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Abstract		
	
The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 investigate	 and	 compare	 middle	 school	 student’s	
understanding	of	Swedish	and	English	idiomatic	expressions.	Furthermore,	this	study	
aims	at	 investigating	whether	there	 is	any	age	progression	 in	 the	understanding	of	
idioms	 and	 examine	 how	 teachers	work	with	 idiomatic	 expressions.	 The	 study	was	
conducted	at	two	different	schools	and	a	total	of	196	students	from	year	group	4	-	6	
participated	 in	 a	 questionnaire	 survey	 and	 a	 total	 of	 five	 legitimized	 teachers	was	
interviewed.	The	study	shows	that	the	overall	understanding	of	idiomatic	expressions	
is	 relatively	 low.	However,	 the	 understanding	 of	 Swedish	 idioms	 is	higher	 than	 the	
understanding	 of	 English	 idioms.	 The	 progression	 of	 English	 idiom	 comprehension	
follows	 a	 more	 linear	 development	 curve,	 while	 the	 progression	 of	 Swedish	 idiom	
comprehension	 decreases	 after	 year	 five.	 In	 Swedish,	 students	 show	 a	 greater	
understanding	of	the	idiomatic	form,	how	an	expression	is	structured,	rather	than	the	
actual	meaning	of	the	expression.	In	English	idiomatic	comprehension,	the	study	shows	
that	the	students	have	a	greater	understanding	when	it	comes	to	the	meaning	of	the	
expression	rather	than	the	form.	The	result	of	the	interviews	shows	that	teachers,	in	
both	subjects,	works	with	 idiomatic	expressions	to	a	small	extent.	Swedish	teachers	
work	sporadically	when	idioms	occur	in	fictional	texts	or	when	they	appear	in	other	
educational	 materials.	 English	 teachers,	 on	 the	 other	 hand,	 work	 with	 idiomatic	
expressions	in	a	more	planned	and	structured	way.	
	

Keywords:	idiom,	fixed	phrases,	middle	school,	progression,	Swedish,	English,	
classroom	education.		



 

 

Sammandrag	
	
Syftet	med	detta	examensarbete	är	att	undersöka	mellanstadieelevers	förståelse	av	
idiomatiska	uttryck	samt	huruvida	de	känner	igen	idiomatiska	uttryck	till	sin	form	
och	 jämföra	 detta	 inom	 ämnena	 svenska	 och	 engelska.	 Vidare	 ämnar	 detta	
examensarbete	 att	 undersöka	 om	 det	 finns	 någon	 åldersprogression	 sett	 till	
elevernas	förståelse	av	idiomatiska	uttryck	samt	undersöka	hur	lärare	arbetar	med	
idiom.	För	att	undersöka	dessa	 frågor	har	en	enkätundersökning	 samt	 intervjuer	
med	 lärare	 genomförts.	 Enkätundersökningen	 genomfördes	 på	 två	 olika	 skolor	 i	
Mellansverige,	 där	 totalt	 196	 elever	 från	 årskurs	 4–6	 deltog.	 Intervjuerna	
genomfördes	 på	 respektive	 skola	 med	 totalt	 fem	 legitimerade	 lärare.	
Undersökningen	 visar	 att	 förståelsen	 för	 idiomatiska	 uttryck,	 generellt	 sett,	 är	
relativt	 låg	där	elevernas	 förståelse	 för	svenska	 idiom	är	högre	än	 förståelsen	 för	
engelska	 idiom.	 Progressionen	 gällande	 engelska	 idiom	 följer	 en	 mer	 linjär	
utvecklingskurva	medan	progressionen	gällande	svenska	idiom	avtar	efter	årskurs	
fem.	I	ämnet	svenska	uppvisar	eleverna	en	större	förståelse	för	idiomens	form,	hur	
ett	uttryck	är	uppbyggt,	än	betydelsen	av	dessa	medan	i	ämnet	engelska	uppvisar	
eleverna	motsatt	resultat,	det	vill	säga,	större	förståelse	för	idiomens	betydelse	än	
form.	Resultatet	visar	att	lärare	i	både	ämnet	svenska	och	ämnet	engelska	arbetar	
med	 idiomatiska	 uttryck	 i	 liten	 utsträckning.	 I	 ämnet	 svenska	 arbetar	 lärarna	
sporadiskt	med	idiom,	i	stort	sett	endast	när	det	uppkommer	i	skönlitterära	texter	
som	eleverna	läser	och	de	få	gånger	det	förekommer	i	läromedel.	I	ämnet	engelska	
är	arbetet	med	idiomatiska	uttryck	något	mer	planerat	och	strukturerat.	
	
Nyckelord:	idiom,	fasta	fraser,	grundskola,	progression,	svenska,	engelska,	
klassrumsarbete.	
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1.	Inledning		
 
”Ana	ugglor	i	mossen”	säger	vi	ibland	när	vi	anar	oråd	vilket	betyder	att	känna	på	sig	att	
något	är	på	tok	eller	att	misstänka	fara.	Varför	heter	det	så?		Uttryckets	svenska	ursprung	
kan	härledas	tillbaka	till	tidigt	1800-tal.	Likt	många	andra	sådana	uttryck	är	”ana	ugglor	i	
mossen”	 troligen	 ett	 lån	 och	 just	 det	 här	 uttrycket	 är	 lånat	 från	 danskan,	 som	 hade	
uttrycket	“der	er	ulve	[ulvar,	dvs.	vargar]	i	mosen”	redan	på	1600-talet.	Innehållet	i	denna	
fras	blev	så	småningom	uddlöst	då	vargen	utrotades	 från	Danmark.	 I	danska	dialekter	
uttalas	“ulvar”	och	“ugglor”	snarlikt	–	uller	respektive	uler	–	vilket	gjorde	det	enkelt	att	
byta	ut	den	farliga	vargen	till	en	meningslös	uggla	och	ändå	behålla	frasens	form	(Hellsing,	
Hellquist	&	Hallengren,	 2005:466).	Den	 här	 sortens	 uttryck	 kallas	 idiomatiska	 uttryck	
eller	bara	idiom	vilket	är	en	fast	ordkombination	likt	exemplet	ovan.	Ytterligare	exempel	
på	 idiomatiska	 uttryck	 är	 fjärilar	 i	 magen	 och	 slå	 huvudet	 på	 spiken.	 Många	 av	 dessa	
uttryck	är	vanligt	förekommande	i	vardagliga	sammanhang	och	man	kommer	i	kontakt	
med	dessa	i	exempelvis	tidningar,	TV	och	film	och	ofta	är	man	inte	ens	medveten	om	det.	
Det	 som	 är	 speciellt	med	 ett	 idiom	 är	 att	 dess	 betydelse	 inte	 går	 att	 förstå	 utifrån	 de	
enskilda	 orden,	 utan	 idiomet	 har	 en	 annan	 betydelse,	 en	 så	 kallad	 figurativ	 betydelse.	
Ingegerd	 Enström	 (2016:79)	 beskriver	 att	 idiomatiska	 uttryck	 är	 semantiskt	
ogenomskinliga	vilket	betyder	att	för	att	tolka	ett	idiomatiskt	uttryck	räcker	det	inte	med	
att	 förstå	de	enskilda	orden	utan	man	måste	 se	 till	helheten	av	ordkombinationen.	Av	
denna	 anledning	 kan	 idiomatiska	 uttryck	 vara	 problematiska	 att	 förstå	 och	 även	
problematiska	att	lära	sig	att	använda	på	ett	korrekt	sätt.	Peter	Serdyukov	&	Robyn	Hill	
(2009:215,245)	menar	att	helt	avstå	eller	undvika	att	använda	sig	av	idiomatiska	uttryck	
är	 någonting	 som	man	 bör	 vara	 aktsam	med	 då	 användningen	 av	 dessa	 leder	 till	 ett	
personifierat	 uttryck	 som	 i	 sin	 tur	 skapar	 intresse	 och	 bidrar	 till	 ett	 mer	 varierat	
språkbruk.	Genom	att	utveckla	en	medvetenhet	om	idiomatiska	uttryck	får	man	möjlighet	
att	parafrasera	eller	förklara	sina	språkval	på	ett	enklare	sätt.	Även	Hans	Luthman	(2017)	
och	 Julia	Prentice	(2011:1)	beskriver	många	 fördelar	med	 idiomatiska	uttryck	och	vad	
dessa	 kan	 bidra	 med	 till	 språket.	 Bland	 annat	 beskriver	 Luthman	 att	 “Med	 hjälp	 av	
idiomen	har	vi	möjlighet	att	uttrycka	oss	på	ett	mer	varierat	och	kraftfullt	sätt	och	därmed	
också	 lättare	 bli	 förstådda,	 få	 vår	 önskan	 och	krav	 uppfyllda.	 Eftersom	 idiomen	 tillför	
språket	 både	 färg	 och	 ökad	 styrka	 har	 de	 kommit	 att	 kallas	 för	 språkets	 krydda	 och	
muskler”	 (Luthman,	 2017).	 Prentice	 menar	 att	 idiom	 fyller	 viktiga	 funktioner	 för	
språkanvändaren	och	ska	därför	inte	ses	eller	läras	ut	som	språkspecifik	kuriosa.	

Med	 stöd	 från	 Läroplan	 för	 grundskolan,	 förskoleklassen	 och	 fritidshemmet	 2011	
(2017:252),	är	språket	en	vital	del	för	oss	alla	när	det	kommer	till	att	tänka,	kommunicera	
och	lära.	Ett	rikt	och	varierat	språkbruk	lyfts	fram	som	en	viktig	faktor	för	att	kunna	leva	
fullt	ut	i	samhället	och	genom	språket	utvecklar	vi	vår	identitet,	uttrycker	känslor	och	det	
ger	oss	möjligheten	att	förstå	hur	andra	individer	känner	och	tänker.	Att	använda	sig	av	
ett	rikt	och	varierat	språkbruk	innefattar	att	kunna	behärska	språkets	alla	delar.	En	viktig	
del	i	detta	är	att	ha	förmågan	att	använda	sig	av	fasta	fraser	såsom	metaforer,	ordspråk	
och	idiomatiska	uttryck.	Som	beskrivits	i	stycket	ovan	kan	exempelvis	idiomatiska	uttryck	
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betraktas	 som	språkets	 krydda	 och	muskler.	Att	 kommunicera	med	 varandra	 utan	 att	
använda	sig	av	språkets	särdrag	kan	leda	till	en	onyanserad	och	platt	kommunikation	där	
vi	kan	ha	svårt	att	uttrycka	vad	vi	egentligen	menar.	Luthman	(2010)	beskriver	att	om	
man	är	väl	bekant	med	de	mer	abstrakta,	svenska	vardagsuttrycken	betyder	det	i	regel	att	
man	har	uppnått	en	god	djupförståelse	i	språket.	Vanligtvis	anskaffar	vi	oss	kunskaper	om	
idiom	i	en	miljö	som	ger	oss	en	hög	språklig	stimulans.	Denna	miljö	kan	vara	i	samtalet	
med	vänner	och	bekanta,	litteraturen,	media	och	inom	undervisningen.	

Som	blivande	lärare	anser	vi	att	språket	och	hur	vi	kommunicerar	är	viktiga	kunskaper	
att	 förankra	 hos	 eleverna.	 Kanske	 ännu	 viktigare	 är	 hur	 den	 pedagogiska	 planeringen	
kring	detta	utformas	för	att	bidra	till	ett	rikt	och	varierat	språkbruk	bland	våra	elever	då	
de	 har	 till	 uppgift	 att	 föra	 språket	 vidare.	 Av	 den	 anledningen	 ville	 vi	 undersöka	 hur	
kunskapen	kring	idiomatiska	uttryck	ser	ut	bland	elever	i	årskurs	4–6	samt	undersöka	
det	pedagogiska	arbetet	kring	idiomatiska	uttryck.	Inledningsvis	studerades	kursplanen	i	
ämnet	 svenska	 och	 där	 upptäcktes	 det	 relativt	 snabbt	 att	 det	 inte	 uttryckligen	 står	
beskrivet	att	elever	ska	tillägna	sig	kunskaper	om	fasta	fraser	över	lag	eller	idiomatiska	
uttryck	specifikt.	Således	förefaller	det	som	om	att	det	är	upp	till	varje	enskild	lärare	att	
tolka	innehållet	i	kursplanen.	Då	elever	i	grundskolan	inte	bara	lär	sig	ett	språk	utan	två,	
studerades	 även	 kursplanen	 i	 ämnet	 engelska	 för	 att	 jämföra	 upplägg	 och	 innehåll	 i	
språkundervisningen.	 I	kursplanen	för	ämnet	engelska	går	det	 att	urskilja	mer	direkta	
kopplingar	till	att	elever	ska	behärska	språkets	fasta	språkliga	uttryck,	exempelvis	står	
det	under	centralt	innehåll	att	eleverna	ska	lära	sig	hur	ord	och	fasta	språkliga	uttryck	
används	 i	 texter	och	 talat	 språk	 (Skolverket	2016:37).	 Således	är	 tolkningsutrymmet	 i	
kursplanen	i	ämnet	engelska	inte	lika	stort	som	i	kursplanen	i	ämnet	svenska.	Efter	att	ha	
studerat	kursplanen	i	både	ämnet	svenska	och	ämnet	engelska	lyftes	även	det	engelska	
språket	in	i	undersökningen.	Detta	för	att	få	ett	bredare	perspektiv	på	studien	samt	för	
att	kunna	jämföra	elevernas	språkliga	utveckling	gällande	idiomatiska	uttryck.	

Vi	 har	 i	 undersökningsfasen	 upptäckt	 andra	 studier	 som	 behandlar	 kunskapen	 om	
idiomatiska	uttryck	bland	elever	(se	exempelvis	Augustsson	2017,	Rubin	2015,	Careborg	
2010,	Trulsson	2007).	Dessa	studier	undersöker	dock	äldre	barn	och	det	finns	ingen,	så	
vitt	vi	vet,	som	har	studerat	elevers	kunskaper	om	idiomatiska	uttryck	på	grundskolenivå.	
Vår	förhoppning	är	att	resultatet	i	denna	studie	ska	bidra	till	en	bredare	bild	av	elevers	
kunskaper	om	idiomatiska	uttryck	samt	hur	undervisningen	kring	idiom	ser	ut.	
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1.1	Syfte	och	frågeställningar	
	
Syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	mellanstadieelevers	förståelse	av	idiomatiska	
uttryck	samt	huruvida	de	känner	igen	idiomatiska	uttryck	till	sin	form	och	jämföra	detta	
inom	ämnena	svenska	och	engelska.	Vidare	vill	vi	se	om	det	finns	någon	åldersprogression	
sett	till	elevernas	förståelse	av	idiom	samt	undersöka	om	denna	eventuella	progression	
kan	 kopplas	 till	 klassrumsundervisning	 inom	 respektive	 ämne.	 Genom	 att	 undersöka	
detta	 vill	 vi	 se	 om	 utveckling	 av	 kunskaper	 om	 idiom	 kan	 kopplas	 till	 en	 aktiv	
klassrumsundervisning.		
	
Frågeställningar:	
	

Ø Hur	ser	förståelsen	för	idiomatiska	uttryck	ut	bland	elever	i	årskurs	4–6?		
Ø Hur	 ser	 skillnaden	 ut	 mellan	 förståelsen	 av	 svenska	 respektive	 engelska	

idiomatiska	uttryck?	
Ø Hur	ser	åldersprogression	ut,	sett	till	elevernas	förståelse	för	idiomatiska	uttryck,	

inom	ämnena	svenska	och	engelska?	
Ø Hur	arbetar	lärare	i	årskurs	4–6	med	idiomatiska	uttryck	inom	respektive	ämne?	

	
1.2	Hypotes	
	
Vår	hypotes,	som	grundar	sig	på	våra	gemensamma	erfarenheter	inom	skolvärlden,	är	att	
elever	 i	 mellanstadiet	 har	 relativt	 låg	 förståelse	 för	 idiomatiska	 uttryck	 och	 deras	
betydelser.	Vi	tror	att	det	finns	en	viss	åldersprogression	i	förståelsen	både	av	svenska	
och	 engelska	 idiom.	 Detta	 innebär	 att	 förståelsen	 för	 idiomatiska	 uttryck	 ökar	 med	
stigande	ålder.	En	faktor	som	vi	tror	är	betydelsefull	är	att	äldre	elever	tar	sig	an	texter	
med	 ett	 mer	 utvecklat	 och	 varierat	 språkligt	 innehåll	 där	 sannolikheten	 att	 komma	 i	
kontakt	med	 idiom	ökar.	Detta	 kan	 sedermera	 utveckla	 elevernas	 egen	 vilja	 att	 förstå	
dessa	uttryck.	En	annan	möjlig	 faktor	som	påverkar	en	eventuell	progression	är	själva	
undervisningen	av	idiomatiska	uttryck	inom	ämnena.	Våra	antaganden	är	att	inom	ämnet	
svenska	pågår	det	undervisning	i	begränsad	utsträckning	som	fokuserar	på	utveckling	av	
elevernas	 förståelse	 av	 idiom.	 Vi	 tror	 att	 arbetet	 med	 svenska	 idiom	 uppkommer	 i	
samband	med	läsning	och	där	betydelsen	av	ett	idiom	tas	upp	i	diskussion	i	klassen	utan	
vidare	bearbetning.	Däremot	tror	vi	att	lärare	i	engelska	arbetar	mer	medvetet	med	just	
denna	språkform.	Dels	för	att	det	är	ett	andraspråk	som	kräver	mer	ingående	förklaringar	
och	 arbete	 med	 språkförståelsen,	 dels	 för	 att	 det	 på	 ett	 mer	 tydligt	 vis	 framgår	 i	
kursplanen	 (se	 avsnitt	 2.2)	 att	 detta	 är	 ett	 område	 som	 elever	 ska	 få	 tillägna	 sig	 i	
jämförelse	med	kursplanen	i	ämnet	svenska	där	idiomatiska	uttryck	inte	är	lika	uttalat.	
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1.3	Uppsatsens	disposition		
	
I	kapitel	2	och	3	ges	en	överblick	av	den	teori	och	tidigare	 forskning	som	detta	arbete	
grundar	 sig	 på.	 En	 definition	 av	 begreppet	 idiom,	 en	 läroplansöversikt	 samt	 en	
beskrivning	av	läroplansteori	är	några	av	de	delar	som	kommer	att	belysas	i	dessa	kapitel.	
I	 kapitel	 4	 beskrivs	 de	 undersökningsmetoder	 som	 har	 använts	 för	 att	 samla	 in	 och	
undersöka	 data	 och	 vi	 har	 delat	 in	 avsnitten	 i	 en	 kvantitativ	 och	 kvalitativ	 del	 vilket	
innebär	enkäter	(4.1)	och	intervjuer	(4.2).	Kapitel	4	avslutas	med	en	beskrivning	av	de	
etiska	 aspekter	 som	 vi	 tagit	 hänsyn	 till	 i	 denna	 studie.	 I	 kapitel	 5	 och	 6	 redovisas	
resultaten	av	undersökningen	och	i	kapitel	7	diskuterar	vi	resultaten,	de	viktigaste	fynden	
och	 eventuella	 avvikelser.	 Arbetet	 avslutas	 med	 kapitel	 8	 och	 våra	 slutsatser	 utifrån	
undersökningen,	samt	områden	för	vidare	forskning.	
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2.	Bakgrund		
	
I	detta	kapitel	presenteras	en	läroplansöversikt	inom	ämnena	svenska	och	engelska.	Med	
denna	 läroplansöversikt	 ämnar	 vi	 att	 redogöra	 för	 likheter	 och	 olikheter	 inom	
språkundervisningen	för	respektive	ämne	i	årskurs	4–6.	Anledningen	till	detta	är	att	visa	
att	 det	 finns	 områden	 i	 kursplanerna	 som	 behandlar	 delar	 som	 kan	 kopplas	 till	 fasta	
fraser,	som	exempelvis	idiomatiska	uttryck.		
	
2.1	Läroplansöversikt	–	Svenska		
	
Inledningsvis	 i	 kursplanen	 för	 ämnet	 svenska	 står	 det	 beskrivet	 “Att	 ha	 ett	 rikt	 och	
varierat	språk	är	betydelsefullt	för	att	kunna	förstå	och	verka	i	ett	samhälle	där	kulturer,	
livsåskådningar,	generationer	och	språk	möts”	(Skolverket,	2017:252).	
	
I	syftet	för	ämnet	svenska	kan	vi	läsa	om	vilka	förmågor	och	kunskaper	eleverna	ska	få	
möjlighet	att	utveckla.	Bland	annat	står	det	att	“Undervisningen	i	svenska	ska	syfta	till	att	
eleverna	 utvecklar	 kunskaper	 i	 och	 om	 svenska	 språket.	 Genom	 undervisningen	 ska	
eleverna	ges	förutsättningar	att	utveckla	sitt	tal-	och	skriftspråk	så	att	de	får	tilltro	till	sin	
språkförmåga	och	kan	uttrycka	sig	i	olika	sammanhang	och	för	skilda	syften…”	samt	att	
“Genom	 undervisningen	 ska	 eleverna	 ges	 möjlighet	 att	 utveckla	 sina	 kunskaper	 om	
svenska	 språket,	 dess	 normer,	 uppbyggnad,	 historia	 och	 utveckling	 samt	 om	 hur	
språkbruk	 varierar	 beroende	 på	 sociala	 sammanhang	 och	 medier…”	 (Skolverket,	
2017:252).	 En	 mer	 definierad	 bild	 av	 de	 olika	 delmoment	 som	 ska	 behandlas	 inom	
undervisning	av	ämnet	svenska	står	beskrivet	under	centralt	innehåll.	Där	tas	bland	annat	
delmomentet	språkbruk	upp	som	innefattar	att	eleverna	ska	lära	sig	“Ord,	symboler	och	
begrepp	som	används	för	att	uttrycka	känslor,	kunskaper	och	åsikter.	Ords	och	begrepps	
nyanser	och	värdeladdning.”	(Skolverket,	2017:255).	
	
2.2	Läroplansöversikt	–	Engelska		
	
Undervisning	i	ämnet	engelska	syftar	bland	annat	till	att	eleverna	ska	“…ges	möjlighet	att	
utveckla	en	allsidig	kommunikativ	förmåga.	Denna	förmåga	innebär	att	förstå	talad	och	
skriven	engelska,	att	kunna	formulera	sig	och	samspela	med	andra	i	tal	och	skrift	och	att	
kunna	 anpassa	 sitt	 språk	 till	 olika	 situationer,	 syften	 och	 mottagare…”	 samt	 att	
“undervisningen	ska	 stimulera	elevernas	 intresse	 för	 språk	och	kulturer	och	 förmedla	
nyttan	av	språkkunskaper.”	(Skolverket,	2017:35).		
	
Några	specifika	delmoment	som	nämns	under	centralt	innehåll	med	kopplingar	till	fasta	
fraser	är:	
	

• “Språkliga	företeelser	som	uttal,	intonation,	grammatiska	strukturer	och	stavning	
samt	fasta	språkliga	uttryck	i	det	språk	som	eleverna	möter.”	
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• “Hur	ord	och	 fasta	 språkliga	uttryck,	 till	 exempel	artighetsfraser	och	 tilltalsord,	

används	i	texter	och	talat	språk	i	olika	situationer.”		
	

• “Språkliga	företeelser	för	att	förtydliga	och	berika	kommunikationen	som	uttal	och	
intonation,	stavning	och	interpunktion,	artighetsfraser	och	andra	fasta	språkliga	
uttryck	samt	grammatiska	strukturer.”	(Skolverket,	2017:37).	

	
2.3	Sammanfattning		
	
Det	som	framkommer	i	denna	läroplansöversikt	är	att	det	finns	en	tydligare	koppling	till	
fasta	 fraser	 i	 kursplanen	 för	 ämnet	 engelska,	 i	 jämförelse	 med	 kursplanen	 för	 ämnet	
svenska.	 Begreppet	 fasta	 språkliga	 uttryck	 nämns	 flertalet	 gånger	 i	 kursplanen	 för	
engelska	men	är	inte	lika	uttalat	i	kursplanen	för	svenska.	I	kursplanen	för	ämnet	svenska	
ligger	tyngden	på	kunskaper	inom	språket	där	bland	annat	ett	varierat	språkbruk	nämns,	
vilket	 kan	 ha	 koppling	 till	 fasta	 fraser.	 I	 det	 centrala	 innehållet	 i	 svenska	 finns	
delmomentet	språkbruk	som	tar	upp	att	eleverna	ska	lära	sig	ord,	symboler	och	begrepp	
för	 att	 uttrycka	 känslor,	 kunskap	 och	 åsikter.	 Begreppet	 fasta	 språkliga	 uttryck,	 som	
nämns	flertalet	gånger	 i	kursplanen	för	engelska,	 finns	således	 inte	med	 i	den	svenska	
kursplanen.	
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3.	Teori	och	tidigare	forskning		
	
I	 detta	 kapitel	 ges	 en	 överblick	 av	 den	 teori	 och	 tidigare	 forskning	 som	 detta	 arbete	
grundar	sig	på.	Områden	som	kommer	belysas	är	hur	ett	idiom	definieras,	idiomaticitet,	
figurativ	utvecklingsprocess	samt	läroplansteori.	
	
3.1	Definition	av	idiom	
		
Att	 definiera	 begreppet	 idiom	 eller	 idiomatiska	 uttryck	 är	 problematiskt	 då	 uttrycket	
gränsar	 till	 andra	 fasta	 flerordsenheter	och	gränsen	däremellan	kan	vara	 svår	att	dra.	
Denna	uppfattning	delas	av	många	 forskare	däribland,	 Julia	Prentice	 (2010:8),	Anders	
Widbäck	 (2015:24),	 Stefanie	Wulff	 (2010:9),	 Emma	 Sköldberg	 (2004:15)	m.fl.	 Svensk	
forskning	 i	 ämnet	är	begränsat	och	det	 finns	endast	 ett	 fåtal	 författare	 som	behandlar	
begreppet	idiom,	dock	bör	författare	såsom	Jan	Anward	&	Per	Linell	(1975),	Ulla	Clausén	
(1996),	Maria	Arnstad	(2001),	Sköldberg	(2004)	och	Prentice	(2010)	framhållas	då	deras	
forskning	rör	svenska	lexikaliserade	fraser	och	idiom.	Widbäck	(2015:23)	beskriver	att	
svensk	fraseologisk	forskning	huvudsakligen	behandlar	idiom	och	lexikaliserade	fraser	i	
allmänhet	samt	att	den	svenska	fraseologiska	forskningen	saknar	en	enhetlig	terminologi,	
vilket	 innebär	 att	 olika	 termer	 konkurrerar	med	 varandra.	 I	 den	 svenska	 litteraturen	
stöter	man	på	benämningar	såsom	fraseologisk	enhet,	figurativt	uttryck,	bildligt	uttryck,	
fast	 fras	 eller	 lexikaliserad	 fras.	 Trots	 denna	 avsaknad	 av	 enhetlighet	 inom	 svensk	
forskning	förefaller	det	så	att	i	svensk	fraseologisk	forskning	är	användningen	av	termen	
idiom	den	som	det	till	övervägande	del	forskas	kring	(Sköldberg	2004:18).	Olika	författare	
ger	olika	svar	på	frågan	hur	ett	idiomatiskt	uttryck	ska	definieras.	I	denna	undersökning	
kommer	Sköldbergs	(2004)	definition	av	begreppet	användas.	
	
Enligt	 Sköldberg	 (2004:25–26)	 är	 ett	 idiomatiskt	 uttryck	 oftast	 en	 del	 av	 en	 sats,	
vanligtvis	en	verbfras	exempelvis	vara	het	på	gröten	eller	en	prepositionsfras	som	i	en	ask	
men	kan	också	vara	en	nominalfras	 såsom	handen	på	hjärtat.	 Idiomatiska	uttryck	kan	
även	utgöras	av	en	hel	 sats	 som	exempelvis	det	 var	 en	annan	 femma.	 En	 annan	viktig	
egenskap	som	återfinns	hos	idiomatiska	uttryck	är	att	de	har	en	figurativ	betydelse	vilket	
innebär	att	de	ingående	ordens	bokstavliga	betydelse	inte	är	detsamma	som	den	faktiska	
betydelsen	av	hela	uttrycket.	Att	kasta	ett	öga	betyder	inte	att	faktiskt	kasta	iväg	ett	öga	
utan	att	titta	snabbt	på	något.	Vidare	är	ett	idiom	uppbyggt	av	lexikaliska	enheter	med	en	
fast	morfologisk	struktur,	vilket	innebär	att	orden	tillsammans	i	det	idiomatiska	uttrycket	
bildar	 en	 betydelse	 samt	 att	 ordens	 uppbyggnad	 och	 böjning	 är	 fast.	 Ett	 idiomatiskt	
uttryck	 utgör	 en	 syntaktisk	 konstruktion	 vilket	 innebär	 att	 orden	 i	 uttrycket	 följer	 de	
grammatiska	 regler	 som	 gäller	 för	 hur	 fraser,	 satser	 och	 meningar	 sammanfogas.	
Ytterligare	 en	 vanligt	 förekommande	 egenskap	 hos	 dessa	 uttryck	 är	 att	 de	 inte	
huvudsakligen	 har	 en	 grammatisk	 eller	 textbindande	 funktion.	 Slutligen	 konstaterar	
Sköldberg	 att	 ett	 idiomatiskt	 uttryck	 är	 institutionaliserat	 vilket	 förklaras	 med	 att	
uttrycket	har	en	regelrätt	form	alternativt	är	standardiserat.	När	ett	uttryck	uppfyller	alla	
dessa	kriterier	är	det	ett	prototypiskt	idiom.	Det	bör	dock	tilläggas	att	ett	idiom	kan	vara	
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mer	 eller	 mindre	 prototypiskt.	 Ett	 mer	 prototypiskt	 idiom	 har	 således	 fler	 av	 de	
kännetecknande	dragen	som	har	beskrivits	ovan	medan	ett	mindre	prototypiskt	 idiom	
kan	ha	vissa	av	de	beskrivna	egenskaperna.	 Sköldberg	 (2004)	 framhäver	 två	 specifika	
uttryck	i	hennes	avhandling	som	ska	klassificeras	som	prototypiska	idiom.	Det	ena	är	“i	
ett	 nötskal”	 och	 det	 andra	 är	 “väcka	 ont	 blod”.	 Dessa	 två	 uttryck	 besitter	 alla	 de	 sju	
nämnda	egenskaperna	i	författarens	definition	av	idiom.	
	
3.2	Idiomaticitet	
	
Prentice	(2010:33)	beskriver	att	begreppet	idiomaticitet	syftar	till	att	man	besitter	en	så	
pass	utvecklad	språklig	 förmåga	att	man	behärskar	användandet	av	 fasta	 fraser	såsom	
exempelvis	idiomatiska	uttryck	i	tal-	eller	skriftspråk.	Vidare	beskriver	författaren	att	när	
man	 når	 idiomaticitet	 i	 sin	 språkliga	 förmåga	 har	 man	 nått	 en	 form	 av	 inföddlik	
språkanvändning.	 Lynn	 Grant	 &	 Paul	 Nation	 (2006:1)	 menar	 på	 att	 tala	 och	 skriva	
flytande,	 likt	 en	 infödd	 person,	 innebär	 att	 man	 kan	 utnyttja	 sitt	 ordförråd	 på	 ett	
idiomatiskt	sätt.		Även	Sköldberg	(2004:2)	belyser	ämnet	idiomaticitet	där	hon	beskriver	
att	 begreppet	 innebär	 att	 betydelsen	 av	 hela	 uttrycket	 inte	 kan	 härledas	 utifrån	
betydelserna	av	de	enskilda	ingående	delarna	i	uttrycket.	
	
Carlos	 A.	 Yorio	 (1989)	 forskning	 inom	 ämnet	 idiomaticitet	 är	 framträdande	 och	 han	
fokuserade	sin	forskning	främst	utifrån	ett	andraspråksperspektiv.	Författaren	beskriver	
att	 graden	 av	 språklig	 färdighet	 står	 i	 direkt	 korrelation	med	 graden	 av	 idiomaticitet.	
Besitter	man	en	hög	språkförståelse	är	förståelsen	för	exempelvis	idiomatiska	uttryck	och	
andra	fasta	fraser	således	också	hög.	Begreppet	idiomaticitet	är,	som	beskrivet	ovan,	när	
en	 brukare	 av	 ett	 språk	 uppnår	 en	 form	 av	 inföddslikt	 uttryck	 i	 tal	 eller	 skrift.	 Detta	
innebär	 att	 oavsett	 om	 språket	 man	 lär	 sig	 är	 ett	 modersmål	 eller	 ett	 andraspråk	 så	
uppnår	man	till	slut	en	grad	av	idiomaticitet.	Att	i	sitt	modersmål	uppnå	denna	form	av	
språklig	kvalitet	är	betydligt	enklare	än	exempelvis	i	sitt	andraspråk	(Yorio,	1989:64–65).	
Batia	 Laufer	 &	 Paul	 Nation	 (2012:169)	 menar	 att	 det	 finns	 en	 problematik	 med	
användandet	 av	 flerordsenheter,	 det	 vill	 säga	 idiomatiska	 uttryck	 och	 kollokationer,	
framför	allt	för	andraspråksutövare	men	även	för	alla	brukare	av	dessa	uttryck.	Att	uppnå	
ett	 idiomatiskt	 språk	 är	 väldigt	 svårt	 och	 det	 kräver	 ofta	 flera	 års	 träning	 innan	man	
behärskar	och	kan	använda	sig	av	detta	i	tal-	eller	skriftspråk.	
		
Även	 Skolverket	 (2009:109)	 har	 i	 publikationen	 Gemensam	 europeisk	 referensram	 för	
språk	 påvisat	 att	 kunskapen	 och	 användandet	 av	 idiomatiska	 uttryck	 är	 kopplat	 till	
språkförståelse.	 Referensramen	 utgör	 en	 gemensam	 grund	 för	 undervisningen	 inom	
Europa	och	tillhandahåller	omfattande	beskrivningar	av	vilka	kunskaper	och	färdigheter	
som	elever	måste	ha,	eller	ha	möjlighet	att	tillgodose	sig,	för	att	kunna	använda	tal-	och	
skriftspråket	på	ett	 framgångsrikt	 sätt.	Referensramen	redovisar	ett	 system	med	olika	
referensnivåer	 där	 de	 olika	 nivåerna	 beskriver	 elevernas	 kunskaper.	 Nivå	 A	 står	 för	
Användare	 på	 nybörjarnivå,	nivå	B	 står	 för	Självständig	 användare	och	 nivå	 C	 står	 för	
Avancerad	användare.	Varje	nivå	har	sedan	två	 förgreningar,	exempelvis	A1	respektive	
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A2,	för	att	organisera	språkinlärning	och	för	ett	allmänt	erkännande	av	språkkunskaper.		
En	sådan	referensram	med	sex	breda	nivåer	täcker	hela	det	relevanta	lärandeutrymmet	
för	 språkinlärare	 (Skolverket,	2009:23).	För	att	 en	elev	 ska	uppvisa	Mastery	 (C2)	nivå	
inom	 lexikal	 kompetens	menar	 Skolverket	 att	 det	 krävs	 bland	 annat	 ett	mycket	 stort	
ordförråd	 samt	 ha	 en	 förmåga	 att	 använda	 och	 förstå	 idiomatiska	 uttryck.	 Källström	
(2012:179)	 framhåller	samma	kompetenser	som	Skolverket	och	menar	på	att	när	man	
har	 nått	 det	 stadium	 där	 ens	 språkliga	 förmåga	 är	 så	 pass	 hög	 att	 användandet	 av	
idiomatiska	 uttryck	 sker	 på	 ett	 korrekt	 sätt	 innebär	 det	 att	 man	 har	 uppnått	 en	 hög	
språklig	nivå.	
	
3.3	Figurativ	utvecklingsprocess 
 
M.	Chiara	Levorato	&	Cristina	Cacciari	(1995,	2002)	har	studerat	utvecklingsprocessen	
hos	 barn	 och	 vuxna	 där	 de	 fastställer	 i	 vilken	 ålder	 man	 har	 tillräckligt	 med	
språkkunskaper	för	att	förstå	och	tolka	idiomatiska	uttryck.	De	har,	utifrån	sin	forskning,	
delat	in	utvecklingsprocessen	i	fem	olika	faser	(se	nedan)	för	att	påvisa	i	vilken	ålder	man	
är	redo	för	figurativt	språk.	Den	figurativa	kompetensen	påbörjas	redan	i	sexårsåldern,	
och	barnen	befinner	sig	då	i	vad	forskarna	kallar	en	inledningsfas	i	utvecklingsprocessen	
(Levorato	&	Cacciari,	1995:262).	De	fem	faserna	är:	
	
Fas	1	-	I	denna	fas	är	barnens	förståelseprocess	bokstavlig	och	de	försöker	tyda	texter	bit	
för	bit.	De	ser	inte	till	helheten,	kontexten,	när	det	kommer	till	avkodningen	och	meningar	
med	figurativa	innehåll	går	inte	ihop.	Denna	fas	pågår	fram	till	ungefär	sjuårsåldern.	
	
Fas	2	-	Här	börjar	barn	använda	den	textuella	kontexten	när	de	söker	förståelse	utanför	
den	bokstavliga	betydelsen.	De	kan	använda	 sig	av	 tidigare	erfarenheter	när	de	 tolkar	
texter	och	besitter	en	medvetenhet	om	att	betydelsen	 inte	nödvändigtvis	är	ekvivalent	
med	den	 faktiska	 texten.	De	 har	 således	 förmågan	 att	 göra	 inferenser	 vid	 tolkning	 av	
texter.	Barn	befinner	sig	i	denna	fas	när	de	är	i	åtta-	till	nioårsåldern.	
	
Fas	3	-	I	denna	fas	besitter	barn	en	kunskap	och	förståelse	för	att	meningar	och	budskap	
kan	uttryckas	på	flertalet	sätt	samt	att	de	besitter	en	medvetenhet	vid	tolkning	av	texter	
och	kan	tillägna	sig	författarens	intentioner.	Deras	förståelse	har	nu	uppnått	den	nivå	som	
krävs	 för	 att	 tolka	 figurativa	 uttryck	 såsom	 exempelvis	 idiom	 och	 metaforer.	 Barn	
befinner	sig	i	denna	fas	när	de	är	mellan	tio	till	tolv	år.	
	
Fas	4	 -	 I	denna	fas	har	ungdomar	en	bredare	kunskap	om	idiomatiska	uttryck	och	kan	
använda	sig	av	flertalet	i	både	tal	och	skrift.	Det	är	i	denna	fas	man	når	den	kunskapsnivå	
som	krävs	 för	 att	 producera	 egna	 figurativa	 uttryck.	Denna	 fas	 befinner	man	 sig	 i	 vid	
ungefär	15	års	ålder.	
Fas	5	 -	 I	 vuxen	ålder	 är	den	 språkliga	kompetensen	välutvecklad	och	man	 besitter	en	
metakognitiv	förståelse	för	figurativa	uttryck.	Man	besitter	förmågan	att	på	ett	produktivt	
och	kreativt	sätt	skapa	meningar	innehållandes	figurativt	språk.	
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Författarna	 är	 noga	med	 att	 poängtera	 att	 den	 ålder	 de	 kopplar	 till	 respektive	 fas	 är	
ungefärlig	och	kan	såldes	differera	något	(Levorato	&	Cacciari,	2002:129–130).	Då	den	
kopplade	åldern	till	dessa	faser	är	ungefärliga	är	det	viktigt	för	lärare	att	anpassa	språket	
efter	 elevernas	 språkliga	 nivå.	 Detta	 är	 även	 någonting	 som	 Bengt	 Sigurd	 &	 Gisela	
Håkansson	(2007:154)	belyser	då	de	diskuterar	betydelsen	av	språkliga	anpassningar	till	
elevens	 nivå.	 Författarna	 nämner	 att	 som	 lärare	 bör	 man	 gradvis	 förändra	 språket,	
exempelvis	kan	det	handla	om	att	använda	sig	av	långsammare	taltempo	eller	att	använda	
kortare	och	mindre	komplexa	ordval.	Detta	för	att	sedan	successivt	öka	komplexiteten	i	
sitt	 språkanvändande	 i	 takt	med	 att	 elevernas	 språkliga	 kompetens	 inom	 ämnet	ökar.	
Eleverna	i	föreliggande	studie	ska	enligt	den	figurativa	utvecklingsprocessen	befinna	sig	
i	fas	3	men	i	själva	verket	är	gränsen	inte	så	skarpt	avgränsat	då	elever	kan	befinna	sig	i	
de	närliggande	faserna	och	till	och	med	besitta	en	metakognitiv	förståelse	för	figurativa	
uttryck	 likt	en	vuxen.	Det	är	således	upp	till	varje	enskild	 lärare	att	bedöma	elevernas	
figurativa	kompetens	och	anpassa	undervisningen	därefter.	
	
3.4	Läroplansteori	
	
Vad	 som	 anses	 vara	 av	 vikt	 att	 lära	 och	 betonas	 vara	 lämplig	 kunskap	 ur	 olika	
nivåperspektiv	 framställs	 i	 läroplansteorin.	 Svensk	 kursplansutveckling	 har	 låtit	 sig	
inspireras	 av	 fyra	 tidigare	 kunskapsteorier	 som	 innefattar	 kunskap	 i	 olika	 former	och	
användande.	 Dessa	 är:	 att	 använda	 kunskapen	 praktiskt,	 bära	 kunskapen	 i	 form	 av	
vetande,	 ställningstagande	 av	 vetande	 samt	 filosofiskt	 tänkande	 över	 kunskapen.	 En	
läroplan	kan	följas	utifrån	olika	nivåer	och	processer	som	inte	nödvändigtvis	är	skilda	
från	varandra	och	Göran	Linde	(2012:100–101)	presenterar	dessa	begripligt	ur	ett	teo-
retiskt	perspektiv.	Nivåerna	 som	presenteras	är	 formuleringsarenan,	 transformeringsa-
renan	samt	realiseringsarenan.	Nedan	presenteras	dessa	arenor	separat.	

3.4.1	Formuleringsarenan 
	
En	formulerad	läroplan	innefattar	vilka	områden	som	ska	avhandlas	samt	indikerar	på	
tidsåtgången	 till	 respektive	område	eller	ämne.	Målbilder	skapas	och	även	 innehållet	 i	
undervisningen	bestäms	 inom	formuleringsarenan.	Utöver	 innehåll	och	undervisnings-
metod	hanteras	här	bland	annat	frågor	om	människosynen.	Exempel	på	detta	kan	vara	
hur	mottagaren	av	undervisningen	uppfattas	samt	om	denna	individ	undervisas	i	statens	
intresse	för	att	komma	förberedd	till	särskilt	uppdrag.	En	annan	fråga	är	hur	pass	stora	
krav	en	lärare	kan	ställa	på	en	elev	ur	exempelvis	respekt-	eller	lydnadsperspektiv	(Linde	
2012:23–24).	

3.4.2	Transformeringsarenan	
	
Transformeringsarenan	grundas	i	att	lärare	observerar	och	analyserar	befintlig	läroplan.	
Här	kan	det	göras	såväl	tillägg	som	det	kan	förekomma	fråndrag	från	skrivna	riktlinjer.	
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Linde	(2012:55)	nämner	att	ett	sätt	att	gå	tillväga	för	att	studera	sambandet	mellan	den	
formulerade	 läroplanen	 och	 den	 undervisning	 som	 faktiskt	 är	 genomförd	 är	 att	 ur	
läroplansformuleringens	 perspektiv	 bevaka	 avvikande	 scenarion	 som	 inte	 är	 i	 enighet	
med	 läroplanen	 som	 icke	 önskvärda.	 Det	 finns	 faktorer	 som	 är	 styrande	 av	
undervisningen.	 Där	 innefattas	 bland	 annat	 ämnets	 traditioner	men	 även	 hur	 läraren	
tolkar	läroplanen.	Linde	(2012:57)	beskriver	att	läraren	har	en	slags	tolkningsfrihet	som	
kan	 leda	till	att	personliga	värderingar	kan	vara	en	 faktor	som	präglar	undervisningen	
och	 därmed	 utförs	 en	 slags	 tolkningsprocess	 som	 leder	 till	 fråndrag	 eller	 tillägg	 av	
riktlinjer	i	planeringen.	

3.4.3	Realiseringsarenan 
	
I	denna	realiseringsarena	betonas	kommunikationen	och	aktiviteten	som	råder	mellan	
eleverna	 och	 läraren.	 Linde	 (2012:73)	 nämner	 att	 det	 är	 själva	 undervisningen	 som	
centralt	präglar	denna	arena.	Ledande	i	sammanhanget	är	det	samspel	som	utspelar	sig	i	
klassrummet	och	den	rollfördelning	som	kan	vara	ett	faktum.	Exempel	på	rollfördelning	
kan	vara	att	läraren	har	ordet	fram	tills	att	denne	lämnar	över	ordet	till	en	elev	som	räckt	
upp	sin	hand.	
		
I	 denna	 studie	 riktas	 fokus	 främst	mot	 transformeringsarenan	 då	 vi	 använder	 oss	 av	
denna	som	stöd	vid	bearbetning	och	diskussion	av	intervjuerna	med	lärarna	och	deras	
användande	av	idiomatiska	uttryck	i	sin	undervisning	(se	avsnitt	7).	
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4.	Metod	
	
Utifrån	 studiens	 syfte	 och	 dess	 frågeställningar	 har	 både	 kvantitativ	metod	 i	 form	 av	
enkätundersökning	 samt	 kvalitativ	 metod	 i	 form	 av	 intervjuer	 använts	 som	
undersökningsmetoder.	Nedan	följer	en	mer	detaljerad	beskrivning	av	bland	annat	urval,	
utformning,	innehåll	och	genomförande	av	både	enkätundersökningen	och	intervjuerna.	
Beskrivningen	 av	 de	 olika	 metoderna	 kommer	 att	 presenteras	 separat	 där	
enkätundersökningen	 beskrivs	 i	 avsnitt	 4.1,	 följt	 av	 en	 beskrivning	 av	 de	 kvalitativa	
intervjuerna	 i	 avsnitt	 4.2.	 Kapitlet	 avslutas	med	 avsnitt	 4.3	 som	handlar	 om	de	 etiska	
aspekterna	som	tagits	hänsyn	till	i	denna	studie.	
	
4.1	Enkäten	
	
För	att	ges	möjlighet	till	att	kunna	besvara	de	tre	första	frågeställningarna,	som	kortfattat	
kan	beskrivas	som;	förståelsen	för	idiomatiska	uttryck,	skillnaden	mellan	förståelsen	av	
svenska	respektive	engelska	idiom	samt	att	kunna	urskilja	en	eventuell	progression	valde	
vi	att	genomföra	en	enkätundersökning.	Syftet	med	denna	var	att	få	en	bred	överblick	av	
mellanstadieelevers	förståelse	för	och	kunskap	om	idiom.	Enkäten	är	utformad	som	en	
gruppenkät.	 Gruppenkäter	 riktas	 mot	 en	 samling	 människor	 som	 samtidigt	 besvarar	
enkäten	(Hagevi	&	Viscovi	2016:175).	 I	denna	studie	besvarade	deltagarna	enkäten	på	
lektionstid	och	endast	de	som	givits	skriftlig	 tillåtelse	 från	målsman	att	delta	 i	studien	
genomförde	 den.	 I	 och	 med	 att	 det	 prioriterades	 att	 ge	 en	 överblick	 av	
mellanstadieelevers	förståelse	för	idiom	ansåg	vi	att	detta	metodval	var	mest	praktiskt.	

4.1.1	Urval	av	deltagare 
	
Deltagarna	i	undersökningen	valdes	ut	från	två	skolor	med	praktisk	geografisk	position-
ering.	 	Avståndet	mellan	dessa	skolor	är	cirka	åtta	mil	och	det	fanns	inga	direkta	kopp-
lingar	skolorna	emellan.	Däremot	hade	vi	personliga	kopplingar	till	skolorna	vilket	var	en	
bidragande	faktor	till	att	just	dessa	skolor	kontaktades	för	studien.	Deltagarna	är	således	
utvalda	utifrån	ett	bekvämlighetsurval	vilket	beskrivs	som	en	urvalsprocess	som	utgörs	
av	personer	 som	 finns	 tillgängliga	 för	 forskaren	 (Bryman,	2011:194–195).	Författaren	
beskriver	 nackdelar	 med	 att	 göra	 ett	 bekvämlighetsurval	 av	 deltagare	 då	 det	 inte	 är	
möjligt	att	få	fram	ett	generaliserbart	resultat.	Vidare	menar	Bryman	(2011)	att	det	inte	
betyder	 att	 bekvämlighetsurval	 aldrig	 ska	 användas	 men	 som	 forskare	 bör	 man	 vara	
medveten	om	att	resultaten	inte	utgör	några	slutgiltiga	resultat.	Dock	kan	resultatet	ses	
som	grund	för	fortsatt	forskning.	Vi	var	medvetna	om	risken	med	denna	urvalsprocess	
men	med	tidsaspekten	i	åtanke	samt	för	att	vara	säker	på	att	få	in	tillräckligt	med	data	
ansåg	vi	att	detta	var	ett	urval	som	gynnade	denna	studie.	Undersökningen	berörde	elever	
från	årskurs	fyra	till	sex.	Två	klasser,	med	relativt	jämnt	fördelat	antal	elever,	per	årskurs	
och	skola	deltog,	vilket	innebär	totalt	4	klasser	från	årskurs	fyra,	fem	respektive	sex.	Det	
sammanlagda	 antalet	 deltagare	 i	 enkätundersökningen	 var	 196	 elever	 av	 totalt	 380	
tillfrågade.	
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4.1.2	Urval	av	idiom 
	
Vi	har	granskat	förekomsten	av	idiom	i	ett	antal	olika	läromedel	ämnade	för	årskurs	4–6	
för	 att	 hitta	 alla	 idiomatiska	 uttryck	 som	 läromedlen	 behandlar.	 Läromedlen	 fanns	
tillgängliga	på	skolorna	där	studien	genomfördes.	I	detta	skede	gjordes	ingen	granskning	
av	 huruvida	 uttrycken	 som	 hittades	 i	 själva	 verket	 var	 ett	 idiom	 eller	 inte,	 utan	 om	
läromedlet	påstod	att	det	var	ett	idiom	så	betraktades	det	som	ett.	Ett	dokument	skapades	
där	 vi	 listade	 alla	 förekomster	 av	 idiom	 i	 läromedlen.	Dokumentet	 innehöll	 totalt	 109	
stycken	svenska	och	66	stycken	engelska	idiom.	För	att	göra	ett	mer	lätthanterligt	urval	
av	 dem	 till	 enkäten	 delades	 dokumentet	 ut	 till	 lärare	 inom	 ämnet	 svenska	 och	 ämnet	
engelska	där	de	hade	som	uppgift	att	göra	egna	urval	bland	de	olika	idiomatiska	uttrycken.	
Lärarna	som	deltog	i	denna	urvalsprocess	arbetade	självständigt	med	att	välja	ut	idiom	
som	de	ansåg	vanliga	samt	beskriva	varför	de	ansågs	vanliga.	Att	välja	idiom	utifrån	hur	
vanligt	 förekommande	 ett	 idiom	 anses	 vara,	 dvs.	 urval	 efter	 frekvens,	 är	 någonting	
Prentice	(2010:52,	114)	behandlar	i	sin	studie	och	beskriver	att	det	finns	en	korrelation	
mellan	frekvens	och	kunskap	om	uttrycket,	även	om	just	frekvens	inte	är	den	enda	faktorn	
som	 påverkar	 kunskap	 om	 och	 förståelse	 av	 idiom.	 Med	 detta	 i	 åtanke	 så	 var	 vår	
förhoppning	att	de	idiomatiska	uttryck	som	enkäten	bestod	av	var	så	pass	frekventa	i	sin	
natur	 att	 elever	 någon	 gång	 skulle	 ha	 stött	 på	 dem	 i	 tal	 eller	 skrift.	 Utifrån	 lärarnas	
kommentarer	har	vi	sett	att	deras	urval	grundar	sig	i	att	de	dels	använder	dessa	idiom	i	
deras	vardag,	dels	i	undervisningssammanhang	samt	att	de	valda	idiomen	förekommer	i	
skönlitterära	texter	som	eleverna	läser.				
	
Svaren	 från	 lärarna	 sammanställdes	 i	 en	 lista	 (se	 bilaga	 1).	 Denna	 sammanställning	
jämfördes	 sedan	 mot	 våra	 egna	 antaganden	 och	 uppfattningar	 om	 vilka	 idiomatiska	
uttryck	som	är	vanligt	förekommande.	Urvalet	av	idiom	har	gjorts	utifrån	denna	lista	men	
ett	kriterium	var	också	att	uttrycken	skulle	betraktas	som	ett	idiom	utifrån	Sköldbergs	
(2004)	definition	av	idiom	(se	avsnitt	2.1).	Detta	var	viktigt	eftersom	läromedlen	inte	är	
kritiskt	granskade	så	det	kan	inte	med	säkerhet	garanteras	att	det	är	ett	idiom	trots	att	
det	påstås	vara	ett.	Utifrån	dessa	förutsättningar	valdes	10	svenska	och	10	engelska	idiom	
ut	som	tillsammans	utgör	underlaget	i	enkätundersökningen.		

4.1.3	Pilotundersökning 
	
För	att	öka	enkätens	reliabilitet	genomfördes	en	pilotundersökning	i	syfte	att	kontrollera	
huruvida	enkäten	och	dess	frågor	var	bra	formulerade	och	enkla	att	förstå	(se	bilaga	2).	
Pilotundersökningen	 genomfördes	 i	 en	 årskurs	 fem	 bestående	 av	 30	 elever.	 Valet	 av	
årskurs	grundar	sig	i	att	vi	ansåg	att	det	var	en	bra	måttstock	då	de	kunskapsmässigt	bör	
ligga	mellan	årskurs	fyra	och	sex.	Exempelvis,	om	resultatet	av	pilotundersökningen	vi-
sade	att	elever	i	årskurs	fem	hade	svårigheter	med	vissa	frågor	så	kan	man	anta	att	även	
elever	i	årskurs	fyra	skulle	uppleva	svårigheter.		
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Baserat	 på	 resultatet	 av	 pilotundersökningen	 har	 en	 del	 frågor	 omformulerats	 för	 att	
tydliggöra	frågorna	ännu	mer.	Exempelvis	i	fråga	2	i	pilotundersökningen	kunde	vi	se	en	
viss	förvirring	kring	två	av	svarsalternativen.	Att	förolämpa	och	Att	förnedra	var	svåra	att	
skilja	på	för	eleverna	i	undersökningen	vilket	ledde	till	att	svarsalternativet	Att	förnedra	
togs	 bort.	 Vi	 valde	 att	 ha	 fyra	 svarsalternativ	 istället	 för	 tre	 som	pilotundersökningen	
hade.	Valet	att	ändra	från	tre	till	fyra	svarsalternativ	hade	ingenting	med	den	information	
som	framkommit	ur	pilotundersökningen	att	göra	utan	handlade	om	att	vi	ville	minska	
risken	 för	 att	 deltagarna	 skulle	 gissa	 sig	 till	 rätt	 svar	 samt	 därmed	 öka	 enkätens	
reliabilitet.	

4.1.4	Innehåll	och	utformning 
	
I	 utformningen	 av	 enkäten	 har	 vi	 utgått	 från	Alan	 Bryman	 (2011),	 Jan	 Trost	 &	 Oscar	
Hultåker	(2016)	samt	Magnus	Hagevi	&	Dino	Viscovi	(2016).	Att	vara	konsekvent	i	sitt	
språkbruk	samt	att	undvika	krångliga	och	komplicerade	formuleringar	är	några	aspekter	
av	många	som	nämns	av	Trost	&	Hultåker	(2016:85–90)	och	Hagevi	&	Viscovi	(2016:58).	
Det	är	något	vi	har	haft	i	åtanke	framförallt	då	enkäten	riktar	sig	mot	barn	i	åldern	10–13	
år.	Avvägning	av	ord	i	svarsalternativen	för	betydelsen	av	de	idiomatiska	uttrycken	har	
varit	 betydande	 då	 vi	 ville	 att	 alla	 skulle	 förstå	 alternativen	 på	 ett	 enkelt	 sätt	 men	
samtidigt	ville	vi	att	enkäten	skulle	innehålla	ett	varierande	och	målande	språkbruk.	
	
Enkäten	 utformades	med	 ett	 försättsblad	 där	 vi	 kortfattat	 beskrev	 oss	 själva	 och	 vad	
syftet	med	undersökningen	var	(se	bilaga	3).	I	enkäten	fick	informanterna	kryssa	i	vilken	
årskurs	de	gick	i	samt	vilket	modersmål	de	hade.	De	informanter	som	svarade	att	de	hade	
annat	modersmål	än	svenska	fick	då	skriva	vilket	modersmål	de	hade.	Sedan	följer	sex	
sidor	med	20	idiomatiska	uttryck,	hälften	av	dessa	uttryck	behandlar	svenska	idiom	och	
resterande	hälft	behandlar	engelska	idiom.	En	fråga	består	av	två	delar:	en	lucktestfråga	
följt	 av	en	 flervalsfråga.	Varje	uppgift	 inleds	med	en	 lucktestfråga	där	ett	 enskilt	ord	 i	
idiomet	 ska	 fyllas	 i.	 Syftet	med	 detta	 var	 att	 undersöka	 om	 informanterna	 känner	 till	
idiomet	till	sin	form.	Därefter	kommer	en	flervalsfråga	som	undersöker	informanternas	
kunskap	om	idiomets	betydelse.		
	
Både	lucktestfrågorna	och	flervalsfrågorna	har	fyra	svarsalternativ.	Som	tidigare	nämnts	
i	avsnitt	4.1.3	så	grundar	sig	valet	av	fyra	svarsalternativ	i	att	minska	risken	för	att	in-
formanterna	skulle	kunna	gissa	sig	till	rätt	svar	och	på	så	sätt	öka	enkätens	reliabilitet.	I	
lucktestfrågorna	 får	 informanterna	 välja	 från	 fyra	 ord	 inom	 en	 parentes.	 Alternativen	
inom	parentesen	har	koppling	till	olika	kategorier	såsom	kroppsdelar,	färger,	djur	eller	
måttenheter	med	utgångspunkt	ur	det	rätta	svarsalternativets	kategori.	I	flervalsfrågorna	
ska	deltagarna	 sätta	ett	 kryss	 i	 en	av	de	 fyra	 rutorna	 som	de	 tror	motsvarar	 idiomets	
betydelse.	Av	de	fyra	svarsalternativen	gällande	betydelsen	av	de	idiomatiska	uttrycken	
är	ett	alternativ	det	korrekta	svaret.	De	andra	tre	distraktorerna,	som	då	är	de	inkorrekta	
alternativen,	 har	 vi	 valt	 utifrån	 dessa	 principer:	 ett	 alternativ	 är	motsats	 till	 det	 rätta	
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alternativet,	de	andra	två	alternativen	ligger	antingen	nära	det	rätta	svaret	eller	kan	på	
något	sätt	härledas	till	idiomet.		
	
Nedanför	följer	ett	exempel	hur	vi	har	resonerat:	
	

Ha	fjärilar	i	_______________	(huvudet	/	magen	/	benen	/	ryggen)	
	

☐	 Att	vara	hungrig.	
☐	 Att	vara	obekväm.	
☐	 Att	vara	nervös.	
☐	 Att	vara	lugn.	

	
I	detta	exempel	är	det	rätta	svaret	“Ha	fjärilar	i	magen”	som	betyder	“Att	vara	nervös”.	I	
lucktestfrågan	är	alternativen	kategoriserade	som	kroppsdelar	på	grund	av	att	det	ord	
som	 saknas	 i	 idiomet	 är	 magen.	 I	 flervalsfrågan	 kan	 alternativet	 “Att	 vara	 hungrig”	
härledas	till	ordet	“magen”	i	idiomet,	“Att	vara	obekväm”	ligger	nära	det	rätta	svaret	och	
“Att	vara	lugn”	är	motsats	till	det	rätta	svarsalternativet.		
	
Enligt	Bryman	(2011)	 finns	det	ett	välkänt	problem	med	bortfall	vid	genomförande	av	
enkäter,	vilket	kan	undvikas	genom	att	göra	så	att	enkäten	ser	så	kort	och	tunn	ut	som	
möjligt.	Författaren	poängterar	dock	att	det	finns	en	risk	för	att	detta	kan	motverka	sitt	
syfte.	 Trots	 att	man	 ska	 eftersträva	 att	 göra	 enkäterna	 korta	 och	 tunna	 ska	man	 inte	
använda	taktiken	som	går	ut	på	att	minska	marginaler,	typsnittstorlek	och	radavstånd.	
Detta	kan	medföra	att	 enkäten	 ser	 för	 tät	och	överfull	ut	vilket	 i	 sin	 tur	kan	upplevas	
arbetsamt	 och	 intresset	 för	 att	 genomföra	 enkäten	 kan	 då	 minska.	 Den	 grafiska	
utformningen	ska	vara	tydlig	och	lättläst	och	överskådlig	men	inte	innehålla	för	mycket	
luft	 mellan	 frågor	 och	 svarsalternativ.	 Det	 gäller	 att	 “hitta	 en	 gyllene	 medelväg	 och	
undvika	 extremerna”	 (Bryman	 2011:233).	 I	 enkäten	 har	 vi	 valt	 typsnitt	 Times	 New	
Roman	 storlek	 14	 då	 just	 det	 typsnittet	 anses	 som	 ett	 tydligt	 och	 lättläst	 typsnitt.	
Storleken	14	valdes	med	tanke	på	deltagarnas	 förmåga	att	skriva	smått	på	en	streckad	
linje	samt	att	det	var	passande	när	det	kommer	till	den	grafiska	utformningen	av	enkäten.		

4.1.5	Genomförande	och	analys  
	
Som	tidigare	beskrivits	har	enkätundersökningen	genomförts	som	en	gruppenkät.	Då	vi	
inte	hade	möjlighet	att	närvara	vid	samtliga	enkätundersökningar	valde	vi	att	helt	avstå	
från	att	 leda	enkätundersökningen	och	 istället	 fick	ansvariga	klasslärare	på	respektive	
skola	genomföra	enkäten.	För	att	ändå	eftersträva	att	enkäterna	genomfördes	likvärdigt	
konstruerades	en	lärarhandledning	som	varje	ansvarig	lärare	informerades	att	förhålla	
sig	 till.	 Lärarhandledningen	 innehöll	 bland	 annat	 information	 och	 riktlinjer	 om	 hur	
svarsprocessen	skulle	gå	 till	 (se	bilaga	4).	Enkäterna	genomfördes	på	 respektive	 skola	



 

16 
 

under	veckorna	8–10	och	när	samtliga	enkäter	var	genomförda	meddelades	vi	om	detta	
och	kunde	då	sammanställa	resultaten.	
	
Bedömning	av	enkäterna	utfördes	enskilt	av	oss	då	det	inte	ansågs	nödvändigt	att	göra	
detta	 tillsammans	 eftersom	 det	 inte	 ligger	 någon	 tolkning	 i	 svaren.	 Alla	 enkätsvar	
bedömdes	antingen	som	korrekta	eller	felaktiga.	Ett	korrekt	svar	genererade	1	poäng	och	
ett	felaktigt	svar	genererade	0	poäng.	Utelämnande	av	svar	samt	felaktigt	genomförande,	
exempelvis	 om	 någon	 deltagare	 kryssat	 i	 fler	 än	 ett	 svarsalternativ,	 bedömdes	 som	
felaktiga	svar	och	gav	därför	0	poäng.	En	uppgift	kunde	totalt	sett	generera	2	poäng,	1	
poäng	för	form	och	1	poäng	för	betydelsen	av	det	idiomatiska	uttrycket.	Enkäten	bestod	
av	sammanlagt	20	stycken	frågor	med	möjlighet	till	2	stycken	rätta	svar	per	fråga	vilket	
innebar	att	det	högsta	antal	rätta	svar	uppgick	till	40	poäng.	Syftet	med	att	poängsätta	
rätta	och	 felaktiga	svar	var	att	kunna	omvandla	resultatet	 i	siffror	 för	att	sedan	lättare	
kunna	 göra	 om	 det	 till	 procent.	 Efter	 sammanställningen	 av	 samtliga	 enkäter	 har	
resultatet	bearbetats	 i	ett	kalkylprogram	samt	redovisats	 i	olika	diagram	för	att	på	ett	
överskådligt	sätt	presentera	resultatet	av	enkätundersökningen	(se	avsnitt	5).	
	
4.2	Intervjuer	
	
Forskningsintervjuer	är	en	vanligt	 förekommande	metod	 för	att	samla	underlag	 till	 en	
undersökning.	 Syftet	 är	 att	 få	 fram	 information	 om	 respondentens	 åsikter,	 attityder,	
normer	och	värderingar	(Bryman	2011:413).	Det	finns	en	rad	olika	metoder	att	använda	
sig	av	vid	intervjustudier	och	vi	har	valt	att	genomföra	intervjuerna	enligt	semistruktu-
rerade	former.		

4.2.1	Urval	av	deltagare 
	
Vi	valde	att	intervjua	totalt	fem	lärare	från	båda	skolorna	som	ingick	i	undersökningen.	
Samtliga	 lärare	 som	 intervjuades	 var	 legitimerade	 lärare	 inom	 ämnena	 svenska	
respektive	engelska	och	har	således	en	inverkan	på	elevernas	utbildning	när	det	kommer	
till	 idiomatiska	 uttryck.	 Detta	 var	 ett	 kompetenskrav	 som	 vi	 gemensamt	 ställde	 på	
deltagande	 lärare	 på	 grund	 av	 att	 de	 rimligtvis	 har	 kunskaper	 gällande	 läroplanens	
innebörd	och	innehåll.	För	att	få	fram	sanningsenliga	svar	på	frågan	“Hur	arbetar	lärare	i	
årskurs	4–6	med	idiomatiska	uttryck	inom	respektive	ämne?”	ansåg	vi	att	ett	helhetstänk	
kring	ämnesundervisningen	var	viktigt	där	läraren	i	fråga	analyserat	och	funderat	över	
vilka	moment	samt	delmoment	som	undervisningen	ska	belysa.	Denna	typ	av	pedagogiska	
reflektion	kring	undervisning	är	något	vi	förutsätter	att	legitimerade	lärare	har	och	därför	
var	detta	ett	kriterium	i	urvalsprocessen.	
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4.2.2	Innehåll	och	utformning 
	
Som	tidigare	nämnts	finns	det	en	rad	olika	metoder	att	använda	sig	av	vid	intervjustudier.	
Bryman	 (2011:413)	 beskriver	 tre	 av	 dessa,	 strukturerade,	 ostrukturerade	 samt	
semistrukturerade	intervjuer.	Vid	strukturerade	intervjuer	är	frågorna	fastställda	utifrån	
ett	frågeschema	med	ett	antal	svarsalternativ	som	respondenten	kan	välja	mellan.	I	denna	
studie	var	denna	metodik	 inte	 lämplig	att	använda	sig	av,	då	syftet	med	att	genomföra	
denna	kvalitativa	undersökning,	 i	stort,	handlade	om	att	undersöka	hur	 lärare	arbetar	
med	idiom	och	se	om	det	fanns	koppling	mellan	undervisningen	och	elevernas	förståelse	
av	idiomatiska	uttryck.	Det	finns	risker	med	att	genomföra	intervjuer	i	strukturerad	form	
i	studier	likt	denna.	Ett	exempel	på	ett	riskmoment	som	kan	uppstå	är	att	sanningsenlig	
information	inte	blir	synlig,	till	exempel	ger	fasta	svarsalternativ	inte	en	rättvis	överblick	
av	 lärarnas	 åsikter	 och	 attityder.	 Ostrukturerade	 intervjuer	 sker	 enligt	 Bryman	
(2011:206)	 utifrån	 mer	 allmänna	 frågeställningar	 och	 intervjusituationen	 sker	 på	 ett	
informellt	 sätt.	Med	skolans	 stora	 tids-	 och	 personalbrist	 var	 det	 inte	 aktuellt	med	 en	
ostrukturerad	 intervju	 då	 dessa,	 enligt	 Kylén	 (2004:19),	 lämpar	 sig	 bättre	 till	 långa	
intervjuer.	Med	den	begränsade	 intervjutiden	 i	 åtanke	var	det	 viktigt	 att	diskussionen	
fokuserades	inom	relevanta	områden.	I	detta	fall	var	det	viktigaste	att	samla	information	
som	kunde	kopplas	till	studiens	syfte	och	frågeställningar	och	därför	valde	vi	att	genom-
föra	semistrukturerade	 intervjuer.	Bryman	(2011:206,	244)	beskriver	att	semistruktu-
rerade	intervjuer	innebär	att	intervjuaren	utgår	från	en	generellt	hållen	intervjuguide	där	
ordningsföljden	kan	variera.	 I	en	semistrukturerad	 intervju	är	det	även	tillåtet	att	som	
intervjuare	 ställa	 följdfrågor	 om	 respondentens	 svar	 uppfattas	 som	 intressanta.	 Med	
denna	intervjuteknik	ges	en	möjlighet	att	anpassa	intervjun	efter	respondentens	svar	och	
på	så	vis	ökar	chansen	att	få	tillgång	till	ytterligare	intressant	information.	Detta	ansåg	vi	
var	 till	 fördel	 för	 studien.	 Intervjun	 är	 utformad	 med	 så	 kallade	 öppna	 frågor	 vilket	
betyder	att	respondenterna	får	chansen	till	att	svara	fritt.	Fördelar	med	öppna	frågor	är	
till	exempel	att	respondenterna	får	svara	med	sina	egna	ord	och	att	det	lämnas	utrymme	
för	oförutsedda	svar	som	forskaren	kan	dra	nytta	av.	Vi	ansåg	att	det	var	nödvändigt	med	
öppna	 frågor	 i	 våra	 lärarintervjuer	 för	 att	 få	 fram	 relevant	 och	 varierad	 information.	
Utifrån	frågeställningen	formulerades	en	intervjuguide	med	ett	antal	frågor	vars	syfte	var	
att	besvara	denna	(se	bilaga	5).	

4.2.3	Genomförande	och	analys 
	
Lärarna	kontaktades	via	e-post	på	respektive	skola	för	att	stämma	av	en	tid	passande	för	
att	 genomföra	 intervjuerna.	 Meddelandet	 som	 skickades	 ut	 till	 lärarna	 innehöll	
information	om	studien,	dess	syfte	samt	vilka	vi	var.	Tillsammans	med	denna	information	
skickades	även	en	bilaga	innehållandes	intervjufrågorna.	Det	var	inget	krav	från	vår	sida	
att	deltagarna	skulle	sätta	sig	in	i	frågorna	eller	förbereda	sig	på	något	vis	utan	det	var	
endast	om	de	själva	ville	det.	Vi	ansåg	att	det	fanns	fördelar	med	att	lärarna	fick	tillgång	
till	 intervjufrågorna	 i	 förväg	då	exempelvis	de	lärare	som	hade	ett	ämnesövergripande	
ansvar	 skulle	 få	 tid	 och	 möjlighet	 att	 samtala	 och	 diskutera	 kollegialt.	 Informationen	
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gällande	att	förberedelserna	inför	intervjuerna	var	frivilliga	framgick	även	i	e-posten	som	
skickades	till	deltagarna.	Alla	tillfrågade	lärare	deltog	i	intervjun	och	vi	har	således	inget	
bortfall	 gällande	 intervjudeltagare.	 Intervjuerna	 ägde	 rum	 på	 respektive	 skola	 på	
överenskommen	tid	och	intervjuerna	tog	mellan	10–30	minuter	att	genomföra.		
	
Bryman	 (2011:420)	beskriver	att	resultat	präglat	 av	kvalitativ	metod	kan	påverkas	av	
forskarens	egna	värderingar	om	vad	denne	anser	som	viktigt.	Vi	valde	att	spela	in	samtliga	
intervjuer	och	kan	därmed	göra	en	direkt	hänvisning	till	det	material	vi	använt	oss	av	att	
presentera.	 Därmed	 läggs	 inte	 några	 personliga	 åsikter	 eller	 värderingar	 in	 i	 vårt	
framförande	av	resultat.	Resultaten	av	de	kvalitativa	studier	som	vi	gjort	används	för	att	
ge	 en	 överblick	 av	 hur	 lärare	 idag	 arbetar	 med	 idiomatiska	 uttryck	 och	 hur	
undervisningen	kring	detta	ser	ut.	Att	spela	in	intervjuer	vid	studier	likt	denna	har	många	
fördelar.	Exempelvis	är	det	en	bra	metod	för	kommande	analys	av	materialet	och	det	ger	
en	 möjlighet	 till	 att	 lyssna	 på	 intervjupersonernas	 sätt	 att	 svara	 på	 frågorna.	 Utan	
inspelning	 kan	 speciella	 fraser	 och	 uttryck	 gå	 förlorade.	 Genom	 att	 spela	 in	 kan	
intervjuaren	också	fokusera	på	vad	som	faktiskt	sägs	och	vara	lyhörd	på	de	svar	som	ges.	
	
Efter	 att	 samtliga	 intervjuer	 var	 genomförda	 började	 analysarbetet.	 Först	 gjordes	 en	
datareduktion	av	den	insamlade	datan	vilket	innebär	att	information	som	ej	är	relevant	
för	studiens	syfte	tas	bort	(Larsen,	2009:98).	Vi	valde	att	endast	transkribera	data	som	
kunde	härledas	till	studiens	syfte	och	frågeställningar,	det	vill	säga,	all	information	som	ej	
ansågs	 relevant	 fanns	 inte	med	vid	 transkribering.	Efter	detta	 sågs	 transkriberingarna	
över	 och	 då	 vissa	 svar	 på	 intervjufrågor	och	 följdfrågor	 går	 i	 varandra	 så	 valde	 vi	 att	
presentera	 en	 sammanfattning	 av	 svaren	 för	 att	 få	 en	 så	 tydlig	 bild	 som	 möjligt	 av	
resultatet	 av	 intervjuerna	 samt	 för	att	underlätta	 för	 läsaren.	Dessa	 sammanfattningar	
användes	sedan	för	att	göra	en	jämförande	analys	med	det	resultat	som	framkommit	ur	
den	 kvantitativa	 undersökningen,	 det	 vill	 säga	 enkätundersökningen.	 Den	 jämförande	
analysen	genomfördes	för	att	kunna	se	samband	och	dra	slutsatser	mellan	den	kvalitativa	
och	kvantitativa	datan	(se	kapitel	7).	
	
4.3	Etiska	aspekter		
	
I	arbetet	med	denna	studie	har	vi	tagit	hänsyn	till	Vetenskapsrådets	(2014)	forskningse-
tiska	principer.	Där	framgår	information	om	hur	forskningsarbetet	ska	anpassas	efter	de	
riktlinjer	som	Vetenskapsrådet	har	framtagit.	Nedan	följer	en	beskrivning	av	de	riktlinjer	
som	vi	har	 tagit	hänsyn	till	 i	denna	studie.	Dessa	riktlinjer	har	vi	 följt	 för	att	 förmedla	
trygghet	till	deltagarna	samt	för	att	hålla	en	god	forskningssed.		
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4.3.1	Samtyckes-	och	informationskravet 
	
Deltagarna	i	enkätundersökningen	var	vid	undersökningstillfället	under	15	år	och	därför	
i	 enighet	 med	 samtyckeskravet	 krävdes	 godkännande	 från	 vårdnadshavare.	 Samtliga	
deltagande	elevers	vårdnadshavare	godkände	skriftligen	deras	barns	deltagande	 i	 stu-
dien.	 De	 personer	 som	 blev	 intervjuade	 godkände	 sin	 medverkan	 innan	 intervjuerna	
började.	För	att	ta	hänsyn	till	informationskravet	skickades	en	tillståndsblankett	hem	till	
deltagarnas	föräldrar	(se	bilaga	6).	Tillståndsblanketten	innehöll	information	om	oss	som	
ansvariga	 för	 studien,	undersökningens	 syfte	och	 innehåll,	 hur	utförandet	 skulle	 se	 ut	
samt	vad	informationen	efter	elevernas	deltagande	skulle	användas	till.	Vårdnadshavarna	
och	deltagarna	informerades	om	att	deltagandet	var	frivilligt	och	att	möjlighet	att	avbryta	
deltagandet	 fanns	 under	 hela	 processen.	 Redan	 innan	 intervjuerna	 inleddes	 med	
intervjudeltagarna	gavs	information	ut	kring	studiens	innehåll,	upplägg	och	syfte.	

4.3.2	Nyttjande-	och	konfidentialitetskravet 
	
Nyttjandekravet	har	vi	tagit	hänsyn	till	genom	att	samtliga	deltagare	och	målsmän	i	stu-
dien	 informerades	 om	 att	 informationen	 som	 ges	 i	 och	med	 deras	 deltagande	 endast	
används	för	studiens	ändamål	och	inget	annat.	Enkätundersökningarna	var	präglade	av	
anonymitet	vilket	innebär	att	inga	personliga	uppgifter	kunde	härledas	till	deltagarna	och	
på	 så	 vis	 anpassas	 arbetet	 i	 enighet	 med	 konfidentialitetskravet.	 I	 intervjuerna	 an-
tecknades	inga	namn	då	endast	lärarnas	svar	på	frågorna	var	intressanta.	 Intervjuerna	
har	spelats	 in	och	 i	 föreliggande	studie	benämns	de	deltagare	som	intervjuats	som	ex-
empelvis	“Lärare	A”	eller	“Lärare	B”,	för	att	personerna	inte	ska	vara	identifierbara.	
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5.	Kvantitativt	resultat		
	
I	 följande	kapitel	presenteras	den	kvantitativa	resultatdelen,	det	vill	säga	resultatet	av	
enkätundersökningen.	I	kapitel	6	presenteras	resultatet	av	intervjuerna.	
	
I	enkätundersökningen	deltog	totalt	196	elever	från	årskurs	4–6:	72	deltagare	från	års-
kurs	fyra,	67	deltagare	från	årskurs	fem	och	57	deltagare	från	årskurs	sex.	Som	tidigare	
beskrivits	gällande	enkätens	utformning	så	har	rätt	och	fel	svar	omvandlats	till	1	respek-
tive	 0	 poäng	 för	 att	 kunna	 sammanställa	 resultaten	 procentuellt.	 I	 fortsättningen	 när	
resultatet	 av	 deltagarnas	 kunskaper	 av	 idiomatiska	 uttryck	 presenteras	 kommer	 form	
benämnas	Fo,	betydelse	Be	samt	respektive	ämne	benämnas	Sv	för	svenska	och	Eng	för	
engelska.		
	
I	 enkäten	 fick	 deltagarna	 ange	 vilket	modersmål	 de	 hade.	 Syftet	med	 detta	 var	 att	 få	
ytterligare	ett	perspektiv	på	förståelsen	av	idiomatiska	uttryck	samt	att	efter	genomförd	
enkätundersökning	 kunna	 se	 huruvida	 modersmålet	 skulle	 kunna	 ha	 en	 påverkan	 på	
resultatet.		Efter	insamlandet	av	tillståndblanketterna	framkom	det	att	antalet	deltagare	
med	annat	modersmål	än	svenska	var	 relativt	 liten,	 endast	18	deltagare	av	 totalt	196.	
Resultatet	från	de	18	deltagarna	med	annat	modersmål	än	svenska	stod	inte	ut	nämnvärt	
jämfört	med	övriga	deltagare	och	påverkade	därför	inte	resultatet.	Av	denna	anledning	är	
modersmål	en	faktor	som	ej	framhålls	som	en	del	i	resultatet.	De	elever	som	angett	att	de	
hade	annat	modersmål	än	svenska	ingår	tillsammans	med	övriga	elever	i	studien	och	det	
resultat	som	redovisas	nedan.	
	
5.1	 Hur	 ser	 förståelsen	 för	 idiomatiska	 uttryck	 ut	 bland	 elever	 i	
årskurs	4–6?	
	
Resultaten	presenteras	per	årskurs.	Vi	har	tittat	på	varje	kategori	för	sig,	det	vill	säga,	Fo	
Sv,	Be	Sv,	Fo	Eng	samt	Be	Eng.	Eventuella	 skillnader	mellan	dessa	kategorier	kommer	
också	redovisas.	
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5.1.1	Årskurs	4 

	
Figur	1	visar	en	sammanställning	av	det	procentuella	genomsnittliga	resultatet	i	årskurs	
fyra	 när	 det	 kommer	 till	 kunskaper	 om	 idiomatiska	 uttryck	 sett	 till	 dess	 form	 och	
betydelse	i	svenska	respektive	engelska.	Diagrammet	visar	att	deltagarna	har	något	större	
förståelse	 för	 idiomens	 form	 jämfört	 med	 betydelsen	 i	 respektive	 ämne.	 Dock	 visar	
resultatet	att	skillnaden	 i	Fo	Eng	29	%	respektive	Be	Eng	28	%	är	marginell,	endast	1	
procentenhet	 skiljer	 dem	 åt,	medan	 resultatet	 i	 Fo	 Sv	 och	Be	 Sv	 visar	 en	 något	 större	
skillnad,	49	%	respektive	45	%,	det	vill	säga	en	skillnad	på	4	procentenheter.	Resultatet	
visar	även	att	både	Fo	Sv	och	Be	Sv	är	högre	 i	 jämförelse	med	Fo	Eng	och	Be	Eng.	Det	
skiljer	20	procentenheter	mellan	Fo	Sv	och	Fo	Eng	samt	17	procentenheter	mellan	Be	Sv	
och	Be	Eng	vilket	i	faktiska	antal	innebär	att	genomsnittseleven	har	4	stycken	fler	rätta	
svar	av	svenska	idiomatiska	uttryck	än	av	engelska	idiomatiska	uttryck.		
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5.1.2	Årskurs	5 

	
Resultatet	i	Figur	2	visar	att	det	genomsnittliga	antalet	korrekta	svar	gällande	Fo	Sv	var	
65	%	vilket	motsvarar	6,5	rätta	svar	utav	10	möjliga.	Resultatet	för	Be	Sv	var	56	%	vilket	
innebär	att	deltagarna	svarar	rätt	på	5,6	frågor	utav	10	möjliga.	Detta	visar	på	en	tydlig	
skillnad	mellan	Fo-	och	Be	Sv	med	9	procentenheters	differens.	Deltagarna	är	således	mer	
kompetenta	i	att	veta	hur	formen	av	ett	idiomatiskt	uttryck	ska	se	ut	snarare	än	att	förstå	
vad	 det	 betyder.	 Resultaten	 Fo	 Eng	 38	 %	 och	 Be	 Eng	 39	 %	 visar	 en	 mer	 homogen	
förståelse	 av	 idiomatiska	 uttryck	 i	 engelska,	 vilket	 kan	 jämföras	 med	 det	 liknande	
resultatet	för	årskurs	fyra	(se	5.1.1	ovan).	Den	procentuella	skillnaden	mellan	Fo	Sv	och	
Fo	Eng	ligger	på	27	procentenheter	vilket	kan	ses	som	en	relativt	stor	differens.	Skillnaden	
mellan	 Be	 Sv	 samt	 Be	 Eng	 ligger	 på	 17	 procentenheter	 vilket	 visar	 att	 deltagarnas	
förståelse	 för	 betydelsen	 av	 idiom	 också	 uppvisar	 en	 relativt	 stor	 skillnad	men	 inte	 i	
närheten	av	skillnaden	mellan	Fo	Sv	och	Fo	Eng.	
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5.1.3	Årskurs	6 

	
	
Figur	3	visar	hur	förståelsen	för	idiomatiska	uttryck	ser	ut	bland	deltagarna	i	årskurs	sex.	
Diagrammet	 visar	 ett	 relativt	 homogent	 resultat	 av	 samtliga	 delar	 i	 enkäten.	 Inom	
respektive	ämne	går	det	att	urskilja	en	marginell	skillnad	gällande	form	och	betydelse.	
För	de	svenska	idiomatiska	uttrycken	kan	vi	utläsa	att	differensen	mellan	Fo	58	%	och	Be	
54	%	endast	är	4	procentenheter	med	fördel	till	Fo	medan	om	vi	istället	ser	på	resultaten	
för	de	engelska	idiomen	är	skillnaden	mellan	Fo	och	Be	3	procentenheter	men	det	är	Be	
som	har	det	högre	genomsnittsresultatet	med	47	%	mot	Fo	som	har	44	%.	Den	procen-
tuella	skillnaden	mellan	Fo	Sv	58	%	och	Fo	Eng	44	%	är	14	procentenheter	medan	den	
procentuella	skillnaden	mellan	Be	Sv	54	%	och	Be	Eng	47	%	är	hälften	så	stor,	det	vill	säga,	
7	procentenheter.		
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5.2	Hur	ser	skillnaden	ut	mellan	förståelsen	av	svenska	respektive	
engelska	idiomatiska	uttryck?	
	

	
	
Idiomförståelsen	inom	ämnet	svenska,	sett	till	det	resultat	som	presenteras	i	Figur	4	ovan,	
visar	att	kunskapen	om	formen	genomgående	är	högre	än	kunskapen	om	betydelsen.	I	
årskurs	fyra	skiljer	det	4	procentenheter	mellan	Fo	Sv	och	Be	Sv	och	sammantaget	visar	
resultatet	 en	kunskapsnivå	där	medelvärdet	 för	 förståelse	av	 idiom	 till	 både	 form	och	
betydelse	ligger	på	47	%.	I	årskurs	fem	ökar	klyftan	mellan	Fo	Sv	och	Be	Sv	och	uppvisar	
en	 skillnad	 på	 9	 procentenheter.	 Sammanslaget	 resultat	 i	 årskurs	 fem	 visar	 att	
genomsnittet	för	förståelsen	av	idiomatiska	uttryck	är	60,5	%.	Skillnaden	mellan	Fo	Sv	
och	Be	Sv	i	årskurs	sex	är	likställt	med	årskurs	fyra,	det	vill	säga	en	4	procentenheters	
skillnad	mellan	kategorierna.	Sammanslaget	resultat	i	årskurs	sex	visar	att	genomsnittet	
ligger	 på	 56	 %	 förståelse	 för	 idiomatiska	 uttryck.	 Studien	 visar	 att	 den	 största	 och	
överlägset	markanta	skillnaden	återfinns	i	årskurs	fem	som	uppvisar	en	kraftig	ökning	
från	årskurs	fyra	inom	både	Fo	Sv	och	Be	Sv	av	idiomatiska	uttryck.	Resultaten	i	årskurs	
fem	 är	 utmärkande	 och	 överträffar	 dessutom	 resultaten	 från	 årskurs	 sex,	 med	 en	
differens	på	7	procentenheter	högre	resultat	sett	till	Fo	Sv	och	2	procentenheter	högre	
resultat	sett	till	Be	Sv.		
	
Utvecklingen	för	engelska	idiomatiska	uttryck	förhåller	sig	mer	linjärt	till	varandra	sett	
till	resultatet	från	denna	studie.	Den	största	utmärkande	skillnaden	som	går	att	tyda	från	
Figur	4	är	att	i	årskurs	fyra	är	Fo	Eng	större	än	Be	Eng	med	1	procentenhet	men	i	årskurs	
fem	och	sex	så	är	Be	Eng	större	än	Fo	Eng	med	1	procentenhet	i	årskurs	fem	respektive	3	
procentenheter	i	årskurs	sex.	Sammanslaget	resultat	visar	på	en	genomsnittlig	förståelse	
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för	idiomatiska	uttryck	på	28,5	%	i	årskurs	fyra,	38,5	%	i	årskurs	fem	och	i	årskurs	sex	
visar	diagrammet	ett	genomsnitt	på	45,5	%	gällande	förståelsen.	
	
Resultatet	 från	studien	visar	att	det	 finns	stora	skillnader	mellan	ämnena	samt	att	det	
finns	 skillnader	 i	 kunskapen	om	 form	och	betydelse	gällande	 idiomatiska	uttryck.	Den	
största	genomsnittliga	skillnaden	mellan	ämnena	återfinns	i	årskurs	fem	där	skillnaden	
mellan	svenska	och	engelska	hamnar	på	en	differens	på	22	procentenheter.	Ämnet	där	
elever	ökar	sin	förståelse	mest	för	idiomatiska	uttryck	är	i	engelska	där	skillnaden	mellan	
årskurs	 fyra	 och	 sex	 är	 17	 procentenheter.	 Då	 årskurs	 sex	 uppvisar	 en	 försämring	 av	
förståelse	 för	 idiomatiska	 uttryck	 jämfört	 mot	 årskurs	 fem	 så	 är	 den	 genomsnittliga	
differensen	i	svenska	mellan	årskurs	fyra	och	sex	9	procentenheter.	Det	förefaller	sig	så	
att	årskurs	fyras	resultat	i	Fo	Eng	och	Be	Eng,	med	en	sammanslagen	genomsnittspoäng	
på	28,5	%,	är	det	lägsta	resultatet	 i	undersökningen.	 Jämfört	med	Fo	Eng	och	Be	Eng	 i	
årskurs	 sex	 med	 45,5	 %	 sammanslagen	 genomsnittspoäng	 är	 således	 årskurs	 fyras	
kunskap	gällande	idiomatiska	uttryck	relativt	låg.	Det	framkommer	även	i	Figur	4	att	inom	
svenska	 idiomatiska	 uttryck	 påvisar	 deltagarna	 högre	 kunskapsnivå	 om	 form	 än	
betydelse.	Inom	engelska	visar	deltagarna	upp	det	motsatta,	det	vill	säga	högre	kunskap	
om	betydelse	än	form.		
	
5.3	Hur	ser	åldersprogression	ut,	sett	 till	elevernas	 förståelse	 för	
idiomatiska	uttryck,	inom	ämnena	svenska	och	engelska?	
	

	
Diagrammet	ovan	(Figur	5)	visar	deltagarnas	medelvärde,	där	maximal	poäng	är	10,	av	
deras	kunskaper	gällande	idiomets	form	och	betydelse	inom	respektive	klass	och	ämne.	I	
Fo	Sv	stiger	kunskapsnivån	mellan	årskurs	fyra	till	fem	för	att	sedan	stagnera	och	sjunka	
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något	i	årskurs	sex.	Detsamma	inträffar	i	Be	Sv	där	kunskapsnivån	mellan	årskurs	fyra	
och	 fem	 är	 stigande	 för	 att	 sedan,	 likt	 Fo	 Sv,	 stagnera	 och	 sjunka	 något	 i	 årskurs	 sex.	
Medelvärdet	 inom	 respektive	 ämnesdel	 följer	 samma	mönster	 och	 går	 parallellt	med	
varandra.	I	Fo	Eng	är	kunskapsnivån	stigande	från	årskurs	fyra	till	årskurs	sex	vilket	ger	
en	god	 indikation	på	att	det	 finns	en	progression	 i	kunskap	om	idiom.	Likaså	 i	Be	Eng	
stiger	kunskapsnivån	i	takt	med	åldern.	Även	här,	likt	inom	svenska,	löper	diagrammet	
parallellt	med	varandra	och	kunskapsnivån	inom	Be	Eng	och	Fo	Eng	är	stigande	i	samma	
takt	genom	åren.	
	
Kunskapsnivån	inom	idiom	på	engelska	har	en	kontinuerligt	stigande	utveckling	medan	
kunskapsutvecklingen	i	ämnet	svenska	avstannar	något	i	årskurs	fem.	Kunskapsutveckl-
ingen	avtar	även	något	i	ämnet	engelska	i	årskurs	fem	men	stannar	inte	av	helt,	utan	är	
fortfarande	stigande.	Under	perioden	från	årskurs	fyra	till	sex	visar	Figur	5	att	den	mesta	
utvecklingen	 sker	 inom	den	engelska	 förmågan.	Från	att	ha	medelvärde	på	knappt	3	 i	
årskurs	fyra	till	knappt	5	i	årskurs	sex	visar	detta	en	högre	utveckling	än	vad	som	visas	
inom	 de	 svenska	 idiomatiska	 uttrycken.	 Utvecklingen	 inom	 svenska	 uppvisar	 ett	
medelvärde	 som	går	 från	knappt	5	 i	 årskurs	 fyra	 till	 knappt	6	 i	 årskurs	sex.	Den	kun-
skapsnivå	som	råder	om	idiom	på	svenska	hos	fjärdeklassare	motsvarar	enligt	Figur	5	den	
kunskapsnivå	som	finns	hos	sjätteklassare	inom	idiom	på	engelska.	
	
5.4	Sammanfattning	
	
I	 samtliga	 årskurser	 har	 eleverna	 ett	 högre	 resultat	 gällande	 formen	 av	 svenska	
idiomatiska	uttryck.	De	vet	alltså	hur	ett	idiomatiskt	uttryck	ska	se	ut	till	formen	men	de	
har	 inte	 samma	kunskaper	 när	 det	 kommer	 till	 vad	 uttrycket	 egentligen	 betyder.	Den	
största	skillnaden	mellan	Fo	Sv	och	Be	Sv	finns	i	årskurs	fem.	Den	totala	kunskapen	om	
idiomatiska	 uttryck	 i	 svenska	 stiger	mellan	 årskurs	 fyra	 och	 fem	 för	 att	 i	 årskurs	 sex	
sjunka	 något.	 Det	 är	 således	 årskurs	 fem	 som	 har	 högst	 resultat	 sett	 till	 svenska	
idiomatiska	uttryck.		
	
Kunskapen	om	engelska	idiomatiska	uttryck	uppvisar	en	konstant	stigande	resultatkurva	
inom	både	Fo	Eng	och	Be	Eng	men	den	största	utvecklingen	sker	inom	Be	Eng.	I	årskurs	
fem	och	 sex	 uppvisar	 eleverna	 en	 större	 kunskap	 om	de	 olika	 idiomatiska	 uttryckens	
betydelse	än	uttryckens	form.	Det	betyder	att	eleverna	har	lättare	att	tolka	betydelsen	av	
ett	idiom	snarare	än	att	ha	kunskaper	om	formen	av	det.	
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6.	Kvalitativt	resultat	
	
I	detta	kapitel	redovisas	resultatet	av	lärarintervjuerna.	Som	tidigare	nämnts	i	avsnitt	4.2	
har	kvalitativ	undersökningsmetod	använts	för	att	besvara	frågeställningen	“Hur	arbetar	
lärare	i	årskurs	4–6	med	idiomatiska	uttryck	inom	respektive	ämne?”.	Resultatet	av	varje	
intervju	redovisas	var	för	sig	i	löpande	text	och	kapitlet	avslutas	med	en	sammanfattning	
av	 samtliga	 intervjuer	 i	 avsnitt	 6.6.	 Lärarna	 kommer	 inte	 benämnas	 vid	 namn	 utan	
kommer	 redovisas	 som	Lärare	 A-E.	 Lärare	 A-C	 är	 ämneslärare	 och	 besvarar	 frågorna	
endast	utifrån	egna	erfarenheter	och	åsikter	medan	Lärare	D	och	E	är	ansvariga	för	den	
övergripande	 undervisningen	 i	 ämnena	 svenska	 och	 engelska	 och	 svarar	 på	 frågorna	
utifrån	 ett	 ämnesövergripande	 perspektiv,	 där	 flera	 lärare	 ingår	 i	 det	 lärarlag	 som	
undervisar	i	ämnet.		
	
6.1	Lärare	A	
	
Lärare	A	har	arbetat	som	lärare	i	4,5	år	och	undervisar	i	dagsläget	årskurs	fyra	i	ämnet	
svenska.	På	frågan	om	hur	läraren	arbetar	med	idiomatiska	uttryck	svarar	Lärare	A	att	
han	inte	arbetar	aktivt	med	idiomatiska	uttryck	i	sin	undervisning	men	tillägger	att	han	
tidigare	i	veckan	har	tagit	upp	fasta	uttryck	såsom	ordspråk	och	idiom	i	samband	med	att	
klassen	skulle	läsa	en	text	med	rubriken	“öga	mot	öga	med	ett	sjöodjur”.	Läraren	förklarar	
att	han	valde	att	inleda	arbetet	med	denna	text	genom	att	prata	om	uttryck	som	han	menar	
kan	vara	svåra	för	eleverna	att	förstå.	Läraren	berättar	att	han	tog	upp	några	exempel	i	
helklass	och	 samtalade	om	deras	betydelse	och	användningen	av	dem.	Hans	generella	
uppfattning	var	att	eleverna	hade	lite	kunskap	om	detta.	Vidare	beskriver	Lärare	A	att	han	
arbetar	med	idiom	när	det	uppkommer	organiskt,	exempelvis	om	någon	elev	ställer	en	
fråga	i	samband	med	högläsning.	Läraren	beskriver	även	att	han	inte	arbetar	med	idiom	
eller	andra	typer	av	fasta	fraser	i	några	läromedel.	Undervisning	av	idiom	är	inte	heller	
ett	arbetsområde	som	finns	med	i	lärarens	planering.		
	
På	 frågan	om	Lärare	A	anser	att	kunskap	om	 idiom	är	viktigt	 för	elever	 i	grundskolan	
svarar	han:		
	

Ja,	jag	tycker	nog	att	det	är	viktigt	för	det	används	mer	än	vad	man	tror.	Det	är	mycket	
som	sägs,	 som	 för	oss	är	självklart,	men	det	är	 ju	verkligen	 inte	 självklart	 och	det	
märks	mycket	 väl	 när	man	har	 arbetat	med	utrikesfödda.	Vi	 säger	 väldigt	mycket	
saker	som	är	konstiga	och	svåra	att	förstå.	

	
Lärare	A	beskriver	att	han	tycker	att	det	är	viktigt	med	kunskap	om	idiomatiska	uttryck	
men	 att	 det	 samtidigt	 inte	 är	 någonting	 som	man	 kan	 plugga	 på	 utan	 att	 kunskapen	
kommer	när	man	läser,	pratar	eller	deltar	i	ett	samtal.	Läraren	beskriver	att	han	inte	tror	
att	det	fungerar	att	göra	glosor	på	idiom.	
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Utifrån	de	svar	Lärare	A	gav	så	ställdes	en	följdfråga	som	handlade	om	varför	han	inte	
arbetar	mer	med	idiom	då	han	menar	att	det	är	en	viktig	kunskap	för	elever	i	grundskolan.	
Lärare	A	beskriver	då	att	idiomatiska	uttryck	inte	tydligt	står	med	i	läroplanen	och	att	det	
inte	heller	är	vanligt	förekommande	på	nationella	proven	och	därför	lägger	han	fokus	på	
annat.	Läraren	tillägger	att	det	finns	många	områden	som	ska	hinnas	med	och	för	att	falla	
tillbaka	 på	 tidigare	 utsago	 så	 menar	 läraren	 att	 utvecklande	 av	 kunskap	 gällande	
idiomatiska	 uttryck	 sker	 mer	 naturligt,	 exempelvis	 via	 samtal	 med	 andra.	 Lärare	 A	
poängterar	även	att	han	tror	att	kunskap	om	idiom	är	någonting	barn	tillägnar	sig	utanför	
skolans	ramar.	Läraren	beskriver	att	han	tror	att	vi	i	skolan	är	relativt	duktiga	på	att	inte	
använda	idiom	av	den	anledningen	att	vi	försöker	vara	så	tydliga	som	vi	bara	kan.	Han	
menar	 att	 det	 är	 ett	 naturligt	 samtal	 utanför	 den	 akademiska	 miljön	 som	 skolan	
representerar	och	det	är	där	sådana	uttryck	uppstår	och	det	är	där	barnen	lär	sig	mest.		
	
På	frågan	om	han	anser	att	kunskap	om	idiom	kan	påverka	betyg	eller	medföra	positiva	
effekter	inom	ämnet	svenska	så	svarar	Lärare	A	att	han	anser	att	det	kan	bidra	mycket	till	
skrivandet	av	olika	slag,	exempelvis	kan	det	skapa	en	mycket	mer	naturtrogen	dialog	och	
ett	djup	till	texten.		
	
6.2	Lärare	B	
	
Lärare	B	har	arbetat	som	lärare	i	40	år.	Hon	började	arbeta	som	lågstadielärare,	därefter	
som	speciallärare	på	högstadiet	i	7	år	och	har	sedan	dess	arbetat	som	klasslärare.	Lärare	
B	 arbetar	 för	 tillfället	 i	 årskurs	 fem	 och	 undervisar	 i	 både	 ämnet	 svenska	 och	 ämnet	
engelska.		
	
Lärare	B	beskriver	att	hon	inte	arbetar	specifikt	med	idiom.	I	klassen	arbetar	de	mycket	
med	textsamtal	och	läraren	berättar	att	när	hon	läser	högt	för	eleverna	så	förekommer	
det	 ofta	 sådana	 uttryck	 och	 att	 de	 då	 stannar	 upp	 och	 samtalar	 om	 dessa.	 Läraren	
beskriver	att	det	sker	på	ett	naturligt	sätt,	det	förekommer	ytterst	sällan	att	hon	planerar	
att	“denna	vecka	ska	vi	arbeta	med	idiom”.	Läraren	uttrycker	att	det	är	ett	område	som	är	
svårt	att	undervisa	som	en	separat	del	av	svenskan.	Lärare	B	tillägger	att	hon	arbetar	mer	
avsiktligt	med	ordspråk	och	 liknelser.	Vid	arbete	med	ordspråk	kan	eleverna	 få	arbeta	
med	att	reda	ut	vad	ordspråken	betyder	och	ofta	får	de	också	måla	en	bild	till.	Arbete	med	
liknelser	uppkommer	i	samband	med	skrivande	av	berättande	text.	
	
På	följdfrågan	varför	läraren	inte	arbetar	med	idiom	så	svarar	Lärare	B	att	det	handlar	om	
prioriteringar	och	att	det	är	många	andra	saker	som	de	ska	hinna	arbeta	med.	Läraren	
beskriver	att	i	klassen	arbetar	de	mycket	utifrån	cirkelmodellen	och	att	då	handlar	det	
mycket	om	struktur.	De	arbetar	och	samtalar	mycket	om	hur	texter	är	uppbyggda	och	hur	
de	 ska	 skrivas	 och	 att	 uttryck	 såsom	 idiom	då	 har	 fallit	 bort.	 Läraren	 berättar	 om	 ett	
gammalt	material	som	heter	Pilen.	Läraren	beskriver	att	i	detta	material	förekommer	det	
massor	med	olika	övningar	som	handlar	om	fasta	fraser	och	att	de	elever	som	arbetade	
med	detta	material	för	cirka	10	år	sedan	arbetade	mycket	mer	med	sådana	uttryck	jämfört	
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med	elever	 idag.	Läraren	beskriver	också	att	 en	anledning	 till	 att	det	 inte	arbetas	 lika	
mycket	med	idiom	idag	kan	vara	att	det	är	fler	nyanlända	i	skolorna.	Läraren	menar	att	
det	kanske	blir	för	svårt	för	dem	och	att	man	som	lärare	då	väljer	att	inte	lyfta	fram	idiom	
på	samma	vis.		
	
På	frågan	om	Lärare	B	anser	att	kunskap	om	idiom	är	viktigt	för	elever	i	grundskolan	så	
svarar	läraren	att	hon	tycker	att	det	är	viktigt.	Läraren	beskriver	att	användandet	av	idiom	
är	ett	sätt	att	måla	med	språket	och	att	det	är	ett	sätt	att	tolka	och	förstå	att	allting	inte	är	
bokstavligt.	Vidare	beskriver	läraren	att	idiomatiska	uttryck	förekommer	i	litteratur	som	
barnen	läser	och	i	tidningar	och	av	den	anledningen	är	det	också	viktig	kunskap	så	att	de	
förstår	vad	de	läser.		
	
På	frågan	om	hon	anser	att	kunskap	om	idiom	kan	påverka	betyg	eller	medföra	positiva	
effekter	inom	ämnet	svarar	Lärare	B	“Ja,	det	skulle	man	kunna	tänka	sig	att	det	gör.	Om	
man	tränar	upp	sig	att	förstå	och	tolka	det	bakomliggande	så	går	det	att	koppla	till	“The	
big	 5”	 där	 en	 av	 förmågorna	 som	 eleverna	 ska	 uppnå	 är	 förmågan	 att	 tolka.	 Att	 hitta	
strategier	för	att	tolka	när	man	stöter	på	idiom	eller	andra	fasta	uttryck	så	borde	det	på	
lång	 sikt	 kunna	 påverka	 betygen.	 Förstår	man	 inte	 “öga	mot	 öga”	 så	 kanske	man	 inte	
förstår	helheten	i	den	text	man	läser”.	
	
Lärare	 B	 beskriver	 vid	 flera	 tillfällen	 att	 arbete	 med	 och	 undervisning	 av	 idiom	 var	
vanligare	förr	och	på	följdfrågan	varför	hon	tror	att	det	inte	arbetas	lika	mycket	med	fasta	
fraser	idag	så	svarar	läraren	att	det	i	stort	handlar	om	att	man	fokuserar	på	andra	saker.	
Läraren	 tillägger	 att	 om	man	 blickar	 tillbaka	 så	 fokuserade	 man	 inte	 alls	 på	 att	 lära	
eleverna	hur	man	skriver	en	text	som	vi	gör	idag,	utan	då	lärde	man	eleverna	mycket	mer	
grammatik	och	att	arbeta	med	språket.	Lärare	B	beskriver	att	hon	tycker	att	det	är	viktigt	
att	äldre	människor	fortsätter	att	använda	idiom	och	andra	uttryck	då	hon	menar	att	det	
är	en	av	de	viktigaste	sakerna	vi	kan	göra	för	att	överföra	denna	kunskap	till	eleverna.	
Barn	idag	träffar	sina	äldre	anhöriga	väldigt	lite	och	då	finns	det	en	risk	att	många	yngre	
går	miste	om	sådana	uttryck	menar	Lärare	B.	
	
Lärare	 B	 arbetar	med	 idiom	 på	 samma	 sätt	 i	 både	 ämnet	 svenska	 och	 engelska.	 Hon	
undervisar	inte	om	idiomatiska	uttryck	specifikt,	utan	samtalar	om	det	i	samband	med	
texter	som	de	tillsammans	i	klassen	läser	och	arbetar	med.	
	
6.3	Lärare	C	
	
Lärare	 C	 har	 arbetat	 inom	 skolan	 i	 22	 år	 och	 undervisar	 årskurs	 sex	 i	 svenska	 och	
engelska.	På	frågan	om	hur	arbetet	med	idiom	ser	ut	svarar	hon	att	det	inte	läggs	någon	
tid	alls	på	det	i	undervisningen.	Hon	arbetade	mycket	mer	med	idiom	förr	då	det	fanns	
med	i	läroböckerna	som	användes	då,	i	läromedlet	de	har	nu	finns	det	inga	idiomatiska	
uttryck.	 På	 följdfrågan:	 “Varför	 är	 det	 så	 tror	 du?”	 svarar	 Lärare	 C	 att	 barnen	 saknar	
förståelse	både	 för	 idiomet	 i	sig	samt	att	 idiom	ofta	 innehåller	ord	 som	 inte	är	vanligt	
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förekommande	ord	och	det	blir	 för	abstrakt	 för	eleverna	när	de	 inte	har	 förståelse	 för	
orden	 i	 idiomet.	Det	 blir	 helt	 enkelt	 för	mycket	 arbete	 för	 läraren.	 Trots	 att	 ett	 aktivt	
arbete	kring	idiom	inte	förekommer	så	använder	hon	sig	själv	av	idiom	när	hon	pratar.	
Som	tidigare	nämnt	så	arbetade	hon	mer	med	 idiom	förr	och	då	var	det	mer	 fokus	på	
sådana	uttryck.	Ofta	skedde	arbetet	efter	RT	(Reciprocal	Teaching)	metoden	som	går	ut	
på	 att	 först	 förutspå	 vad	man	 tror	 att	 idiomet	 betyder	 och	 sedan	 försöka	 utreda	 den	
faktiska	betydelsen	samt	rita	en	bild	till	det.		
	
Lärare	C	ställer	sig	tveksam	till	om	det	är	en	viktig	kunskap	men	säger	sedan	att	det	kan	
vara	viktigt	att	 förstå	dessa	uttryck	då	de	används	ute	 i	samhället.	Läraren	tror	att	det	
handlar	 om	 en	 generationsfråga,	 att	 det	 är	 mer	 barnens	 mor-	 och	 farföräldrar	 som	
använder	idiom.	I	och	med	att	barnen	har	så	unga	föräldrar	så	tror	Lärare	C	att	barnen	
inte	kommer	i	kontakt	med	idiom	så	ofta.	Läraren	tror	dock	att	det	kommer	att	utvecklas	
nya	idiom	i	och	med	att	språket	utvecklas.	Läraren	beskriver	att	sammanhanget	eller	den	
miljön	vi	befinner	oss	 i	påverkar	om	det	är	viktig	kunskap	eller	 inte.	Är	vi	 i	ett	sådant	
sammanhang	med	många	som	använder	idiom,	då	blir	det	viktig	kunskap.	För	att	förstå	
omvärlden	idag	tror	läraren	inte	att	kunskap	om	idiom	är	nödvändigt.		
	
Lärare	 C	 kan	 inte	 se	 någon	 direkt	 koppling	mellan	 kunskap	 om	 idiom	 och	 betyg	 och	
arbetar	inte	alls	med	idiom	i	engelska,	mindre	än	i	svenska.		
	
6.4	Lärare	D	
	
Lärare	D	har	arbetat	som	lärare	sedan	januari	2005	vilket	betyder	att	hon	har	arbetat	i	
totalt	13	år	och	undervisar	årskurs	4–6	i	ämnet	svenska.	Lärare	D	är	även	ämnesansvarig	
vilket	innebär	att	hon	har	det	övergripande	ansvaret	för	att	alla	lärare	som	arbetar	med	
ämnet	 svenska	 följer	 en	 gemensam	 och	 tydlig	 planering	 genom	 årskurserna	 samt	 att	
kursplanen	följs.		
	
Läraren	beskriver	att	arbetet	med	idiomatiska	uttryck	framförallt	sker	då	man	stöter	på	
det	i	texter	som	läses	i	klassen,	först	och	främst	i	skönlitterära	texter.	Hon	tillägger	dock	
att	hon	själv	använder	många	av	dessa	uttryck	i	tal	och	när	hon	gör	detta	och	elever	inte	
förstår	så	 förklarar	hon	 innebörden	av	dessa	uttryck,	vilket	ofta	sker	 i	helklass.	Vidare	
beskriver	Lärare	D	att	arbetet	med	idiomatiska	uttryck	inte	är	en	del	av	planeringen	och	
tillägger	att	så	ser	det	ut	i	alla	årskurser,	det	vill	säga	årskurs	4–6.	Hon	menar	på	att	det	
inte	 förekommer	 ett	 aktivt	 arbete	 med	 idiomatiska	 uttryck	 gällande	 läromedel	 men	
uttrycken	förekommer	i	texter	som	eleverna	stöter	på	i	undervisningen.	Det	läromedel	
som	skolan	arbetar	med	i	årskurs	4–6	är	Klara	Svenskan	och	i	dessa	böcker	förekommer	
inte	idiomatiska	uttryck,	menar	Lärare	D.		
	
På	frågan	om	hon	anser	att	kunskap	om	idiom	är	viktigt	för	elever	i	grundskolan	svarar	
hon	 att	 idiomatiska	 uttryck	 och	 kunskapen	 samt	 förståelse	 kring	 dessa	 är	 viktiga	 för	
elever	 då	 det	 visar	 på	 en	 språklig	 förståelse	 både	 i	 tal	 och	 skrift.	 Lärare	 D	 tror	 att	
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kunskapen	om	 idiom	påverkar	elevernas	betyg	och	då	 framförallt	när	det	kommer	 till	
förståelse	av	olika	texter.	I	 läsförståelse	kan	man	tydligt	se	om	eleverna	förstår	sådana	
uttryck	vilket	visar	sig	i	att	eleverna	uppvisar	en	annan	förståelse	för	det	man	har	läst,	
men	även	i	det	språkliga.	Nationella	prov	har	som	exempel	att	när	eleverna	skriver	texter	
med	fasta	 fraser	 i	så	anses	dessa	texter	ha	en	högre	skriftlig	kvalitet	och	ska	bedömas	
utifrån	det.	
	
6.5	Lärare	E	
	
Lärare	E	har	arbetat	på	nuvarande	skola	i	4,5	år	och	har	arbetat	som	lärare	i	totalt	6	år	
och	 hon	 undervisar	 engelska	 i	 årskurs	 sex	 och	 är	 också	 ämnesansvarig	 för	 engelska	 i	
årskurs	4–6	på	skolan.	Detta	innebär	att	hon	har	ett	övergripande	ansvar	för	planeringen	
i	årskurs	4–6.		
	
På	frågan	om	hur	arbetet	med	idiomatiska	uttryck	ser	ut	svarar	Lärare	E	att	lektionerna	i	
årskurs	sex	startas	med	“Dagens	idiom”.	Här	introduceras	ett	nytt	idiomatiskt	uttryck	för	
eleverna	 varje	 lektion	 och	Lärare	 E	 går	 igenom	vad	 det	 betyder	 och	hur	 det	 används.	
Eleverna	måste	skriva	ner	någonting	eller	rita	en	bild	till	det	idiomatiska	uttrycket	för	att	
aktivt	arbeta	med	det	och	på	så	vis	lära	sig	dess	innebörd	bättre.	Då	och	då,	med	jämna	
mellanrum,	har	Lärare	E	en	genomgång	av	de	idiomatiska	uttrycken	eleverna	har	stött	på	
i	 “dagens	 idiom”	och	klassen	kan	exempelvis	ha	 tävlingar	 i	Kahoot,	 vilket	 är	en	digital	
frågesportsplattform.	I	årskurs	fyra	och	fem	arbetas	det	inte	med	idiomatiska	uttryck	på	
samma	sätt	som	i	årskurs	sex	utan	där	arbetar	man	med	dessa	uttryck	när	de	förekommer	
i	 läromedel	 eller	 i	 skönlitterära	 texter.	 Det	 finns	 inga	 lektionsplaneringar	 kopplat	 till	
idiomatiska	uttryck	i	årskurs	fyra	eller	fem	likt	det	gör	i	årskurs	sex.	Lärare	E	beskriver	
att	arbetet	med	idiomatiska	uttryck	är	förlagt	till	årskurs	sex	då	engelsklärarna	på	skolan	
anser	att	årskurs	fyra	och	fem	inte	är	redo	för	figurativt	språk.	I	årskurs	sex	har	de	en	
större	språklig	förståelse	och	kan	vara	med	och	diskutera	kring	olika	idiomatiska	uttryck,	
var	de	kommer	ifrån,	varför	de	används	och	hur	deras	motsvarighet	på	svenska	ser	ut.	
	
När	det	kommer	till	material	så	har	Lärare	E	gjort	det	mesta	av	sitt	material	själv.	Lärare	
E	använder	sig	av	en	PowerPoint	med	bilder	föreställande	idiomatiska	uttryck	till	“dagens	
idiom”.	Eleverna	 får	 försöka	komma	på	den	figurativa	 innebörden	av	bilderna	utan	att	
veta	 det	 idiomatiska	 uttrycket.	 I	 årskurs	 fyra	 och	 fem	 använder	 Lärare	 E	 inget	 eget	
material	utan	arbetet	med	idiomatiska	uttryck	sker	när	det	förekommer	i	läromedlet	de	
använder,	för	närvarande	Happy.	Årskurs	fem	arbetar	också	med	en	Roald	Dahl	bok,	det	
varvas	mellan	Matilda	och	Kalle	och	chokladfabriken.	Lärare	E	beskriver	att	författaren	
älskar	att	använda	sig	av	idiomatiska	uttryck	så	det	finns	mycket	att	arbeta	med	utifrån	
dessa	böcker.	De	idiomatiska	uttrycken	tas	upp	utifrån	kontexten	i	boken	vilket	hjälper	
eleverna	att	förstå	innebörden.		
	
Lärare	E	anser	att	kunskapen	om	idiomatiska	uttryck	är	viktig	för	elever	i	grundskolan.	
En	anledning	till	detta	är	att	i	dagens	samhälle	kommer	elever	i	allt	större	utsträckning	i	
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kontakt	med	det	engelska	språket	från	olika	medier	såsom	tv,	film,	Youtube	osv.	Det	är	
viktigt	att	eleverna	förstår	dessa	uttryck	när	de	möter	dem	och	att	de	kan	använda	sig	av	
dem	då	det	ger	eleverna	en	mer	funktionell	engelska.	Det	är	också	en	viktig	kunskap	när	
de	 läser	 böcker	 för	 att	 förstå	 vad	 författaren	 menar	 så	 de	 inte	 översätter	 uttrycken	
ordagrant	och	får	en	felaktig	bild	av	vad	texten	handlar	om.		
	
På	frågan	om	hon	anser	att	kunskapen	om	idiom	kan	påverka	elevernas	betyg	samt	om	
kunskapen	medför	positiva	effekter	inom	ämnet	svarar	Lärare	E	med	viss	försiktighet	att	
det	eventuellt	är	så	och	vidareutvecklar	det	svaret	med	att	om	elever	inte	förstår	vad	de	
läser	eller	vad	 som	sägs	så	kan	det	ha	effekt	 på	betyget.	 I	nationella	proven	står	det	 i	
lärarhandledningen	 att	 elever	 som	 använder	 sig	 av	 idiomatiska	 uttryck	 har	 en	 större	
språklig	 förståelse.	 Lärare	 E	 menar	 på	 att	 hon	 alltid	 letar	 efter	 idiomatiska	 uttryck	 i	
elevernas	texter	då	detta	är	ett	bevis	på	att	eleverna	har	en	större	förståelse	för	språket	
och	att	de	inte	direktöversätter	från	sitt	modersmål.	
	
6.6	Sammanfattning	
	
Av	det	resultat	som	presenterats	ovan	kan	det	konstateras	att	lärarna	som	deltagit	i	denna	
undersökning	arbetar	med	idiomatiska	uttryck	i	liten	utsträckning.	Det	är	endast	Lärare	
E	 som	 arbetar	 med	 idiomatiska	 uttryck	 på	 lektionsplaneringsnivå.	 Arbetet	 med	
idiomatiska	uttryck	är	för	Lärare	E	en	aktiv	del	av	undervisningen,	vilket	visar	sig	i	val	av	
skönlitterära	texter	och	arbetsuppgifter.	De	andra	lärarna	arbetar	mer	sporadiskt	och	alla	
nämner	 att	 det	 främst	 arbetas	 med	 idiomatiska	 uttryck	 när	 dessa	 uppkommer	 vid	
högläsning	 och	 samtal	 om	 texter.	 Eftersom	 de	 flesta	 lärare	 inte	 arbetar	 aktivt	 med	
idiomatiska	uttryck	så	är	det	problematiskt	 för	dem	att	uppskatta	hur	mycket	 tid	som	
läggs	på	detta.	Även	här	är	det	endast	Lärare	E	som	kan	svara	på	denna	fråga	eftersom	att	
hon	är	den	enda	som	aktivt	arbetar	med	idiomatiska	uttryck.	
	
Samtliga	 lärare	 anser	 att	 kunskap	 om	 idiomatiska	 uttryck	 är	 viktigt	 för	 elever	 i	
grundskolan.	Det	 som	skiljer	 lärarna	 åt	 i	 denna	 fråga	 är	 huruvida	 dessa	 kunskaper	 är	
viktiga	för	eleverna	i	skolan	eller	i	samhället.	Några	lärare	anser	att	kunskap	om	idiom	är	
kopplat	 till	 elevens	 språkliga	 utveckling,	medan	 andra	 lärare	 ser	 kunskapen	 som	mer	
betydande	vid	mötet	med	andra	människor	ute	i	samhället.		
	
Många	av	 lärarna	kan	 se	kopplingar	mellan	 idiomförståelse	och	positiva	effekter	 inom	
ämnet.	Några	exempel	på	dessa	positiva	effekter	är	förmågan	att	tillföra	nyanser	och	djup	
till	olika	slags	texter	samt	förmågan	att	tolka	och	göra	inferenser.	Om	elever	använder	sig	
av	idiomatiska	uttryck	i	sina	texter	så	menar	flertalet	av	lärarna	att	detta	visar	att	eleverna	
har	en	större	språklig	förståelse,	vilket	kan	resultera	i	högre	betyg.	Det	framkom	även	ur	
intervjuerna	att	nationella	provens	lärarhandledning	uppmanar	lärare	till	att	hitta	bland	
annat	 idiomatiska	uttryck	 i	 elevernas	 texter	då	detta	 är	ett	bevis	på	en	högre	 skriftlig	
kvalitét.	Dock	var	det	endast	en	av	lärarna	som	sade	att	hon	aktivt	letade	efter	idiomatiska	
uttryck	i	elevernas	texter.			
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7.	Diskussion	
	
Det	 övergripande	 syftet	 med	 denna	 studie	 var	 att	 undersöka	 elevers	 förståelse	 för	
idiomatiska	uttryck	samt	undersöka	hur	undervisning	kring	 idiom	ser	ut	 för	att	sedan	
utröna	 om	 det	 fanns	 någon	 koppling	 däremellan.	 I	 studien	 har	 det	 framkommit	
intressanta	 fynd,	 både	 som	 stärker	 vår	 hypotes	men	 även	 sådana	 fynd	 som	motsäger	
hypotesen.	Nedan	kommer	vi	att	diskutera	dessa	fynd	och	försöka	belysa	dessa	utifrån	
olika	synvinklar	för	att	frambringa	en	så	nyanserad	bild	som	möjligt	kring	detta	ämne.	Det	
är	värt	att	poängtera	att	detta	är	ett	komplext	ämne	och	trots	att	idiomatiska	uttryck	har	
funnits	 i	 generationer	 tillbaka	 och	 idag	 ofta	 förekommer	 i	 vardagliga	 situationer	 och	
sammanhang	 så	 hör	 det	 inte	 till	 vanligheten	 att	 gemene	 man	 reflekterar	 över	 dessa	
uttryck.	Det	är	också	komplext	i	det	avseende	att	trots	att	många	forskare	och	författare,	
däribland	Prentice	 (2010	&	2011)	och	Luthman	 (2017),	beskriver	att	 användandet	 av	
idiomatiska	uttryck	berikar	språket	och	ger	användaren	en	viktig	språklig	bredd	så	visar	
vår	undersökning	att	undervisningen	av	idiom	och	fasta	fraser	kommer	i	skymundan	av	
andra	mer	“viktiga”	språkliga	företeelser.	
		
Om	vi	ser	till	deltagarnas	förmåga	att	förstå	figurativt	språk	så	befinner	dem	sig,	enligt	
Levorato	&	Cacciari	(2002),	i	utvecklingsfas	3	(se	avsnitt	3.3).	Detta	innebär	att	de	har	
uppnått	den	nivå	som	krävs	för	att	tolka	figurativa	uttryck	såsom	idiom	och	metaforer.	
Utifrån	resultatet	som	presenteras	i	denna	studie	och	ställt	i	relation	till	det	högsta	re-
sultatet	som	går	att	få	anser	vi	att	resultatet	är	relativt	lågt	då	det	ligger	på	en	förståelse	
på	knappt	50	%	om	samtliga	årskurser	och	ämnen	slås	 ihop.	 	Utifrån	de	åtgärder	som	
vidtagits	i	konstruktionen	av	enkätundersökningen	såsom	exempelvis	pilotundersökning,	
urval	av	idiom	utifrån	bland	annat	frekvens	(Prentice,	2010)	samt	gedigen	planering	kring	
den	grafiska	utformningen	anser	vi	att	resultatet	som	presenteras	är	reliabelt	och	därmed	
kan	 antaganden	 som	 relativt	 lågt	 göras.	 I	 de	 resultat	 som	 framkommit	 finns	 en	 del	
intressanta	aspekter	som	är	värda	att	diskutera	i	mer	detalj.	Bland	annat	har	elever	lättare	
att	förstå	formen	av	svenska	idiomatiska	uttryck,	de	vet	alltså	att	det	exempelvis	heter	slå	
huvudet	på	spiken,	men	de	har	en	sämre	förståelse	för	vad	uttrycket	betyder.	Detta	kan	
delvis	beror	på	hur	lärare	arbetar	med	dessa	uttryck	i	skolan	men	det	går	inte	heller	att	
utesluta	 att	 det	 även	 kan	 bero	 på	 hur	 eleverna	 anskaffar	 sig	 dessa	 kunskaper	 utanför	
skolans	verksamhet.	Lärarna	menar	på	att	de	tar	upp	dessa	uttryck	när	de	stöter	på	dem	
i	 skönlitterära	 texter,	 i	 läromedel	 samt	 i	 kommunikationen	 med	 elever.	 Detta	
framkommer	i	intervjuerna	där	många	lärare	medger	att	de	själva	använder	idiomatiska	
uttryck	när	de	kommunicerar	med	eleverna.	Elever	kommer	således	ofta	i	kontakt	med	
dessa	uttryck	men	det	är	mer	sällan	någon	verkligen	förklarar	vad	de	egentligen	betyder.	
Vidare	 kan	 vi	 se	 att	 förståelsen	 för	 engelska	 idiom,	 sett	 till	 formen	och	 betydelsen,	 är	
relativt	jämn	med	en	marginellt	högre	förståelse	för	betydelsen	av	idiomatiska	uttryck.	
Det	 är	 alltså	motsatt	 resultat	 jämfört	med	 förståelsen	 för	 svenska	 idiomatiska	 uttryck	
även	om	skillnaden	mellan	 form	och	betydelse	är	betydligt	större	 i	ämnet	svenska.	Att	
eleverna	uppvisar	en	högre	förståelse	för	betydelsen	av	engelska	idiom	kan	bero	på	att	
det	 kan	 vara	 lätt	 att	 förväxla	 specifika	 ord	 i	 ett	 idiomatiskt	 uttryck.	 Ett	 exempel	 som	



 

35 
 

kunnat	 urskiljas	 från	 enkätundersökningen	 är	 idiomet	Piece	 of	 cake	där	många	 elever	
valde	 alternativet	 pie	 istället	 för	 cake	 som	 är	 det	 korrekta	 svaret.	 Många	 elever	 fick	
därmed	ett	felaktigt	svar	på	idiomets	form	men	de	allra	flesta	hade	kunskap	om	idiomets	
betydelse.	Detta	 är	 endast	 ett	 exempel	men	 samma	 tendenser	går	 att	 urskilja	 på	 flera	
engelska	 idiomatiska	 uttryck	 i	 enkätundersökningen.	 De	 specifika	 orden	 i	 idiomet	 är	
mindre	 betydande	 då	 det	 är,	 likt	 det	 Enström	 (2016)	 beskriver,	 helheten	 av	
ordkombinationen	som	spelar	 in	 i	 förståelsen	av	 figurativt	språk.	Dock	anser	vi	att	det	
inte	är	möjligt	att	dra	några	generella	slutsatser	utifrån	detta	av	den	anledningen	att	det	
kan	 vara	 flera	 variabler	 som	 kan	 vara	 bidragande	 till	 det	 resultat	 som	 presenteras.	
Eleverna	bör	rimligtvis	 innehava	en	grad	av	 förförståelse	som	de	byggt	upp	genom	att	
komma	 i	 kontakt	 med	 idiomen	 i	 olika	 sammanhang.	 Att	 majoriteten	 av	 eleverna	 har	
kunskap	om	betydelsen	av	idiomet	Piece	of	cake	bör	innebära	att	de	har	hört	det	så	pass	
många	gånger	i	ett	sådant	sammanhang	att	de	kan	göra	kopplingen	till	dess	betydelse.	Det	
går	inte	heller	att	utesluta	att	eleverna	kan	ha	gissat	sig	till	rätt	svar	men	dock	anser	vi	att	
risken	 för	 detta	 är	 liten	 då	 det	 är	 så	 pass	 många	 deltagare	 som	 har	 svarat	 rätt	 på	
betydelsen	av	idiomet.	
		
Enligt	 vår	 hypotes	 ska	 det	 finnas	 en	 ålderprogression	 inom	 förståelsen	 för	 svenska	
respektive	engelska	idiomatiska	uttryck,	det	vill	säga	att	kunskapen	och	förståelsen	för	
idiom	ska	öka	med	stigande	ålder.	Hypotesen	stämmer	delvis	överens	med	resultatet	av	
enkätundersökningen.	Progressionen	inom	ämnet	svenska	avviker	något	från	vår	hypotes	
då	 förståelsen	 för	 svenska	 idiomatiska	 uttryck	 stannar	 av	 i	 årskurs	 fem	 för	 att	 sedan	
sjunka	något	i	årskurs	sex.	En	intressant	iakttagelse	är	att	de	intervjuade	lärarna	uppgav	
att	de	inte	arbetade	speciellt	aktivt	med	idiomatiska	uttryck	i	någon	av	årskurserna	men	
trots	detta	visar	resultatet	av	enkätundersökningen	en	stigande	progression,	framförallt	
från	 årskurs	 fyra	 till	 årskurs	 fem.	 Mellan	 dessa	 årskurser	 sker	 en	 ökning	 av	
idiomförståelsen	med	13	procentenheter,	vilket	är	en	ökning	som	inte	går	att	koppla	till	
de	intervjuade	lärarnas	undervisning.	Det	är	värt	att	nämna	att	de	lärare	som	säger	att	
man	 lär	 sig	 idiom	 på	 annat	 håll	 verkar	 ha	 rätt	 då	 det	 inte	 arbetas	 med	 idiom	 i	
undervisningen	men	eleverna	verkar	ändå	få	bättre	förståelse	med	ålder.	Att	årskurs	sex	
uppvisar	 ett	 sämre	 resultat	 än	 förväntat,	 utifrån	 vår	 hypotes,	 går	 inte	 att	 hitta	 några	
förklaringar	 till	 utifrån	 intervjuerna.	 Dock	 kan	 faktorer	 såsom	 engagemang	 och	
motivation	ha	påverkat	resultatet	negativt.	Till	exempel	var	eleverna	medvetna	om	att	
enkätundersökningen	inte	utgjorde	ett	underlag	för	bedömning	vilket	kan	ha	inverkan	på	
elevernas	 engagemang	 och	 motivation	 till	 att	 genomföra	 uppgiften.	 Hade	
enkätundersökningen	varit	betygsgrundande	skulle	förmodligen	elevernas	motivation	till	
att	prestera	sett	annorlunda	ut.	Progressionen	för	engelska	 idiomatiska	uttryck	är	mer	
linjär	och	vi	kan	se	att	förståelsen	stadigt	ökar	i	takt	med	stigande	ålder.	Utifrån	detta	kan	
vi	 säga	 att	 progressionen	 gällande	 engelska	 idiom	 följer	 en	mer	 logisk	 utveckling.	 Att	
eleverna	uppvisar	högre	kunskaper	med	stigande	ålder	kan	inte	till	fullo	kopplas	till	de	
intervjuade	lärarnas	arbete	och	undervisning	av	idiomatiska	uttryck.	Men	då	det	sker	en	
mer	aktiv	undervisning	kring	idiomatiska	uttryck	i	ämnet	engelska	där	lärare	arbetar	mer	
pedagogiskt,	 det	 vill	 säga,	 mer	 planerat	 och	 strukturerat	 så	 kan	 det	 tänkas	 vara	 en	
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bidragande	 faktor.	 Likt	 progressionen	 av	 svenska	 idiomatiska	 uttryck	 går	 det	 inte	 att	
utesluta	att	elever	lär	sig	idiom	på	annat	håll	och	i	andra	sammanhang	än	i	skolan.	Att	
elever	 utvecklar	 sitt	 tal-	 och	 skriftspråk	 ju	 äldre	 dem	 blir	 bidrar	 även	 till	 att	 dem	 på	
samma	 sätt	 utvecklar	 sin	 förståelse	 för	 idiomatiska	 uttryck,	 vilket	 är	 någonting	 Yorio	
(1989)	framhäver	i	sin	forskning.	Andra	forskare	däribland	Sköldberg	(2004),	Prentice	
(2010)	och	Laufer	&	Nation	(2012)	menar	på	att	med	en	ökad	 läs-	och	skrivförståelse	
närmar	sig	eleverna	ett	idiomatiskt	språkbruk	vilket	i	sin	tur	leder	till	ökad	idiomaticitet.			
		
Utifrån	det	resultat	som	lärarintervjuerna	har	visat	så	kan	vi	hävda	att	undervisning	av	
idiomatiska	uttryck	sker	i	liten	utsträckning.	Det	framkommer	i	intervjuerna	att	i	ämnet	
svenska	pågår	det	lite,	om	ens	något,	planerat	arbete	kring	idiom.	Det	är	främst	när	sådana	
uttryck	 uppkommer	 i	 skönlitterära	 texter	 som	 barnen	 läser	 som	 diskussioner	 kring	
idiomatiska	 uttryck	 eventuellt	 förekommer.	 Att	 lärarna	 inte	 arbetar	 aktivt	med	 idiom	
handlar,	 som	 majoriteten	 av	 lärarna	 beskriver,	 om	 att	 det	 finns	 många	 andra	
undervisningsområden	som	prioriteras	före.	Att	lärarna	väljer	bort	ett	arbetsområde	är	i	
enighet	med	 vad	 Linde	 (2015)	 beskriver	 i	 transformeringsarenan	 där	 lärare	 kan	 göra	
tillägg	och	fråndrag	från	läroplanen.	Precis	som	Linde	(2015)	beskriver	kan	dessa	tillägg	
och	fråndrag	grunda	sig	på	ämnets	traditioner	och	lärarens	egna	åsikter	och	värderingar.	
Utifrån	 intervjuerna	kan	vi	se	att	det	 finns	kopplingar	till	både	ämnets	 traditioner	och	
lärarnas	 åsikter	 och	 värderingar.	 Flertalet	 av	 de	 intervjuade	 lärarna	 hävdar	 att	 de	
arbetade	mer	med	idiomatiska	uttryck	förr	och	det	kan	då	kopplas	till	ämnets	traditioner.	
Alltså	var	idiomatiska	uttryck	en	kunskap	som	tidigare	var	mer	prioriterad	och	hade	sin	
naturliga	plats	 i	undervisning	 i	 jämförelse	med	hur	undervisningen	kring	 idiom	ser	ut	
idag.	 Att	 lärarnas	 egna	 åsikter	 spelar	 in	 i	 hur	 mycket	 plats	 idiomatiska	 uttryck	 får	 i	
undervisningen	 blir	 tydligt	 utifrån	 intervjuerna	 då	 samtliga	 lärare	 hävdar	 att	 de	 inte	
arbetar	 med	 dessa	 uttryck	 för	 att	 det	 finns	 andra	 kunskapsområden	 som	 anses	
viktigare.		Det	som	kan	ses	som	aningen	motsägelsefullt	är	att	flertalet	av	lärarna	anser	
att	 kunskap	 om	 idiom	 är	 viktigt	 och	 att	 det	 kan	medföra	 positiva	 följder	 på	 betygen	 i	
skolan	men	 trots	det	så	är	det	 ingen,	 förutom	Lärare	E,	 som	undervisar	om	 idiom.	Ett	
entydigt	 och	 tydligt	 svar	 på	 varför	 det	 är	 så	 kan	 inte	 urskiljas	 från	 intervjuerna	men	
återkommande	är	att	lärarna	väljer	bort	undervisning	och	arbete	med	idiom	för	att	lyfta	
in	 andra	 undervisningsområden	 som	 de	 anser	 vara	 “viktigare”.	 Utifrån	 den	
läroplansöversikt	som	presenterades	i	kapitel	2	kan	vi	också	se	att	inom	ämnet	svenska	
finns	 det	 inga	 direkta	 kopplingar	 till	 fasta	 fraser	 och	 idiomatiska	 uttryck.	 Den	
tolkningsfrihet	som	här	uppstår	kan	också	ha	inverkan	på	att	undervisning	om	idiom	inte	
äger	rum.	De	lärare	som	inte	arbetar	med	idiom	är	eventuellt	de	lärare	som	inte	tolkar	att	
idiom	ingår	i	läroplanen.	
		
Flertalet	av	de	intervjuade	lärarna	menar	på	att	idiomatiska	uttryck	är	för	svåra	att	förstå	
och	att	barnen	har	väldigt	lite	förståelse	för	idiomen	i	sig	men	också	för	användningen	av	
dem.	En	del	av	lärarna,	bland	annat	Lärare	B	och	C,	menar	att	detta	försvårar	arbetet	med	
idiomatiska	 uttryck	 och	 att	 det	 kräver	 mycket	 av	 läraren	 vad	 gäller	 planering	 och	
strukturering	och	att	det	då	kan	vara	enklare	att	avstå.	Likt	det	Sigurd	och	Håkansson	
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(2007)	 beskriver	 gällande	 att	 lärare	 ska	 anpassa	 språkundervisning	 utifrån	 elevernas	
språkliga	nivå	så	kan	detta	vara	en	bidragande	faktor	till	att	lärare	väljer	att	inte	arbeta	
med	idiomatiska	uttryck.	Lärarna	bedömer	att	idiomatiska	uttryck	ligger	över	elevernas	
språkliga	nivå	och	väljer	därför	att	inte	undervisa	om	det.	Detta	kan	dock	vara	en	“fälla”	
som	 lärare	 lätt	 hamnar	 i	 då	 det	 kan	 vara	 svårt	 att	 hitta	 balansen	mellan	 att	utgå	 från	
elevernas	språkliga	nivå	samt	att	utmana	dem	till	nya	nivåer.	För	att	elever	ska	utmanas	
och	på	så	 sätt	utveckla	 sina	kunskaper	 inom	olika	ämnen	bör	exempelvis	 arbetet	med	
idiomatiska	uttryck	premieras	då	dessa	kunskaper	kan	utmana	de	elever	som	befinner	sig	
på	en	hög	språklig	nivå	att	ta	klivet	upp	till	nästa	(Källström,	2012:179).	I	framförallt	det	
engelska	språket,	men	likväl	i	det	svenska	språket,	borde	lärare	arbeta	för	att	eleverna	får	
ett	 så	 pass	 inföddlikt	 språkbruk	 som	möjligt	och	 således	 arbeta	mer	med	 idiomatiska	
uttryck	och	andra	fasta	fraser	trots	att	vissa	lärare	anser	att	det	ligger	över	elevernas	nivå.	
Prentice	(2010),	Sköldberg	(2004)	och	Yorio	(1989)	mfl.	delar	alla	samma	uppfattning	om	
att	användandet	av	idiomatiska	uttryck	är	nyckeln	till	att	nå	idiomaticitet,	vilket	innebär	
ett	språkbruk	som	uppfattas	som	inföddlikt.		
	
För	 att	 återkoppla	 till	 tidigare	 utsagor	 så	 är	 idiomatiska	 uttryck	 ett	 komplext	 ämne	 i	
många	avseenden.	Ser	vi	till	den	läroplansöversikt	som	gjorts	i	detta	arbete	framgår	det	
att	 i	 läroplanen	finns	utrymme	för	 tolkning.	Beroende	på	hur	man	som	pedagog	tolkar	
innehållet	i	läroplanen	så	påverkar	det	hur	undervisningen	utformas	och	om	idiomatiska	
uttryck	tillåts	en	naturlig	plats	i	undervisningen.	Andra	faktorer	såsom	ämnets	traditioner	
och	 lärarens	 egna	 åsikter	 och	 värderingar	 har	 också	 nämnts	 som	 bidragande	 till	 hur	
undervisning	 struktureras	och	om	 idiom	 anses	 som	viktig	 kunskap	 att	 tillägna	 sig.	 En	
intressant	tanke	som	har	dykt	upp	under	arbetets	gång	är	huruvida	idiomatiska	uttryck	
är	en	viktig	kunskap	att	förmedla	vidare	till	elever	i	årskurs	4–6.	Forskningen	tyder	på	att	
dessa	kunskaper	har	en	betydande	roll	för	elevers	språkliga	utveckling.	De	intervjuade	
lärarna	anser	att	kunskaper	om	idiomatiska	uttryck	är	viktiga	ur	flera	aspekter	både	på	
skolnivå	och	samhällsnivå.	Även	vi	som	skrivit	detta	arbete	håller	med	om	detta	då	vi	
anser	 att	 idiomatiska	 uttryck	 på	 flera	 sätt	 berikar	 språket.	 Sammanfattningsvis,	 då	
språket	 är	 en	 vital	 del	 för	 oss	 alla	 samt	 att	 ett	 rikt	 och	 varierat	 språkbruk	 är	 en	
nödvändighet	för	att	kunna	leva	och	verka	fullt	ut	i	samhället	så	anser	vi	att	idiomatiska	
uttryck	bör	få	en	mer	framträdande	roll	i	skolan.	
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8.	Slutsats	och	vidare	forskning		
	
I	kapitel	7,	ovan,	har	vi	diskuterat	resultatet	utifrån	syftet	med	denna	studie	och	nedan	
presenterar	vi	de	slutsatser	vi	har	kommit	fram	till.	Därefter	ges	förslag	på	aspekter	som	
kan	vara	intressanta	att	lyfta	i	vidare	forskning.		
	
8.1	Slutsats	
	
En	slutsats	vi	kan	dra	är	att	förståelse	för	idiomatiska	uttryck	och	klassrumsarbete	inte	
står	 i	direkt	korrelation	med	varandra.	Enkätundersökningen	visar	att	eleverna	har	en	
relativt	låg	kunskap	om	idiom	men	samtidigt	uppvisas	en	progression	av	denna	förståelse	
i	 takt	 med	 stigande	 ålder.	 Det	 generella	 svaret	 på	 frågan	 om	 hur	 lärare	 arbetar	 med	
idiomatiska	uttryck	inom	respektive	ämne	är	att	det	sker	i	liten	utsträckning.	Något	aktivt	
klassrumsarbete	med	idiomatiska	uttryck	är	det	endast	en	av	de	fem	intervjuade	lärarna	
som	 ägnar	 sig	 åt,	 medan	 de	 andra	 lärarna	 arbetar	 mer	 sporadiskt	 inom	 detta	
ämnesområde.	 Därför	 kan	 vi	 inte	 konstatera	 att	 det	 är	 lärarnas	 undervisning	 som	
påverkar	 elevernas	 förståelse	 för	 och	 utveckling	 av	 idiomatiska	 uttryck.	 Från	
enkätundersökningen	kan	vi	urskilja	en	skillnad	mellan	förståelsen	av	svenska	respektive	
engelska	idiomatiska	uttryck.	Eleverna	uppvisar	större	förståelse	för	svenska	idiomatiska	
uttryck	men	det	sker	dock	en	större	utveckling	inom	förståelsen	för	engelska	idiomatiska	
uttryck.		
	
8.2	Vidare	forskning	
	
För	att	få	ett	bättre	statistiskt	underlag	skulle	vidare	undersökningar	i	flera	skolor	med	
större	 geografisk	 och	 social/socioekonomisk	 spridning	 behövas.	 Detta	 för	 att	 utesluta	
faktorer	 eller	 variabler	 som	kan	 påverka	 resultatet.	 Exempel	 på	 variabler	 som	kan	 ha	
påverkan	 för	 hur	 elever	 presterar	 i	 skolan	 kan	 vara	 socioekonomiska	 förhållanden	 då	
elever	med	stark	socioekonomisk	ställning	ofta	har	föräldrar	med	akademisk	bakgrund	
samt	att	de	har	större	tillgång	till	litteratur	i	hemmet	som	hjälper	till	att	utveckla	deras	
tal-	och	skriftspråk.	För	att	utesluta	 just	denna	faktor	hade	tester	med	fördel	 formats	 i	
samhällen	 där	 det	 ekonomiska	 läget	 skiljer	 sig	 från	 varandra,	 för	 att	 sedan	 analysera	
resultatet.	
		
Bryman	 (2011)	 beskriver	 att	 resultat	 från	 kvalitativa	 undersökningar	 är	 svåra	 att	
replikera,	 det	 vill	 säga	 att	 resultatet	 inte	 kan	 säkerställas	 bli	 detsamma	 om	
undersökningen	skulle	utföras	någon	annanstans	eller	av	någon	annan	person.	Svaren	blir	
högst	 personliga	 och	 går	 inte	 alltid	 att	 göra	 någon	 generalisering	 av.	 I	 detta	 fall	
utformades	en	kvalitativ	studie	med	ett	antal	lärare	som	berättade	om	sitt	förhållningssätt	
till	 idiomatiska	uttryck,	 vilket	gav	oss	en	 indikation	på	hur	 just	deras	undervisning	av	
idiomatiska	uttryck	 ser	ut.	Vi	 valde	endast	 att	 intervjua	 fem	personer	på	grund	av	att	
analyserandet	av	svaren	är	tidskrävande	och	vi	bedömde	att	fem	personer	var	tillräckligt	
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för	att	få	tillräckligt	med	data	för	uppgiften.	I	en	större	undersökning	hade	fler	personer	
kunnat	 intervjuas	 för	att	på	 så	vis	 ge	 ett	mer	 överskådligt	 resultat	där	 svar	 från	olika	
personer	kan	gå	ihop	med	varandra.	Därmed	hade	en	slags	“röd	tråd”	kunnat	skapats	för	
att	ge	en	generell	uppfattning	över	hur	lärares	arbete	och	undervisning	med	idiomatiska	
uttryck	ser	ut.	Men,	tack	vare	att	vi	också	gjorde	en	omfattande	enkätundersökning	kunde	
vi	kombinera	och	jämföra	resultaten	med	intervjuerna	för	att	kunna	dra	säkrare	och	mer	
generella	 slutsatser	kring	hur	 förståelse	av	 idiom	kan	 relateras	eller	 inte	 till	 ett	 aktivt	
klassrumsarbete.		
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Bilagor		
 

Bilaga	1	-	Idiomatiska	uttryck	i	läroböcker	
 
Detta dokument redovisar de idiom vi har hittat när vi har undersökt olika läromedel i årskurs 
4–6 samt hur vi har gått tillväga när vi har kommit fram till vilka uttryck som ska finnas med i 
enkäten.  
 
Totalt 7 lärare fick välja ut de idiomatiska uttryck som de ansåg var vanligast utifrån ett 
elevperspektiv. De fick varsin lista och markerade vilka de ansåg vanliga och utifrån det 
skapades detta dokument där man kan se vilka uttryck som dessa lärare anser att elever i 
årskurs 4–6 bör känna till. Urvalspoäng (U/P) är hur många gånger det idiomatiska uttrycket 
har valts av lärarna. Maxpoäng blir således 7. 
 
Svenska idiomatiska uttryck: 
 

A: U/P B: U/P D: U/P 

Ana ugglor i mossen 3 Bita sig i tungan 
Bli förd bakom ljuset 
Bita sig i läppen 
Bita huvudet av 
skammen 
Bita sig i tummen 
Bli lång i ansiktet 

2 
1 

Dra alla över en kam 
Det kliar i fingrarna 
Det går runt i huvudet 
Dra på smilbanden 
Dra någon i näsan 
Döma hunden efter håren 
Dra öronen åt sig 
Dra sitt strå till stacken 

4 
1 
1 
1 

F: U/P G: U/P H: U/P 

Från topp till tå 
Få det hett om öronen 
Få vatten på sin kvarn 
Få lång näsa 
Falla någon på läppen 
 

2 
2 

Ge någon gråa hår 
Gå upp i rök 
Göra stora ögon 
 

3 
2 

Ha eld i baken 
Ha fjärilar i magen  
Ha skinn på näsan 
Ha huvudet på skaft 
Hålla tungan rätt i munnen 
Ha is i magen  
Hänga med huvudet 
Ha gröna fingrar 
Ha ett finger med i spelet 
Hänga läpp 
Ha tummen mitt i handen 
Ha en räv bakom örat 
Hålla huvudet kallt 
Ha ögonen med sig  
Ha ett gott öga till  
Ha mage att (göra något) 
Ha långa fingrar   
Hålla fingrarna borta  
Hålla tand för tunga 
Hänga på ett hår 
Ha näsa för något 
Hals över huvud 
Ha tumme med någon 
Ha tummen i ögat på 
någon 
Hålla tummarna 

7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
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I: U/P K: U/P L: U/P 

Inte lyfta ett finger 
Inte sticka under stolen med 
I rödaste rappet 
Inte kröka ett hår på någons 
huvud 
Inte vara torr bakom öronen 
Inte lägga fingrarna emellan 
Inte veta vilket ben man ska stå 
på  

3 
2 

Kasta ett öga 
Komma på benen 
Klia i fingrarna  
Kasta ett getöga 

6 Lägga näsan i blöt 
Lägga benen på ryggen 
Lägga rabarber på något 
Lyfta sig själv i håret 
Läsa lusen av någon 

5 
2 

M: U/P P: U/P R: U/P 

Mellan fyra ögon 
Med hull och hår 

1 Plåster på såren 
På stubinen 
På direkten  
På momangen 

3 Rulla tummarna 
Rynka på näsan 
Rädda ansiktet 
Räcka lång näsa åt någon 

4 
3 

S: U/P T: U/P V: U/P 

Slå huvudet på spiken 
Se mellan fingrarna 
Sticka huvudet i sanden 
Stå på egna ben  
Stå på öronen 
Sjunga på sista versen 
Skriva någon på näsan  
Sätta näsan i vädret 
Sätta fingret på en öm punkt  
Slå undan benen på någon  
Stå på tå för någon 

5 
3 
2 
2 
1 

Trampa någon på tårna 
Tumma på något 
Ta sig vatten över 
huvudet 
Tappa ansiktet 
Tappa huvudet 
Tala med kluven tunga  
Ta någon i örat 
 

6 
2 
2 

Vara het på gröten 
Visa framfötterna 
Vara som hund och katt 
Vända andra kinden till 
Vara klåfingrig 
Visa vårt ansikte utåt 
Vända näsan i vädret 
Vara ett hår av hin 
Vara idel öra  
Vara på örat  
Vara bara skinn och ben 
Vara styv i korken 
Vara bakom flötet 
Vara slokörad 

4 
3 
2 
1 
1 

Å: U/P Ö: U/P 
  

Åka på tummen 
 

Ögonaböj 
Öga för öga 

1 
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Engelska idiomatiska uttryck: 
 

A: U/P B: U/P C: U/P 

Add fuel to the fire 
As free as air 
A slap on the wrist 
Actions speak louder than words 
As straight as die  
As old as the hills 
As straight as an arrow 
All the tea in China 
All in the same boat 
At long last 

6 
3 
2 

Be in a mess 
Be nuts 
Be full of beans 
By heart 
Be quits 
Be in the soup 
Be all at sea 
Bend over backwards 
Blow one’s trumpet 

4 
4 
3 
3 
2 

Clear as mud 
Costs an arm and a leg 
Call a spade a spade 
Come to blows  
 

5 
4 
2 

D: U/P E: U/P F: 
 

Dead end 
Drop a brick 
Do in Rome as Romans do 
Different as chalk and cheese 

4 
2 
1 

Easy does it 3 Face the music 2 

G: U/P H: 
 

I: 
 

Get the message 
Go bananas 

4 
3 

Hit the ceiling 
Hands-on 
Have a heart 
Have a brainwave 
Happy as a lark 
Hold the line / Hold 
on 
Hands off 

6 
3 
2 
1 

It’s on the house 
It beats me 
 

3 
2 

J: U/P K: U/P L: 
 

Jump the gun 6 Keep in touch 
Kick up a row 

5 
3 

Let the cat out of the 
bag 

2 

M: U/P N: U/P O: 
 

My cup of tea 
Mind your step 
Make it snappy 
Mind one’s own buisness 

7 
3 

No way! 7 On top of the world 4 

P: U/P R: U/P S: 
 

Pice of cake 7 Raining cats and 
dogs 
Rock the boat 

6 
2 

Step on it 
Strike while the iron is 
hot 

4 
1 

T: U/P U: 
 

W: 
 

Taste of your own medicine 
Take a break 
Take it from me 
Turn as red as a beetroot 
Throw the book at somebody 
The cheers for 

3 
3 
2 
1 

Use one’s loaf 2 Waste one’s breath 
When all is said and 
done 

1 
1 
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Y: U/P 
    

You’ve made your bed - Now lie on it 
You scratch my back and I’ll scratch 
yours 

3 
 
2 

    

 
Kommentarer till urval: 
 
“Många av dessa idiom som jag har tagit använder jag i vardagen men även på jobbet. De 
används av vana trots att många av eleverna inte alls känner till dem. Jag anser att dessa 
används mest i skolan: Kliar i fingrarna, från topp till tå, hålla huvudet kallt, se mellan 
fingrarna, visa framfötterna, ha is i magen, kasta ett öga”. Manlig lärare 20–30 år. 
 
“Jag har valt uttryck som vi ganska ofta stöter på i läroböcker och i samtal. Flera av uttrycken 
använder jag själv utan att reflektera över dem. Använder dem betydligt oftare muntligt än 
skriftligt.” Kvinnlig lärare 40–50 år. 
 
“Använder i undervisningen och i samtal med eleverna. Förklarar när orden dyker upp i 
skönlitterära böcker och samtalar om betydelsen. Kan de gissa sig till vad orden betyder?” 
Kvinnlig lärare 40–50 år. 
 
Läromedel: Röda tråden, Klara Svenskan, Zoom, Happy, In other words. 
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Bilaga	2	-	Pilotundersökning	
 
Vad är ett idiom? 
 
Ett idiom är en fast ordkombination som till exempel: dra alla över en kam, ta sig vatten över 
huvudet eller dans på rosor. Det som är speciellt med idiom är att dess betydelse inte går att 
förstå utifrån de enskilda orden, utan idiomet har en annan betydelse, en så kallad figurativ 
betydelse. Alltså för att kunna tolka ett idiom räcker det inte med att förstå de enskilda orden 
utan man måste se till helheten av ordkombinationen.  
 

 
 

Svenska idiomatiska uttryck 
  

Skriv det ord som saknas. Välj ett av orden inom parentesen.  
 
 
1. Ha huvudet på ______________________  (spiken/skaft/pinne) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Att vara tokig. 
☐   Att vara intelligent.  
☐   Att vara snabb. 
 
2. Trampa någon på ______________________ (foten/handen/tårna) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Att förolämpa någon. 
☐   Att berömma någon. 
☐   Att nedvärdera någon.  
 
3. Ha fjärilar i ______________________ (huvudet/magen/benen) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Att vara glad. 
☐   Att vara obekväm. 
☐   Att vara nervös. 
 
4. Lägga näsan i ______________________ (vätska/blöt/vatten) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Lägga sig i saker som man inte har med att göra. 
☐   Känna sig viktig och betydelsefull. 
☐   Lura någon. 
 
5. Kasta ett  ______________________ (öga/öra/finger) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Lyssna uppmärksammat. 
☐   Inte lägga sig i. 
☐   Titta snabbt på något. 
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6. Ha eld i   ______________________ (ryggen/baken/benen) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Att känna sig varm. 
☐   Att ha bråttom. 
☐   Att springa iväg så fort som möjligt. 
 

 
Engelska idiomatiska uttryck 

 
Skriv det ord som saknas. Välj ett av orden inom parentesen.  
 
1. A piece of ______________________ (pie/cake/loaf) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Att någonting är enkelt. 
☐   Att någonting är svårt. 
☐   Att någonting är gott. 
 
2. Raining cats and ______________________ (dogs/rats/ants) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Att det duggregnar.  
☐   Att det regnar. 
☐   Att det spöregnar. 
 
3. Go the extra ______________________ (yard/pound/mile) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Att göra mindre än vad som förväntas. 
☐   Att göra mer än vad som förväntas.  
☐   Att göra någonting snabbt. 
 
4. Not my cup of ______________________ (coffee/juice/tea) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Att inte tycka om varma drycker. 
☐   Att tycka illa om eller inte vara intresserad av någonting. 
☐   Att tycka om och vara intresserad av någonting. 
 
5. A walk in the ______________________ (park/town/forest) 
Vad betyder idiomet? Sätt kryss för rätt alternativ. 
☐   Någonting som är enkelt och behagligt. 
☐   Någonting som är svårt och obehagligt. 
☐   Någonting som är roligt och spännande.  
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Bilaga	3	-	Enkätundersökning	
 
Hej alla! 
 
Vi är studenter som utbildar oss till grundskolelärare med inriktning mot arbete i årskurs 4–6 
vid Högskolan i Gävle. Vi skall nu skriva den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen 
med ämnet svenska som inriktning. Den här enkätundersökningen är en del av vårt 
examensarbete. Undersökningen syftar till att undersöka mellanstadieelevers förståelse av 
svenska och engelska idiom. 
 
Du som deltar i studien är självklart helt anonym. Informationen från de insamlade enkäterna 
kommer endast att användas av oss i syfte att svara på våra frågeställningar i vår uppsats. 
 

Årskurs/klass:  
 
☐  4  
☐  5  
☐  6  
 
Modersmål: 
 
☐  Svenska 
☐  Annat 
 
Om svaret är ”annat”, vilket modersmål? ________________________ 
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Enkätundersökning 
 
När du svarar på frågorna har du två uppgifter. Det första du ska göra är att skriva det ord som 
saknas på den tomma raden. Välj ett ord från parentesen. Det andra du ska göra är att ange 
vad idiomet betyder genom att sätta ett kryss i den ruta som du tror är rätt alternativ.  
 
Först svarar du på 10 st svenska idiom och sedan svara du på 10 st engelska idiom. 
 

Svenska idiomatiska uttryck 
 

• Fyll i det ord som saknas på den tomma raden. Välj ett ord från parentesen. 
• Vad betyder idiomet? Sätt ett kryss för rätt alternativ. 

 
1.  Ha huvudet på _______________ (spik / skaft / pinne / skruv) 
  

☐ Att vara osmart. 
☐ Att vara intelligent.  
☐ Att tänka snabbt. 
☐ Att tänka långsamt. 

 
2.  Ha fjärilar i _______________ (huvudet / magen / benen / ryggen) 
 

☐ Att vara hungrig. 
☐ Att vara obekväm. 
☐ Att vara nervös. 
☐ Att vara lugn. 

 
3.  Ha eld i _______________ (ryggen / baken / benen / huvudet) 
 

☐ Att vara snabb. 
☐ Att ha bråttom. 
☐ Att vara nervös. 
☐ Att ta det lugnt. 

 
4.  Trampa någon på ___________ (fötterna / händerna / tårna / fingrarna) 
 

☐ Att förolämpa någon. 
☐ Att berömma någon. 
☐ Att göra illa någon fysiskt.  
☐ Att göra illa någon psykiskt. 

 
5.  Kasta ett _______________ (öga / öra / finger / hårstrå) 
 

☐ Att lyssna uppmärksammat. 
☐ Att peka ut någon. 
☐ Att titta snabbt på något. 
☐ Att stirra på något. 
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6.  Ha skinn på _______________ (huvudet / näsan / örat / foten) 
 

☐  Att stå upp för sig själv. 
☐ Att se ned på sig själv. 
☐ Att vara imponerande. 
☐ Att vara tuff. 

 
7.  Hålla tungan _______________ i mun (rakt / snett / rätt / fel) 
 

☐ Att vara okoncentrerad. 
☐  Att vara koncentrerad. 
☐ Att ha svårt att prata. 
☐ Att vara kortfattad. 

 
8.  Ha _______________ fingrar (gula / gröna / röda / blåa) 
 

☐ Att vara kall om händerna. 
☐ Att vara duktig med växter och planteringar. 
☐ Att aldrig lyckas med växter och planteringar. 
☐ Att vara varm om händerna. 

 
9.  Ana _______________ i mossen (örnar / måsar / ugglor / duvor) 
 

☐ Att ha höga tankar om sig själv. 
☐ Att känna på sig att någonting intressant ska hända. 
☐ Att känna på sig att någonting roligt ska hända. 
☐ Att känna på sig att någonting skumt ska hända. 

 
10.  Vara  _______________ på gröten (varm / kall / het / kylig) 
 

☐ Att vara ivrig. 
☐ Att vara stressad.  
☐ Att vara lugn. 
☐ Att vara snabb. 

 
 

Engelska idiomatiska uttryck 
 
1.  A piece of _______________ (pie / cake / loaf / bread) 
 

☐ Att någonting är enkelt. 
☐ Att någonting är svårt. 
☐ Att någonting är gott. 
☐ Att någonting är osmakligt. 

 



 

51 
 

2.  Raining cats and _______________ (dogs / rats / ants / hogs) 
 

☐ Att det duggregnar.  
☐ Att det regnar. 
☐ Att det spöregnar. 
☐ Att det är snöblandat regn. 

 
3.  Go the extra _______________ (yard / pound / mile / inch) 
 

☐ Att göra mindre än vad som förväntas. 
☐ Att göra mer än vad som förväntas.  
☐ Att göra det som förväntas. 
☐ Att göra någonting oförväntat. 

 
4.  A walk in the _______________ (park/ town / forest / city) 
 

☐ Någonting som är enkelt och behagligt. 
☐ Någonting som är svårt och obehagligt. 
☐ Någonting som är roligt och spännande. 
☐ Någonting som är intressant och trevligt. 

 
5.  Kick the _______________ (bin / bottle / can / bucket) 
 

☐ Att sluta göra något. 
☐ Att leva. 
☐ Att överleva. 
☐ Att dö. 

 
6.  Hit the  _______________ (wall / ceiling / floor / roof) 
 

☐ Att bli glad. 
☐ Att bli ledsen. 
☐ Att bli arg. 
☐ Att bli nöjd. 

 
7.  Pulling your _______________ (arm / leg / hand / finger) 
 

☐ Att hota. 
☐ Att busa. 
☐ Att skrämma. 
☐ Att skämta. 
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8.  Jump the _______________ (car / gun / pistol / bus) 
  

☐ Göra något omöjligt. 
☐ Göra något för tidigt. 
☐ Göra något oberäkneligt. 
☐ Göra något för sent. 

 
9.  Clear as __________________ (dirt / mud / iron / water) 
 

☐ Att något är grumligt  
☐ Att något är tydligt  
☐ Att något är otydligt 
☐ Att något är uppenbart/självklart 

 
10.  Add fuel to the _______________  (flame / light / smoke / fire) 
 

☐ Att säga/göra något som förvärrar en redan dålig situation.  
☐ Att säga/göra något som förbättrar en redan bra situation. 
☐ Att säga/göra något som förbättrar en dålig situation. 
☐ Att säga/göra något som förvärrar en bra situation. 
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Bilaga	4	-	Information	till	läraren	
 
Innan du genomför enkäten i din klass skulle vi uppskatta om du:  
 
a) ger en kort beskrivning av vad ett idiom är. Använd gärna den definition av begreppet som 
presenteras nedan. Syftet med detta är att göra eleverna uppmärksamma på vad enkäten 
handlar om, samt att eleverna ska få en sorts förförståelse som kan underlätta svarsprocessen.  
 
b) gå igenom enkätfrågornas upplägg så att eleverna är införstådda med hur de ska svara på 
frågorna. Information om hur frågorna ska besvaras finns också beskrivet på enkäten men vi 
ser fördelar med att detta förklaras även muntligt av läraren. 
 
c) informerar eleverna om att de inte får prata med varandra. 
 
Vad är ett idiom? 
Ett idiom är en fast ordkombination som till exempel: dra alla över en kam, ta sig vatten över 
huvudet eller dans på rosor. Det som är speciellt med idiom är att dess betydelse inte går att 
förstå utifrån de enskilda orden, utan idiomet har en annan betydelse, en så kallad figurativ 
betydelse. Alltså för att kunna tolka ett idiom räcker det inte med att förstå de enskilda orden 
utan man måste se till helheten av ordkombinationen.  
 
Hur ska eleverna svara på enkätfrågorna? 
Exempel fråga som kan tas upp i klassen för att visa hur eleverna ska svara: 
 
Göra en ________________ (hästtjänst / björntjänst / lejontjänst / buffeltjänst) 
 
□ en stor tjänst 
□ en viktig tjänst 
□ en gentjänst 
□ en tjänst med negativa följder 
 
När eleverna svarar på frågorna har de två uppgifter: 
 
1. Det första de ska göra är att skriva det ord som saknas på den tomma raden. De ska välja ett 
ord från parentesen. Här ska de alltså välja ordet “björntjänst” och skriva det på den tomma 
raden. 
 
2. Det andra de ska göra är att ange vad idiomet betyder genom att sätta ett kryss i den ruta 
som de tror är rätt alternativ. De ska alltså sätta ett kryss i sista rutan “en tjänst med negativa 
följder”.  
 

Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Angeliqua Lafon & Oscar Dahl 
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Bilaga	5	-	Intervjufrågor	
 
Frågeställning som ska besvaras utifrån intervjun: 
 

• Hur arbetar lärare i årskurs 4–6 med idiomatiska uttryck inom respektive ämne? 
 

1. Hur länge har du arbetat inom skolan?  
2. Vilka årskurser undervisar du i? 
3. Hur arbetar du med fasta uttryck såsom idiom?  

- Hur mycket tid lägger du på det? 
- Läromedel. 
- Skönlitteratur. 
- Eget material. 
- En del av planeringen. 

4. Anser du att kunskap om idiom är viktigt för elever i grundskolan? Varför? Varför 
inte? 

5. Anser/tror du att kunskap om idiom kan påverka betyg? Medför kunskap om idiom 
positiva effekter inom ämnet? 

6. Arbetar du/ni annorlunda med idiom i något av ämnena svenska eller engelska? 
(Denna fråga ska endast besvaras om du undervisar i båda ämnena)  
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Bilaga	6	-	Tillståndsblankett	
 

 
Tillståndsförfrågan om deltagande i en enkätundersökning 

 
Vi är studenter som utbildar oss till grundskolelärare med inriktning mot arbete i årskurs 4–6 vid 
Högskolan i Gävle. Vi skall nu skriva den avslutande uppgiften inom lärarutbildningen med ämnet 
svenska som inriktning. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka mellanstadieelevers kunskaper 
och förståelse av idiomatiska uttryck (idiom). Vi vill även jämföra elevernas kunskaper om idiom på 
svenska och engelska. Vidare vill vi se om det finns någon progression gällande förståelsen av idiom 
mellan årskurserna samt undersöka om denna eventuella progression kan kopplas till läromedel samt 
klassrumsundervisning inom respektive ämne. Genom att undersöka detta vill vi se om utveckling av 
kunskaper och förståelse om idiom kan kopplas till aktivt klassrumsarbete. För att undersöka detta har vi 
valt att göra en enkätundersökning. Frågorna består av dels flervalsalternativ, dels ett så kallat lucktest där 
ett enskilt ord i idiomet ska fyllas i. Undersökningen kommer att genomföras någon gång under vecka 8–
10.  
 
Vi vill med detta brev be dig som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn deltar i den frågeenkät som 
ingår i examensarbetet. Alla elever kommer att garanteras anonymitet. De elever som medverkar i 
undersökningen kommer inte nämnas med namn eller på annat sätt kunna urskiljas som individer. 
Deltagandet är helt frivilligt och ditt barn har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, när som 
helst välja att avbryta deltagandet, utan närmare motivering. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och 
kommer inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 
 
Vad vi behöver från dig är att du/ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och så snart 
som möjligt, men senast fredag den 16 februari, skickar det med eleven tillbaka till skolan så att ansvarig 
lärare kan samla in svaret vid tillfälle. Sätt ett kryss i den ruta som gäller för er del: 
 
� Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
� Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 
 
 
Vårdnadshavares underskrift/er 
 
………………………………………              .……………………………………… 
 
Elevens namn                                                   Datum 
 
………………………………………             ………………………………………. 
 
Har ni ytterligare frågor ber vi er kontakta oss på nedanstående adresser: 
 
Angeliqua Lafon: ofk14aln@student.hig.se 
Oscar Dahl: ofk14odl@student.hig.se  
 
Handledare för undersökningen är: Anders Widbäck, anders.widback@hig.se  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Angeliqua Lafon & Oscar Dahl 
 
 


