, varav ett av dessa är inriktat på 

språkvetenskap. Detta krav lyder: ” Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 

släktskapsförhållanden. Språkförändring.” (Skolverket, 2011:15). I denna kurs är det relativt 

konkret vad som skall ingå i fråga av språkvetenskap. Kursen ska fokusera på språkhistoria 

och språkliga släktskap. Detta lämnar visserligen ett mycket stort tolkningsutrymme åt varje 

individuell lärare då ämnesområdena i sin tur är mycket vida, men jämfört med målen i 

kursen Svenska 1 känns denna formulering betydligt mer konkret. Gällande förståelsen och 

användandet av idiom lämnar kursplanen i Svenska 3 inte särdeles mycket utrymme åt detta 

språkfenomen. Det skulle eventuellt gå att motivera studiet av idiom utifrån språkförändring, 

detta i relation till den förändring som beskrivs av Augustsson (2017) och Trulsson (2007). 

Dock blir en sådan koppling någorlunda långsökt i sammanhanget, och slutsatsen blir således 

att kursen Svenska 3 inte lämnar mycket utrymme åt studiet av idiom och lexikaliserade 

fraser.  

 

2.4.2 De nationella proven  

 

De nationella proven genomförs varje år i kurserna Svenska 1 och Svenska 3 (och flertalet 

andra ämnen) i gymnasieskolan. Proven är uppdelade om tre delprov, där ett av proven mäter 
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tal och produktionsförmåga, det andra mäter läsförståelse och det tredje delprovet mäter 

förmåga att producera i skrift. I min studie är det av relevans att granska utformningen av 

delprov B, läsförståelse, för att kartlägga om denna läsförståelse innefattar förståelsen för 

idiom och lexikaliserade fraser. I Svenska 3 genomförs inte delprovet som kartlägger 

läsförståelse, och proven för den kursen kommer således inte diskuteras i relation till min 

studie.  

Den typ av läsförståelse som kartläggs i nationella proven, Svenska 1 är centrerad kring tre 

s.k. processer. Skolverket definierar dessa processer enligt följande: ”Process 1: hitta 

information och dra enkla slutsatser. […] Process 2: tolka och sammanföra. [...] Process 3: 

reflektera över och utvärdera innehåll, form och språk. ” (Skolverket, 2015:1). I process 1 

krävs det främst att eleven kan sovra och sålla när hen exponeras för ett informationsflöde. De 

slutsatser som eleven ska dra är huvudsakligen konkreta till sin karaktär, och fokus ligger på 

eleven ska hitta en viss typ av information utifrån en begränsad mängd text (se exempelvis 

fråga 4 och 7 i Bilaga 6). Process 2 inriktar sig på elevens tolkningsförmåga, mer specifikt 

förmågan att läsa mellan raderna (se exempelvis fråga 5 i Bilaga 6). Det specificeras av 

Skolverket att detta innebär en tolkning av helheten snarare än specifika ord eller fraser, och 

innebär alltså ingen som helst tolkning av enskilda uttryck eller fraser (Skolverket, 2015:1). 

Process 3 inriktar sig på elevens förståelse av språkets form. Denna process definieras relativt 

otydligt av Skolverket, men ändock med en viss inriktning på berättarteknik och typiska 

litterära drag. Den tredje processen kan utifrån denna provbeskrivning alltså antas ha ett mer 

litterärt och berättartekniskt fokus snarare än språkligt.  

Sammanfattningsvis går det att, utifrån ovan beskrivna innehåll av nationella proven, att 

konstatera att de nationella proven lämnar mycket litet/inget utrymme för kunskap om, 

tolkning av eller visad förståelse av idiom och lexikaliserade fraser. Huruvida detta sedan 

innebär att skola och Skolverk anser kunskap om idiom som mindre värd eller viktig är dock 

tveksamt. Det går inte att automatiskt anta att kunskap som inte mäts i dessa prov är 

irrelevant, dock går det att argumentera för att kunskap om idiom, liksom andra aspekter av  

fraseologi, tillhör en mer avancerad och fördjupad del av svenskämnet som i huvudsak 

behandlas i högre studier av ämnet. Det går även att argumentera för att bruket av idiom 

snarare tillhör en så pass kontextberoende och kulturell del av vårt språkbruk att det inte är 

nödvändigt att mäta i undersökandet av grundläggande språkkunskaper.  
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3. Metod och material 
 

I detta kapitel beskrivs metod, urval, genomförande samt etiska överväganden i relation till 

rådande regler och kutymer inom forskningsregler och etiken därinom.  

 

3.1 Val av metod 
 

Denna undersökning genomfördes med hjälp av enkäter. Metoden ansågs lämpligast i 

sammanhanget då det var önskvärt att få en bred översikt av informanternas kunskap inom 

området. Denscombe (2009) menar att surveyundersökningar är en gynnsam metod när 

forskaren i fråga är ute efter en bred täckning som ger en tydlig överblick över 

forskningsfältet och det insamlade resultatet. Vidare anser författaren metoden lämplig utifrån 

studiens tidsmässiga aktualitet, det vill säga att dylika undersökningar blir en stark 

representant för hur läget inom det aktuella forskningsområdet såg ut under den tidpunkt vid 

vilken studien utfördes. På så vis skapas även ett ypperligt underlag för att mäta förändringar 

över tid, även om detta inte är mitt primära syfte.  

 

3.2 Urval och avgränsningar  
 

De informanter som jag valde ut att genomföra min studie avgränsades utifrån den skola de 

gick på. Samtliga informanter var vid undersökningstillfället studerande på en och samma 

gymnasieskola i Stockholms län. Skolan valdes ut på grund av sitt geografiska läge, det vill 

säga att den låg nära till hands för mig, samt möjligheten att utföra undersökningen i samtliga 

grupper under en snabb följd. Detta möjliggjorde en relativt stor mängd informanter i 

blandade åldrar. Vidare valdes de specifika grupperna ut beroende på programinriktning, det 

vill säga yrkesinriktad respektive högskoleförberedande/teoretisk inriktning. Målet var att 

genom denna typ av kvoturval få så jämnt antal representanter av respektive 

programinriktning som möjligt (Denscombe, 2009), ett mål som nåddes med mycket gott 

resultat.  

Totalt antal informanter var 214 st, varav 100 av dessa läste ett yrkesinriktat program medan 

114 av dessa läste ett teoretiskt program. Totalt deltog 4 klasser vid respektive inriktning, 

alltså 8 klasser totalt. Könsfördelningen var något ojämn, med 22 flickor respektive 78 pojkar 

inom de yrkesinriktade programmen. Vid de teoretiska programmen var flickorna i majoritet 
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med ett antal om 67, och pojkarna utgjorde en minoritet med ett antal om 33. 12 av 

informanterna vid de teoretiska programmen angav en annan könstillhörighet än pojke eller 

flicka, medan 2 av informanterna ej fyllde i könstillhörighet. Eftersom könstillhörighet var 

mycket viktig information i min studie har de svar som tillhör de informanter vilka 

identifierar sig som ”annat” sållats bort. Inga informanter från de yrkesinriktade programmen 

angav annan könstillhörighet än pojke eller flicka. Den totala summan blev således 200 

informanter. Ingen information samlades in kring elevernas ålder, termin eller vilka 

svenskkurser de hade gått när de deltog i undersökningen.  

 

 

3.3  Beskrivning av metod  
 

Enkäten inleds med en presentation av mig själv, studien samt studiens syfte. Vidare ges en 

kortfattad beskrivning av begreppet idiom samt exemplifiering. I informationen förtydligas att 

studien är frivillig, anonym och kan avbrytas närhelst informanten önskar (se Bilaga 4). 

Informanterna fick, innan start, kryssa i om de identifierar sig som pojke, flicka eller annat. I 

efterhand kan detta val ifrågasättas, eftersom könstillhörighet var viktigt för studien. 

Möjligheten att kunna kryssa i ”annat” skapade jag utifrån en önskan om att de informanter, 

vilka inte identifierar sig med ett binärt kön, inte skulle känna sig exkluderade eller utpekade. 

Slutligen fick informanterna även kryssa i om de läser ett högskoleförberedande/teoretiskt 

eller yrkesförberedande gymnasieprogram.  

Enkätens första del består av flervalsfrågor, där informanterna fick välja ett av fyra möjliga 

idiom som rätt svar. Av dessa fyra svar var tre av idiomen inkorrekta, så kallade distraktioner, 

vilka motiveras i nästkommande avsnitt. I denna del kan man anta att informanterna kunde 

använda sig till viss del av en uteslutningsmetod, och således kan flera korrekta svar vara 

resultaten av kvalificerade gissningar. Därför kompletteras denna typ av frågeställning med 

två olika varianter av lucktest.  

Enkätens andra del och första lucktest är en bedömning av informanternas kunskap om idiom 

utanför en kontext (se Bilaga 4). Denna del kräver en större kunskap om varje specifikt idiom 

då ingen kontext kan hjälpa informanten att gissa sig till uttryckets korrekta betydelse.  

Enkätens tredje del och andra lucktest är en bedömning av informanternas kunskap om idiom 

utifrån en given kontext. I likhet med enkätens första del fanns även här en viss risk för att 

informanterna kunde gissa sig till betydelsen, detta utifrån den givna kontexten. Dock kräver 
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denna del ändå en viss förkunskap eftersom informanten måste ha tillgång till det exakta ord 

som saknas i uttrycket.  

Enkäten testade således informanternas kunskap från flera olika infallsvinklar. Sättet att testa 

kunskap kan diskuteras i varje enskild del av enkäten, men förhoppningen är att de eventuella 

bristerna vägs upp i och med att flera olika sätt att pröva kunskapen genomfördes.  

 

 

3.3.1 Urval av idiom  
 

De idiom som låg till grund för denna undersökning (se Bilaga 3) återfinns huvudsakligen i 

Sköldbergs (2004) avhandling Korten på bordet. Idiomen har tagits fram av författaren genom 

korpusbaserade studier, där samtliga idiom representerar de idiom som mest frekvent 

förekommer i folkligt representativa texter, såsom tidningsartiklar och övrig press. Dessa 

idiom kan alltså antas representativa för det genomsnittliga standardspråket, i och med att 

gemene man har störst kollektiv chans/möjlighet att möta och tolka det språk som återfinns i 

dylika texter (Sköldberg, 2004). Endast ett av idiomen återfinns inte bland de som listades av 

Sköldberg, och detta är idiomet ”som grädde på moset”. Detta idiom finns istället i Prentices 

avhandling På rak sak (2010) tillsammans med somliga av Sköldbergs listade idiom. Flera av 

dessa idiom går även att finna i Augustssons (2017) kandidatuppsats, då även hon utgick ifrån 

det urval som presenteras av Sköldberg och Prentice.  

 

3.3.2 Distraktioner 

 

De distraktioner som formulerades i enkäten baserades helt och hållet på min egen intuition. 

Dock ämnade jag att, i linje med bland annat Trulsson (2007), skapa distraktioner som på 

något sätt kunde härledas till idiomets form och/eller dess bokstavliga betydelse samt 

distraktioner som låg nära det korrekta svaret. Förhoppningen var att få eleverna att verkligen 

tänka en extra gång innan de valde mellan de olika svarsalternativen.  

 

3.4 Genomförande  
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Denna undersökning är en kombination av nätbaserade enkäter och fysiska enkäter. Till sin 

form var enkäten digital, men för att undvika de vanliga problem som kan uppstå vid enkäter 

över distans valde jag även att närvara vid undersökningstillfällena, där jag presenterade 

undersökningen och gav en viss begreppsförklaring. Detta beslut togs delvis utifrån 

Denscombes (2009) hävdande om en markant högre frekvens av rätta svar när forskaren i 

fråga närvarar vid undersökningstillfället, men även utifrån möjligheten att undvika eventuella 

missförstånd och att kunna svara på frågor om undersökningen.  

Det första steget i undersökningen var att erhålla tillstånd från informanterna eller deras 

vårdnadshavare, beroende på om informanterna var myndiga eller ej. En blankett skickades 

således ut till klassernas mentorer (se Bilaga 5), vilka ombads dela ut blanketterna och på 

samma gång ge en kortfattad presentation av studien. När mentorerna sedan informerade mig 

om att blanketterna lämnats in (undertecknade), bokades lämpliga datum och tider in för 

genomförande av undersökningen. De undertecknade blanketterna lämnades in till mig vid de 

tillfällen som studien utfördes.  

Vid själva genomförandet gav jag varje klass en muntlig presentation av undersökningen, dess 

syfte samt en grundlig förklaring av begreppet idiom. Genomgången var interaktiv och många 

elever hade frågor kring begreppet idiom och dess definition. Därefter fick eleverna en länk 

via sin skolmejl, genom vilken de blev skickade till studien. Studien utfördes alltså 

elektroniskt, dock såg både jag och närvarande lärare till att ingen informant under studien 

öppnade några andra webbsidor än den där enkäten fanns tillgänglig. När informanterna 

skickade in sina svar avaktiverades länken automatiskt, och de kunde således inte ändra/lägga 

till/ta bort svar i efterhand. Utöver några yttranden om att undersökningen var svår 

genomfördes den utan problem eller svårigheter. 

 

3.5  Analysmetod 
 

Det insamlade materialet har behandlats och analyserats utifrån dess kvantitativa karaktär, det 

vill säga med siffror som central analysenhet. Materialet hur samlats in i syfte att bidra till en 

översiktlig bild av det nuvarande läget inom det specifika forskningsområdet, och har därför 

analyserats, utifrån Denscombes (2009) beskrivning av kvantitativa analysmetoder. Datan 

samlades in elektroniskt och omvandlades med relativ lätthet i diagram om statistik utifrån 

programinriktning och kön. För att förenkla jämförelsen mellan programinriktningarna och 
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mellan könen skapades även diagram där alla parter presenteras samtidigt. För att säkerställa 

att alla siffror stämmer har dessa beräknats både maskinellt i dator, för hand av mig samt 

kontrollerats av en tredje part. Denna tredje part var en matematiklärare på skolan vid vilken 

undersökningen genomfördes.  

Vid sammanställningen av resultatet togs det hänsyn till eventuella särskrivningar och 

felstavningar. Det innebär att de svar som uppenbart kunde tolkas som rätta trots felstavning 

och/eller särskrivning manuellt togs med i beräkningen som korrekta. När jag i kapitel 4 och 5 

hänvisar till hög respektive låg frekvens och/eller andel rätta svar, utgår jag ifrån att ett 

genomsnitt över 50 procent anses högt, medan ett genomsnitt under 50 procent anses lågt. 

Detta gränsvärde bestämdes utifrån att det är det gränsvärde som de flesta av de omnämnda 

forskare inom ämnesområdet utgick ifrån i sina egna studier.  

 
 

3.6 Forskningsetik  
 

Inför och under min studie följdes de tre forskningsetiska principer som beskrivs av 

Denscombe (2009), beskrivningar av forskningsetik som även går att finna i Vetenskapsrådets 

God forskningssed (2017). Denscombes (2009) beskrivna principer kan även jämföras och 

likställas med de forskningsetiska krav som presenteras av Vetenskapsrådet i 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2014).  

Den första principen handlar huvudsakligen om att skydda deltagarna i undersökningen. I och 

med att inga personuppgifter, såsom för-och efternamn, samlats in utöver deltagarnas 

skriftliga samtycke har denna princip alltså uppfyllts. Undersökningen kan på intet sätt 

härledas tillbaka till informanterna, och således är deras integritet skyddad. Utifrån en önskan 

om att göra undersökningen så anonym som möjligt anges heller inte det exakta geografiska 

området i vilket studien genomfördes, även detta för att skydda deltagarnas identitet 

(Denscombe, 2009:195).  

Den andra principen som presenteras och beskrivs av Denscombe (2009) stadfäster att 

forskaren måste vara öppen och ärlig gentemot sina informanter. Deltagarna har rätt till 

information gällande studien och dess syfte, och det är forskarens skyldighet att tillgodose 

denna rättighet (196). Jag anser denna princip uppfylld i och med att informanterna först 

informerades muntligt via sina mentorer och missivbrevet (se Bilaga 5), sedan informerades 
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de muntligt av mig vid undersökningstillfället, samt att de under hela undersökningstillfället 

hade tillgång till den skriftliga information som gavs på enkätens första sida (se Bilaga 4) 

(196). 

Den tredje principen som presenteras och beskrivs av Denscombe (2009) kräver deltagarnas 

informerade samtycke. Detta innebär att informanterna måste, efter att ha delgivits den 

information som krävs för att förstå undersökningen utformning och syfte, ge sitt samtycke 

till att delta (197-199).  Jag anser även denna princip uppfylld, eftersom informanterna 

ombads ge sitt (eller målsmans) skriftliga samtycke efter att ha erhållit grundläggande 

information om mig, studien, dess syfte, dess utformning samt ungefärlig tidsåtgång. 

Således anser jag alltså att min studie följer de forskningsetiska kriterier som finns 

presenterade och beskrivna av Denscombe (2009), samt de kriterier som presenteras av 

Vetenskapsrådet (2017).  
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4. Resultatredovisning  
 

I sin helhet visade denna undersökning ett resultat som indikerar en relativt låg förståelse av 

idiom och dess betydelse. Med ett genomsnitt mellan 32 och 52 procent (se Diagram 18) kan 

det konstateras att informanternas kunskap om idiom är någorlunda begränsad. Dock finns en 

del intressanta skillnader mellan respektive programinriktningar och kön.  

Svaren benämns hädanefter som korrekta och icke-korrekta svar och uppsatsen presenterar 

ingen specifik svarsfrekvens gällande icke-korrekta svar, eftersom det inte är relevant för det 

som undersöks. Hänsyn har dock tagits till eventuella läs-och skriv svårigheter, där svar som 

räknats som felaktiga på grund av felstavning eller särskrivning manuellt räknats in under 

korrekta svar.  

I kapitlet redogör jag först för samtliga svar, där de presenteras i form av statistik och 

diskuteras utifrån huruvida idiomen var kontextberoende eller kontextoberoende, samt hur 

stor sannolikheten var att eleverna gissade sig till rätt svar med hjälp av eventuella 

uteslutningsmetoder. Sedan redogör jag för eventuella skillnader utifrån informanternas kön, 

för att slutligen redogöra för eventuella skillnader utifrån programinriktning. Resultatet 

redovisas i procent, och eftersom informanternas antal var jämnt (200) blir de procentuella 

skillnaderna enkla att uppskatta. 100 informanter per program innebär att jämförelsen blir 

tydlig och ger en bra översiktsbild.  

I detta kapitel redovisas inte samtliga diagram utan endast vissa utvalda. De redovisade 

diagrammen valdes utifrån hur väl de representerade den helhet som syns i resultatet. Detta 

upplägg påverkar diagramnumreringen i kapitlet. För fullständig diagramredovisning, se 

Bilaga 1 och Bilaga 2.  

 

4.1 Kontextberoende, kontextoberoende och uteslutningsmetoden  
 

I detta kapitel redovisas statistiken från undersökningens samtliga tre delar. Andelen rätta svar 

diskuteras utifrån de olika delarna av enkäten och dess utformning, det vill säga huruvida 

idiomen var kontextberoende, kontextoberoende eller om de kunde ”gissats” fram med hjälp 

av en eventuell uteslutningsmetod.  
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4.1.1 Enkätens första del 
 

Del 1 av enkäten är utformad utifrån flervalsfrågor (se bilaga 4), där idiomen visserligen 

presenteras utan kontext, men med ett begränsat antal möjliga svar. Denna del av enkäten 

möjliggör således en uteslutningsmetod, där informanterna kan välja ett av de svar som de 

anser ha störst möjlighet att vara korrekt. Detta skulle kunna förklara den relativt höga 

frekvensen på antalet rätt svar i relation till del 1 och 2, inom de båda olika 

programinriktningarna. Programinriktningarna förkortas i detta kapitel som YRK för 

yrkesprogram och TEO för teoretiskt program.  

 

Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 1 

 

I Diagram 1 och 4 visas alla korrekta svar i enkätens första del på respektive 

programinriktning.  

 

 

Diagram 1. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 1, YRK.  

Diagram 1 visar en relativt hög frekvens av rätta svar, dock med en markant skillnad mellan 

pojkar och flickor. På alla svarsalternativ, med undantag av fråga 8, uppvisar flickorna en 

högre grad av förståelse än pojkarna.  
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Diagram 4. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 1, TEO. 

Diagram 4 visar, i likhet med Diagram 1, en relativt hög frekvens av rätta svar. Även här 

uppvisar flickorna en något högre frekvens av rätta svar, dock är skillnaden mellan pojkar och 

flickor inte alls lika markant som i Diagram 1.  

 

Genomsnittlig andel rätt svar del 1 

 

I Diagram 7 och 8 visas de genomsnittliga andelen rätt svar i enkätens första del på respektive 

programinriktning.  

 

 

Diagram 7. Genomsnittlig andel rätt svar del 1, YRK. 
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Diagram 7 visar, i likhet med Diagram 1, att det i del 1 av enkäten var en stor skillnad mellan 

pojkars och flickors frekvens av rätta svar. I helhet är frekvensen rätta svar i del 1 relativt hög, 

med både pojkar och flickor som uppnår över 50 procents andel rätta svar. 

 

Diagram 8. Genomsnittlig andel rätt svar del 1, TEO. 

Diagram 8 visar, i likhet med Diagram 4 och Diagram 7, att det i del 1 av enkäten var en 

relativt hög frekvens rätta svar överlag. Dock är skillnaden mellan pojkar och flickor inte lika 

markanta på de teoretiska programmen som på de yrkesförberedande programmen.  

Med ett relativt högt medelvärde hos både pojkar och flickor på båda programinriktningarna 

skulle de isolerade resultaten från enkätundersökningens första del ge en indikation på hög 

förståelse av idiom hos gymnasieungdomar.  

 

4.1.2 Enkätens andra del  
 

Enkätens andra del är den del som kräver mest förkunskap av informanten. Delen är utformad 

som ett lucktest utan svarsalternativ eller kontext och kräver således en befäst kunskap om 

varje individuellt idiom som presenteras. I Diagram 2 och 5 visas andelen rätt svar på 

samtliga frågor i enkätens andra del på respektive programinriktning.  
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Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 2 

 

 

Diagram 2. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 2, YRK. 

Diagram 2 visar en betydligt lägre frekvens av rätta svar än Diagram 1 och Diagram 4. Dock 

är skillnaderna mellan pojkar och flickor ganska lika i enkätens båda delar, med flickornas 

resultat som betydligt högre än pojkarnas. 

 

 

Diagram 5. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 2, TEO. 

Diagram 5 visar, i likhet med Diagram 2, en generellt låg frekvens av rätta svar. Svaren på 

fråga 1 sticker visserligen ut med en högre frekvens av rätta svar än de andra frågorna, men i 

sin helhet kan resultatet i detta diagram tolkas som låga. Förvånansvärt i detta diagram är att 

inte en enda pojke svarade rätt på fråga 5.  
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Genomsnittlig andel rätt svar del 2 

 

I Diagram 9 och 10 visas de genomsnittliga andelen rätt svar i enkätens andra del på 

respektive programinriktning.  

 

 

Diagram 9. Genomsnittlig andel rätt svar del 2, YRK. 

Diagram 9 visar, i likhet med Diagram 7, en tydlig differens mellan pojkar och flickor på de 

yrkesinriktade programmen. Till skillnad från Diagram 7 var dock den generella frekvensen 

av rätta svar i denna del av enkäten låg, med flickorna under 50 procent och pojkarna under 

30 procent. 

 

 

Diagram 10. Genomsnittlig andel rätt svar del 2, TEO. 
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Diagram 10 visar, i likhet med Diagram 9, en generellt låg frekvens av rätta svar. Till skillnad 

från Diagram 9 visar dock detta diagram en mycket mindre skillnad i frekvens av rätta svar 

mellan pojkar och flickor på de teoretiska programmen. 

Utifrån min egen bedömning är andelen korrekta svar på enkätens andra del relativt höga, 

baserat på delens svårighetsgrad. Jag anser att del 2 är något svårare än del 3, eftersom 

idiomen presenteras utanför en kontext. Andelen korrekta svar är förvisso lägre än på 

enkätens första del och även låga om man ser till en generell uppvisad förståelse av idiomen 

och dess innebörd, men i relation till enkätens tredje del blir resultaten mycket intressanta.  

 

4.1.3 Enkätens tredje del 
 

Enkätens tredje del består av ett lucktest som är kontextbundet. Informanterna presenteras 

alltså för idiomen utifrån en given kontext, någonting som torde underlätta valet av det ord 

som saknas. Utifrån förutsättningen att informanten inte kan det korrekta svaret, borde det 

finnas en viss möjlighet till en kvalificerad gissning utifrån den givna kontexten. 

 

Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 3 

 

 

Diagram 3. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 3, YRK. 

Diagram 4 visar en generellt låg frekvens av rätta svar, med tydliga skillnader mellan pojkar 

och flickor. I likhet med Diagram 1 och Diagram 7 verkar flickorna på yrkesprogrammen ha 

en betydligt högre förståelse om idiom än pojkar på yrkesprogrammen. 
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Diagram 6. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 3, TEO. 

Diagram 6 visar en generellt låg frekvens av rätta svar, med undantag av fråga 5 och 7. 

Skillnaderna mellan pojkars och flickors svar är i detta diagram inte lika markanta som i 

Diagram 4. 

 

 

Genomsnittlig andel rätt svar del 3 

 

I Diagram 11 och 12 visas de genomsnittliga andelen rätt svar i enkätens tredje del på 

respektive programinriktning.  

 

 

Diagram 11. Genomsnittlig andel rätt svar del 3, YRK. 
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Diagram 11 bekräftar den information som presenteras i Diagram 4, att frekvensen rätta svar 

överlag är låg men att pojkarnas frekvens av rätta svar är betydligt lägre än flickornas.  

 

 

Diagram 12. Genomsnittlig andel rätt svar del 3, TEO. 

Diagram 12 bekräftar den information som presenteras i Diagram 6, att frekvensen av rätta 

svar generellt är låg, men att skillnaden mellan pojkar och flickor inte är lika markant som i 

Diagram 3.  

De svar som erhölls i enkätens tredje del uppvisar en betydligt lägre frekvens av rätta svar än i 

del 1. Detta leder till slutsatsen att kontext inte är behjälplig i samma grad som möjligheten att 

använda sig av en uteslutningsmetod, ett antagande som i sin tur leder till slutsatsen att 

informanterna huvudsakligen gissat sig till det rätta svaret i del 1. Det mest intressanta blir att 

jämföra resultaten på del 2 och 3. Då del 3 är kontextbunden borde denna del rimligtvis ha en 

högre andel korrekta svar eftersom viss hjälp till en kvalificerad gissning borde gå att finna i 

den givna kontexten. Dock visar det sig att del 2 har en större mängd korrekta svar än del 3, 

vilket är förvånande utifrån att del 2, till skillnad från del 1 och del 3, inte ger några som helst 

fingervisningar kring ett eventuellt rätt svar. 

 

4.2 Kön  

 
En tydlig skillnad i svaren syns i min studie, vilken bekräftar att flickor uppvisar en markant 

högre förståelse av idiom och dess betydelse, detta oavsett programinriktning. I genomsnitt 

svarade 53 procent av flickorna på de yrkesinriktade programmen korrekt, medan 52 procent 
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av flickorna på de teoretiska programmen i genomsnitt angav korrekta svar. (Se Diagram 13 

och Diagram 14). 

 

 

Diagram 13. Genomsnittlig andel rätt svar, YRK. 

Diagram 13 visar en tydlig skillnad mellan pojkars och flickors genomsnittliga andel rätt svar. 

Skillnaden mellan könen är hela 21 procent. 

 

 

Diagram 14. Genomsnittlig andel rätt svar, TEO. 

Diagram 14 visar en mindre tydlig skillnad mellan pojkars och flickors genomsnittliga andel 

svar än Diagram 13. Här är skillnaden mellan könen endast 8 procent. 

Trots att de genomsnittliga siffrorna för de kvinnliga informanterna är låga, ligger de ändå 

betydligt högre i andel korrekta svar än pojkarna, där 32 procent av pojkarna på de 
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yrkesinriktade programmen angav korrekta svar och 44 procent av pojkarna på de teoretiska 

programmen angav korrekta svar (se Diagram 13 och Diagram 14).  

Det kan således konstateras att flickor, utifrån min studie, besitter en större förståelse av 

idiom och dess innebörd än pojkar, även om flickornas förståelse i sig är begränsad.  

 

4.3 Programinriktning 

 
Enligt min studie uppvisar flickorna i genomsnitt ingen nämnvärd skillnad i förståelse av 

idiom beroende på sin gymnasiala programinriktning (se Diagram 13 och 14), dock syns en 

påtaglig skillnad i pojkarnas förståelse utifrån deras programinriktning. Tydligast blir detta i 

enkätens första del, där skillnaden i andelen korrekta svar är hela 17 procent, till skillnad från 

skillnaden mellan flickornas mängd korrekta svar, vilken endast är 1 procent. Se Diagrammen 

15, 16, 17 och 18 nedan.  

 

Diagram 15. Genomsnittlig andel rätt svar DEL 1.  

Diagram 15 visar att det finns en viss skillnad mellan programmen, dock är skillnaden 

betydligt större mellan pojkarna än flickorna. Överlag är frekvensen av rätta svar i detta 

diagram, vilken motsvarar enkätens första del, relativt hög. Flickornas genomsnittliga andel 

svar är närmare 80 procent, medan pojkarnas genomsnittliga andel är närmare 70 respektive 

strax över 50 procent.  
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Diagram 16. Genomsnittlig andel rätt svar DEL 2. 

Diagram 16 visar en betydligt lägre frekvens av rätta svar än Diagram 15. Skillnader syns 

mellan de båda programmen, och i likhet med Diagram 15 är dessa skillnader tydligare mellan 

pojkarna än mellan flickorna. Intressant att notera är även att flickorna på de 

yrkesförberedande programmen har högst andel rätta svar.  

 

 

Diagram 17. Genomsnittlig andel rätt svar DEL 3. 

Diagram 17 visar, i enlighet med både Diagram 15 och Diagram 16, vissa skillnader mellan 

programmen. Även här är skillnaderna mer betydande mellan pojkarna än mellan flickorna. 
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Diagram 18. Genomsnittlig andel rätt svar i undersökningens samtliga tre delar 

I enkätens andra och tredje del blir skillnaden mindre markant jämfört med enkätens första 

del, om än fortfarande påtaglig, med endast 5 respektive 13 procents skillnad mellan pojkarna 

på de olika programinriktningarna.  

Utifrån de presenterade resultaten blir det tydligt att flickorna i regel uppvisar samma grad av 

förståelse av idiom oberoende av programinriktning, medan skillnaden mellan pojkarnas 

förståelse beroende på programinriktning blir markant. På de yrkesförberedande programmen 

är glappet mellan flickors och pojkars medelresultat betydligt större än mellan flickor och 

pojkar på de teoretiska programmen.  

 

5. Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel diskuterar jag resultaten av min undersökning och besvarar de forskningsfrågor 

som ställdes i kapitel ett, samt att valet av metod diskuteras. Resultatet diskuteras sedan i 

relation till den forskning och bakgrund som presenterades i kapitel 2. Ett kort avsnitt ägnas åt 

att diskutera idiom, användandet av och förståelsen av dessa i relation till gymnasieskolans 

läroplan. Vidare kommer de slutsatser som studien lett fram till att beskrivas. Avslutningsvis 

kommer även förslag på vidare forskning beskrivas och diskuteras kortfattat.  

 

5.1 Metoddiskussion 
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Valet av metod för denna studie kändes, och känns även i efterhand, som lämpligt utifrån vad 

det var jag ville ta reda på. Jag tror att tillfället med sin (relativt) begränsade tid för att svara 

bidrog till en ganska ärlig bild av deltagarnas förståelse om idiom. Dock hade jag gärna 

kompletterat studien med viss bakgrundsinformation, exempelvis genom att, i likhet med 

Trulsson (2007), be informanterna utvärdera sin egen förståelse av idiom samt uppskatta sitt 

användande av dessa. Studien hade även kunnat kompletteras genom att utöka de typer av 

grupper som deltog. Förslag på en sådan utveckling finns i avsnitt 5.5. Personligen tror jag att 

denna studie i dess nuvarande storlek inte hade gynnats av en kvalitativ metodkomplettering. 

Hade studien däremot varit större och mer övergripande hade en sådan komplettering kanske 

kunnat vara av intresse.  

Ytterligare variabler som hade kunnat påverka studiens resultat och varit av intresse att notera 

är ålder, termin samt hur mycket svenskundervisning varje individuell elev hade haft innan de 

deltog i studien. Det tycks rimligt att anta att en elev som läst alla tre svenskkurser på 

gymnasial nivå borde ha en något högre språknivå, och eventuellt även en högre förståelse för 

idiom, än en elev som enbart läst en eller två svenskkurser. Hade dessa variabler analyserats 

hade kanske fler mönster uppdagats och således lett till en ännu mer omfattande studie.  

 

5.2 Övergripande diskussion  
 

Denna diskussion kommer utgå ifrån de frågeställningar som presenterades i avsnitt 1.3: 

 

Frågeställning 1: Hur ter sig den generella förståelsen av olika typer av idiom hos 

skolungdomar? 

Frågeställning 2: Är det någon skillnad i gymnasieskolungdomars förståelse av idiom utifrån 

kön?  

Frågeställning 3: Är det någon skillnad i gymnasieskolungdomars förståelse av idiom utifrån 

deras gymnasieprogram (yrkes- eller högskoleförberedande/teoretiskt).  

 

Frågeställning 1: Hur ter sig den generella förståelsen av olika typer av idiom hos 

skolungdomar? 
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Min studie bekräftar de tidigare forskningsresultat vilka anger att den generella förståelsen om 

idiom är hos skolungdomar begränsad (Prentice, 2010; Nolemo Lundgren, 2009; Augustsson, 

2017; Trulsson, 2007). Detta konstaterande grundar sig på de totala genomsnitten om 32 

procent korrekta för pojkar respektive 53 procents korrekta svar för flickor på yrkesprogram, 

samt 44 procent korrekta för pojkar respektive 52 procent korrekta svar för flickor på 

teoretiska program.  

Utifrån Prentices (2010) resultatdiskussion, där författaren bland annat menar att den 

generella förståelsen om idiom hos ungdomar är begränsad, blir resultaten i min studie 

intressanta att jämföra närmare. Gällande den generellt låga förståelsen ligger min studie i 

linje med Prentices. Den mest intresseväckande kopplingen till författarens resultat är dock 

den om kontext, då hon hävdar att det är de informanter som uppvisar ett bättre resultat som 

även tycks besitta en större känslighet för kontext än de informanter som uppvisade ett sämre 

resultat. Förväntningarna inför min studie var, i likhet med det resultat som presenteras av 

Augustsson (2017), att informanterna skulle ha lättare med del 3 än del 2, eftersom kontexten 

ansågs erbjuda en viss fingervisning om vilket ord som kunde tänkas saknas i testet, men så 

var alltså inte fallet. Vidare hävdar Augustsson, utifrån det resultat hon presenterar, att det var 

tydligt att informanterna i genomsnitt visade ett bättre resultat när de kunde använda sig av 

uteslutningsmetoden för att gissa rätt än när testet krävde en faktisk förkunskap om varje 

respektive idiom. Detta går helt i linje med min egen studie, där resultatet var markant mycket 

högre i enkätens första del, den enda del av enkäten som erbjöd svarsalternativ.  

Slutligen bekräftar denna studie även de resultat som uppnås i Trulssons (2007) studie, främst 

gällande att ungdomar i skolåldern har en begränsad mängd kunskap om idiom.  

 

Frågeställning 2: Är det någon skillnad i gymnasieskolungdomars förståelse av idiom utifrån 

kön? 

Min studie indikerar att flickor överlag besitter en större kunskap om idiom än pojkar. Med ett 

genomsnitt på 52 procent respektive 53 procent korrekta svar på de teoretiska och de 

yrkesförberedande programmen i jämförelse med pojkarnas 32 procent respektive 44 procent 

är flickornas kunskap klart dominerande. Detta går i linje med den studie som genomfördes av 

Kana m.fl. (2012), vilken bevisar att kvinnors hjärnor aktiveras av och reagerar på 

idiomatiska och litterära uttryck i högre grad än män. Då detta resultat är utvunnet med hjälp 

av en MR-skan istället för ett kunskapstest kan det inte kopplas direkt till resultatet som 



37 

 

framkommit i min studie, men det kan vara intressant att dra paralleller och diskutera 

eventuella likheter. Resultatet presenterat av Kana m.fl. kan även diskuteras i linje med det 

resultat som presenteras av Augustsson (2017), vars studie visar att i den informantgrupp 

vilken hade svenska som modersmål dominerade flickornas kunskaper över pojkarnas. Dock 

skulle det vara intressant att se ifall skillnaderna såg likadana ut hos olika grupper av 

informanter, liksom i Augustssons studie, där resultatet blev helt annorlunda i en grupp 

informanter med Svenska som andra- eller främmande språk.  

Intressant att beakta i relation till de resultat som framställts i min studie är de resultat som 

presenteras av Trulsson (2007), vilka hävdar motsatsen. Författaren menar att männen visar 

en påtagligt större behärskning och även en högre nivå av användandet av idiom än 

kvinnorna. Dock är detta resultatet av informantgrupper i övre medelåldern, och kan således 

inte jämföras direkt med resultatet i min studie. Det skulle däremot vara intressant att 

undersöka i fortsatta studier. Skulle liknande resultat uppnås i andra grupper av informanter 

eller skulle det resultatet stämma mer överens med mitt eget och exempelvis Augustssons 

(2017)?  

  

Frågeställning 3: Är det någon skillnad i gymnasieskolungdomars förståelse av idiom utifrån 

deras gymnasieprogram (yrkes- eller högskoleförberedande/teoretiskt). 

Nolemo Lundgren (2009) presenterar i sin studie ett resultat som indikerar en viss skillnad i 

förståelse av idiomen beroende på var informanterna bodde. Denna distinktion gällde då 

landsbygd eller stadsmiljö. Dessa skillnader gav dock inget underlag för att informanter 

bosatta i stadsmiljö svarade mer korrekt än de bosatta på landsbygden (eller tvärtom). Det 

enda som kunde konstateras var att förståelsen skilde sig till viss del, på så vis att informanter 

bosatta på landsbygden förstod vissa idiom bättre, medan informanter bosatta i stadsmiljö 

förstod andra idiom bättre. I relation till de resultat som presenterats i min studie blir det 

ändock intressant att notera dessa skillnader. Min studie påvisar en markant skillnad i 

förståelsen av idiom utifrån vilken typ av gymnasieprogram informanten gick på, detta i den 

manliga gruppen av informanter. I den kvinnliga gruppen syntes inga dylika mönster. Det 

skulle vara intressant utifrån en personlig bild av elevernas bostadsmiljö i relation till deras 

programinriktning att se om det finns mätbara skillnader i hur de förstår idiom. Jag har under 

mina studier och år som aktiv lärare tyckt mig märka att många elever från landsbygden söker 

sig till yrkesinriktade program medan elever från stadsmiljö oftare söker sig till teoretiska 



38 

 

program. Detta är förstås ingenting som i nuläget kan bekräftas, men det vore intressant att ha 

i åtanke om studien någon gång skulle utvecklas.  

 

5.3 Idiomförståelse ur ett utbildningsperspektiv 

 
Utifrån resultaten från min studie och övriga studier som presenterats i uppsatsen kan det 

konstateras att ungdomar har en begränsad kunskap om idiom. Detta innebär att det skulle 

behövas stöd i både språkinlärningen och språkutbildningen för att både bevara och utveckla 

de idiom som finns i det svenska språket. I avsnitt 2.4 presenterades en översikt över 

kursplanerna i gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3 samt nationella provet i Svenska 1. 

Materialet visar att det i det nationella provet samt i kursen Svenska 3 inte finns något 

nämnvärt utrymme för studier av idiom eller andra typer av lexikaliserade fraser. Dock finns 

det, med viss tolkning, ett litet utrymme i kursen Svenska 2 och ytterligare något större 

utrymme i kursen Svenska 1. Detta är dock ingenting som benämns konkret, utan någonting 

som kan tolkas in i Skolverkets något breda benämning av språklig variation och 

språkriktighet. Utifrån Östbergs (2002) definitioner av idiom som en del av just språkriktighet 

skulle det vara enkelt att motivera studiet av idiom på gymnasienivå, dock är det inget som i 

nuläget verkar kunna krävas av undervisande lärare. Huruvida idiom bör studeras eller inte 

måste således avgöras av varje individuell lärare, något som kan tyckas leda till en viss 

godtycklighet inom språkundervisningen.  

Jag tror att inlärningen av idiom delvis skulle automatiseras med hjälp av mer läsning av olika 

typer av texter, både i och utanför skolan. PISA-resultaten har de senaste åren bevisat att den 

genomsnittliga läsförståelsen hos svenska ungdomar har blivit sämre, någonting som även 

borde påverkat deras generella ordförråd och ordförståelse. Forskningen visar att läsning har 

en stor och mycket positiv påverkan på den språkliga kompetensen, därför vore det inte 

orimligt att anta att även idiomförståelsen torde påverkas av en ökad läsning. Om man ser till 

den studie som utfördes av Levorato m.fl. (2004), blir det tydligt att en väl utvecklad 

läsförmåga står i direkt relation till förståelsen av idiom. Således anser jag att huvudnyckeln 

till ökad idiomförståelse kan förankras i läsförmågan och undervisningen av denna. I skolan 

skulle man därmed kunna, vardagligt uttryckt, slå två flugor i en smäll. Vidare skulle även ett 

isolerat studium av idiom kunna inkorporeras i undervisningen, i likhet med inlärningen av 

glosor. Även om en dylik inlärningsform kan te sig relativt summativ, är repetition trots allt 
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ofta en nyckel när det kommer till att lära sig. Denna typ av inlärning skulle dock behöva 

motiveras av fenomenets faktiska vikt inom svenskämnet av varje individuell lärare.  

 

5.4 Slutsatser och avslutning  
 

Syftet med min studie var att undersöka den generella förståelsen för idiom hos 

gymnasieskolungdomar, samt att granska eventuella skillnader utifrån kön och 

gymnasieprograminriktning.   

Det kan konstateras att den generella förståelsen för idiom hos gymnasieskolungdomar är 

relativt låg, detta oavsett kön och programtillhörighet. De genomsnittliga resultaten på del 2 

och 3, alltså majoriteten, i studien låg under 50 procent, och kunskaperna kan således 

konstateras vara begränsade.  

Utifrån ett genusperspektiv visar min studie att det finns vissa skillnader mellan könen. 

Flickor visade på ett högre genomsnitt i andel korrekta svar än pojkar, och det kan således 

bekräftas att flickorna i regel besitter en större mängd kunskap om idiom än pojkar. Med detta 

sagt är flickornas förståelse fortfarande någorlunda begränsad, men inte i lika stor 

utsträckning som pojkarnas då flickornas genomsnittliga totalresultat ändå överstiger 50 

procent. Det är även intressant att notera att flickorna på just yrkesprogrammen var de som 

hade allra högst resultat, emedan pojkarna på yrkesprogrammen var de som uppvisade allra 

lägst förståelse.  

Min studie visar att det, hos pojkarna, finns märkbara skillnader i förståelsen för idiom utifrån 

programinriktning. Pojkarna vid yrkesprogrammen visade en märkbart lägre förståelse av 

idiom än pojkarna vid de teoretiska programmen.  

Diskussionen om läroplanen och vilket utrymme som finns för studier av idiom leder till 

slutsatsen att ett visst utrymme finns, dock utifrån varje enskild lärares intresse. Det kan 

tyckas godtyckligt, och utifrån ett språkriktighetsperspektiv går det att argumentera för att 

idiom bör vara en obligatorisk del i någon av svenskämnets kurser på gymnasienivå i 

kombination med en ökad mängd läsning.  

Avslutningsvis kan det konstateras att min undersökning besvarade forskningsfrågorna på ett 

tillfredsställande vis samt även ledde till nya upptäckter som i sin tur kan belysa nya, 

relevanta frågeställningar.  
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5.5 Vidare forskning 
 

Utifrån resultatet som framställts i min studie skulle det vara intressant och gynnsamt för 

ämnesområdet med fortsatt forskning om just idiom och förståelsen av dessa.  

Främst vore det intressant att vidare utforska möjliga kopplingar mellan kunskapen om idiom 

och språkbrukares studiebakgrund och, i relation till Nolemo Lundgren (2009), eventuellt 

även geografiska bakgrund, detta för att undersöka eventuella kopplingar mellan geografisk 

bakgrund, socioekonomisk bakgrund och den generella språkförmågan. Min studie visar vissa 

indikationer på att det skulle kunna finnas eventuella kopplingar till åtminstone 

studieinriktning, och vidare undersökningar inom ämnet skulle kunna utföras för att antingen 

bekräfta eller dementera detta. Utifrån eventuella skillnader som skulle kunna dyka upp 

beroende på studieinriktning och geografisk bakgrund skulle en mer omfattande studie kunna 

utföras utifrån talarnas socioekonomiska bakgrund. I likhet med forskning som bedrivits av 

exempelvis Sundgren (2010), där underlaget bevisar att talares socioekonomiska bakgrund 

kan kopplas till deras tal och hur andra uppfattar detta, vore det intressant att se om olika 

socioekonomiska grupper använder idiom och lexikaliserade fraser mer eller mindre.  

Det skulle även vara intressant att ställa dessa resultat i relation till andra åldersgrupper. 

Utifrån de resultat som presenteras av Trulsson (2007) hade det varit intressant att se om en 

liknande studie, där ett jämförande av åldersgrupper skulle vara i fokus, hade visat resultat 

som antingen bekräftade eller dementerade Trulssons (2007) fynd.  
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BILAGA 1 
 

Enkätresultat – Diagram 

 

Yrkesprogram förkortas YRK medan 

högskoleförberedande/teoretiska program 

förkortas TEO.

 

Diagram 1. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 

1 

 

Diagram 2. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 

2 

 

Diagram 3. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 

3 

 

Diagram 4. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 

1 

 

Diagram 5. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 

2 

 

Diagram 6. Pojkar och flickors andel korrekta svar i del 

3
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BILAGA 2 
 

Statistik över genomsnittliga svar. 

 

 

Diagram 7. Genomsnittlig andel rätt svar del 1, YRK. 

 

Diagram 8. Genomsnittlig andel rätt svar del 1, TEO. 
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Diagram 9. Genomsnittlig andel rätt svar del 2, YRK. 

 

 

Diagram 10. Genomsnittlig andel rätt svar del 2, TEO. 
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Diagram 11. Genomsnittlig andel rätt svar del 3, YRK. 

 

 

Diagram 12. Genomsnittlig andel rätt svar del 3, TEO. 

 

16%

35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

GENOMSNITT YRK

ANDEL RÄTT SVAR

DEL 3

POJKAR

FLICKOR

29%
36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

GENOMSNITT TEO

ANDEL RÄTT SVAR

DEL 3

POJKAR

FLICKOR



47 

 

 

Diagram 13. Genomsnittlig andel rätt svar, YRK. 

 

 

Diagram 14. Genomsnittlig andel rätt svar, TEO. 
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Diagram 15. Genomsnittlig andel rätt svar DEL 1. 

 

 

Diagram 16. Genomsnittlig andel rätt svar DEL 2. 
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Diagram 17. Genomsnittlig andel rätt svar DEL 3. 

 

 

Diagram 18. Total andel genomsnittliga rätt svar. 
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 BILAGA 3  

Lista över idiom  

1. blåsa liv i något  

2. bära frukt  

3. dra sitt strå till stacken  

4. falla någon på läppen  

5. få blodad tand  

6. Grädde på moset 

7. få kalla handen  

8. få vatten på sin kvarn  

9. få vind i seglen  

10. gå stick i stäv med något 

11. gå upp i rök 

12. ha ett finger med i spelet  

13. inte sticka under stol med något 

14. kasta in handduken  

15. ligga någon varmt om hjärtat  

16. lysa med sin frånvaro  

17. lägga korten på bordet  

18. lägga sista handen vid något  

19. rinna ut i sanden  

20. Få fria händer 

21. sopa något under mattan  

22. sticka ut hakan  

23. stirra sig blind på något  

24. stå högt i kurs  

25. stå på egna ben  

26. sätta käppar i hjulet för någon  

27. ta bladet från munnen  

28. ta något med en nypa salt  

29. ta saken i egna händer 
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BILAGA 4  

Enkät 

Enkätundersökning 
 

Information om enkätundersökning inför examensarbetet Idiomförståelse 

hos skolungdomar  

 

Mitt namn är Fia Johansson och jag är en student som läser ämneslärarprogrammet på 

Mälardalens Högskola. Jag läser just nu en av mina sista kurser på programmet, vilken 

innebär att skriva ett ämnesdidaktiskt examensarbete i ämnet Svenska. Jag kommer i detta 

arbete skriva om idiomförståelse hos skolungdomar. 

Syftet med studien är att kartlägga skolungdomars förståelse av olika typer av idiom. Det 

kommer att vara av intresse för studien att undersöka eventuella skillnader mellan kön samt 

eventuella skillnader mellan olika gymnasieprogram.  

Denna undersökning kommer att genomföras med hjälp av ett antal enkäter som ni får fylla i 

efter bästa förmåga. Enkäten innehåller totalt 30 s.k. frågor och beräknas ta cirka 30 minuter 

att besvara. 

Denna studie tar hänsyn till de forskningsetiska principer som stadgats av 

Vetenskapsrådet. Deltagande i denna undersökning är frivillig, och du som deltagare 

har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. Du förblir anonym i alla avseenden, 

och resultaten av denna undersökning kommer enbart att nyttjas i forskningsändamål. 

 

Förenklad förklaring av begreppet idiom 

Ett idiom är ett figurativt uttryck, vilket innebär att uttrycket har en figurativ/bildlig betydelse 

som inte går att härleda till de separata enheterna (orden) i satsen/frasen. Idiomatiska uttryck 

ändras inte utan ser alltid likadana ut. 

Ett exempel på idiom är våra ordspråk, exempelvis Gå inte som katten kring het gröt eller 

Ropa inte hej förrän du är över bäcken.   
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Del 1. 

 

Vad betyder dessa uttryck? Kryssa i det svar du tror stämmer. Endast ett av 

svarsalternativen är korrekt. 

 

1. Att få kalla handen  

 

 Att bli utfryst  

 Att bli nekad någonting  

 Att bli nerkyld  

 Att bli kall om handen 

 

2. Att få vatten på sin kvarn  

 

 Att det regnar mycket 

 Att få löneförhöjning  

 Att få stöd för sin åsikt  

 Att laga någonting trasigt 

 

3. Att gå stick i stäv med någonting  

 

 Att ha en liknande åsikt som någon annan 

 Att tycka tvärtemot någon annan 

 Att ha likadana kläder 

 Att ha en olik personlighet mot någon annan 

 

4. Ha ett finger med i spelet 

 

 Att vara med och spela  

 Att vara delaktig i någonting  

 Att vara skyldig  

 Att vara utanför  
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5. Sticka under stol med 

 

 Att tala sanning 

 Att lägga någonting under en stol 

 Att dölja någonting 

 Att använda en stol som förvaringsmöbel  

 

 

6. Att ta saken i egna händer 

 

 Att hålla i någonting  

 Att använda någonting  

 Att ta ansvar för någonting  

 Att ta någonting som tillhör någon annan 

 

7. Att sätta käppar i hjulet för någon 

 

 Att ha sönder någons hjul på ett fordon  

 Att vara i vägen  

 Att hjälpa till 

 Att förstöra  

 

8. Stå på egna ben  

 

 Att klara sig själv  

 Att lära sig gå  

 Att ta makten från någon annan  

 Att tjäna pengar 

 

 

 

 

 

9. Att stirra sig blind på någonting  

 

 Att stirra väldigt länge på någonting  

 Att envist hålla fast vid någonting 
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 Att bli blind  

 Att bibehålla koncentrationen  

 

 

10. Att dra sitt strå till stacken  

 

 Att hjälpa till  

 Att delta i ett bygge  

 Att undersöka en myrstack  

 Att klara av något  
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Del 2. 

 

Avsluta dessa idiom genom att lägga till de ord som du tycker saknas. 

 

1. Ta någonting med en nypa ________________. 

 

2. Att få fria ______________________. 

 

3. Att kasta in _______________________. 

 

4. Att sopa något under _____________________. 

 

5. Att ta bladet från ________________________.  

 

 

6. Att lysa med sin _________________________. 

 

 

7. Att falla någon på _________________________. 

 

 

8. Att få vind i _____________________________. 

 

 

9. Att ligga någon varmt om ____________________________. 
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Del 3.  

 

Fyll i luckorna med det ord som du tycker passar in i sammanhanget.  

 

1. Idag fick jag löneförhöjning, och som ____________ på moset fick jag även en bonus!  

 

2. Jag fick nog lite ___________ tand när jag prövade ishockey, jag skulle gärna fortsätta 

spela.  

 

3. Igår kom Anna hem med höga betyg. Det verkar som om hennes hårda arbete har burit 

___________. 

 

4. Han skulle ut i garaget och blåsa ____________ i den gamla Impalan.  

 

5. Boken är helt borta, det är som att den har gått upp i ___________. 

 

6. Det är dags att lägga ____________ på bordet. Var är han?  

 

7. Vi träffas inte längre, vår relation rann ut i _______________ ganska snabbt.  

 

8. Jag lägger sista ____________ vid den nu, så snart är kycklingen färdig!  

 

9. Hon har inga problem att sticka ut __________________ när det krävs. Jag avundas 

hennes mod!  
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10. Han står högt i _______________ här hos oss. Vi uppskattar verkligen en sådan 

medarbetare.  

 

 

Kontaktuppgifter 

Utförare av undersökning/Författare av studie:                   Fia Johansson 

     fjn12002@student.mdh.se 

    alt.                fia.johansson@norrtalje.se 

Handledare av uppsats:                      Birgitta Norberg Brorsson 

                         birgitta.brorsson@mdh.se 
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BILAGA 5 

Missivbrev  

Information om enkätundersökning inför 
examensarbetet Idiomförståelse hos skolungdomar  
 

Du tillfrågas [för ditt barns räkning] härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej!  

Mitt namn är Fia Johansson och jag är en student på ämneslärarprogrammet vid Mälardalens 

Högskola. Jag läser just nu en av mina sista kurser på programmet, vilken innebär att skriva ett 

ämnesdidaktiskt examensarbete i ämnet Svenska. Jag kommer i detta arbete skriva om idiomförståelse 

hos skolungdomar. 

Syftet med studien är att kartlägga skolungdomars förståelse av olika typer av idiom. Det kommer att 

vara av intresse för studien att undersöka eventuella skillnader mellan kön samt eventuella skillnader 

mellan olika gymnasieprogram.  

För att kunna genomföra detta examensarbete har jag som författare orienterat mig i diverse forskning 

kring ämnet men behöver nu även själv undersöka fenomenet. Detta innebär jag kommer genomföra 

en undersökning om elevers förståelse av just idiom. Undersökningen kommer att genomföras med 

hjälp av ett antal enkäter som ni får fylla i efter bästa förmåga. Enkäten innehåller totalt 30 s.k. frågor 

och beräknas ta cirka 30 minuter att besvara. 

Denna studie tar hänsyn till de forskningsetiska principer som stadgats av Vetenskapsrådet. 

Deltagande i denna undersökning är frivillig, och du som deltagare har rätt att när som helst avbryta 

ditt deltagande. Du förblir anonym i alla avseenden, och resultaten av denna undersökning kommer 

enbart att nyttjas i forskningsändamål.  

Den färdiga undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 

som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

Om några frågor skulle uppstå före, under eller efter studien besvarar jag eller ansvarig handledare 

dessa gärna via mejl.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Författare/Student: Fia Johansson   fia.johansson@norrtalje.se 

Handledare för arbetet: Birgitta Norberg Brorsson birgitta.brorsson@mdh.se 

 

Ort och datum   _______________________________________________________ 

 

Elev/Målsmans underskrift  ______________________________________________ 

 

Namnförtydligande _____________________________________________________ 

mailto:fia.johansson@norrtalje.se
mailto:Birgitta.brorsson@mdh.se
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BILAGA 6  

Exempel på frågor i delprov B: Läsförståelse i kursen Svenska 1. 

4. Vilken är den främsta anledningen till att bli frigan? Ringa in det alternativ som bäst 

stämmer överens med texten. Fler inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt. 2 p  

A. Det är spännande.  

B. Det är ett sätt att leva billigt. 

 C. Det är modernt.  

D. Det är en politisk handling. 

 5. Författaren till reportaget är Elin Lindman. Även om författaren inte skriver ut sina egna 

åsikter i ämnet kan man som läsare ändå få uppfattningen att författaren är positiv till 

friganism, eftersom sopdykning framställs som något positivt i texten. Granska texten och ge 

två exempel på hur författaren får fram den positiva bilden av sopdykning. 4 p 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________  

6. Vad heter Rosauras mamma? 2 p 

 ___________________________________________________  

7. Varför vill inte Rosauras mamma att Rosaura ska gå på kalaset? Ringa in det alternativ som 

bäst stämmer överens med texten. Fler inringade alternativ än ett gör svaret ogiltigt. 2 p  

A. Mamman är besviken på Rosaura eftersom hon bråkar.  

B. Mamman vill skydda Rosaura från att bli besviken.  

C. Mamman är arg på Rosaura eftersom hon är så lättlurad.  

D. Mamman vill inte att Rosaura och Luciana ska träffas. 

 

     Skolverket, 2015:1 

 


