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Abstract 
Idiomatiska uttryck är vanliga i språket och utgör en viktig del av vårt immateriella 

kulturarv. Därför syftar denna studie till att undersöka förståelsen av tre kategorier av 

idiomatiska uttryck: begränsade kollokationer, figurativa idiom och rena idiom. 

Dessutom jämförs förståelsen av uttrycken mellan elever i grundskolans årskurs nio, 

gymnasiets årskurs tre och svensklärarstudenter. Undersökningen gjordes med en fysisk 

enkät som delades ut till totalt 135 respondenter, och resultatet visar att förståelsen av 

de begränsade kollokationerna var högre än förståelsen av de rena idiomen. 

Högstadieeleverna hade generellt lägre förståelse jämfört med gymnasieeleverna och 

svensklärarstudenterna, vilka i sin tur genererade förhållandevis likartade svar.  

Nyckelord 
Idiomatiska uttryck, kollokationer, idiom, begränsade kollokationer, figurativa idiom, 

rena idiom 
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1 Inledning 
Alla språk har uttryck som kräver viss språkkunskap för att förstå (Widbäck 2015:13). I 

svenskan möter man ofta idiomatiska uttryck och kollokationer som det är ingen ko på 

isen och stick i stäv, men utan bakgrundskunskap kan man troligtvis inte lista ut vad de 

betyder oavsett om man har svenska som modersmål eller inte. Idiomatiska uttryck är 

med andra ord inte lätta att förstå, men det betyder för den skull inte att de är ovanliga i 

språket utan snarare tvärtom. Exempelvis används någon form av idiomatiskt uttryck 

eller kollokation i var tionde mening i läroböcker (Niemi 2002:22), och i dagspress är 

frekvensen av bara ett fåtal idiomatiska uttryck förhållandevis hög (Sköldberg 

2004:276). Även i litteratur, framför allt skönlitteratur, är idiomatiska uttryck vanliga 

(Crystal 1995:421). 

Det är inte helt enkelt att finna en entydig definition av begreppet idiomatiska 

uttryck. Några gemensamma nämnare finns dock. Arnstad beskriver dem som 

”svårfångade och svårtolkade företeelser i språket (2001:21), och Widbäck skriver att de 

inte är ”syntaktiskt självständiga enheter utan måste inkorporeras i en kontext” 

(2015:24). Vidare definieras de som uttryck eller fraser där betydelsen inte alltid kan att 

härledas från de enskilda ord som ingår i dem (Kjellmer 1996:82). Hör man uttrycket 

pudelns kärna kan man exempelvis utan bakgrundskunskap inte veta att det betyder det 

mest väsentliga i något.  

Förutom att idiomatiska uttryck och kollokationer är vanligt förekommande i 

svenska språket finns också ett egenvärde i att förstå och kunna dem eftersom de ingår i 

vårt språkliga och kulturella arv. Sverige skrev 2011 under UNESCO:s konvention om 

bevarande av immateriellt kulturarv, en konvention som understryker nationers ansvar 

att inte bara bevara det handfasta, materiella arvet i ett land utan också det som inte går 

att fysiskt ta på. I definitionen av vad som räknas till immateriellt kulturarv står bland 

annat ”oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible 

cultural heritage” (UNESCO 2003:2). Muntliga uttryck som är unika för ett land räknas 

därmed till det arv som UNESCO:s konvention syftar till att bevara. Vidare förtydligas i 

Institutet för språk och folkminnens slutrapport om denna konvention att Sverige genom 

formell utbildning ska identifiera, bevara och främja detta kulturarv (2016:7). Kunskap 

om idiomatiska uttryck är därmed inte bara värdefullt när det kommer till att förstå 

artikeln i dagens tidning eller lärarens formuleringar, utan är också en viktig del i vårt 

nationella arv.  
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Ofta talas dock om indikationer på att uttrycken håller på att försvinna eller 

förändras. Svenska Dagbladet har exempelvis publicerat en artikel om hur 

felanvändning av olika uttryck ökar till följd av att människor helt enkelt inte förstår 

vad de betyder. Ett exempel som tas upp är uttrycket att göra någon en björntjänst som 

många tror betyder att göra någon en stor tjänst, när det i själva verket handlar om att 

göra någon en otjänst (Skagegård 2018). Prentice (2010) visar i sin studie att talare av 

såväl svenska som förstaspråk som andraspråk tenderar att avvika från de idiomatiska 

uttryckens mönster (2010:34). Även i dagstidningar kan man se att användning av dessa 

uttryck skiljer sig åt från normen, men om det beror på att man inte förstår uttrycken 

eller om det är avsett att fungera som ett kreativt stilmedel är dock svårt att utröna 

(2004:277). 

Skolans uppgift är att låta elever möta olika former av uttryck för att utveckla 

såväl sin egen språkanvändning som förståelsen av andras uttryck (Skolverket 2018:7). 

En tydlig, om än försiktig, beskrivning av vikten av att förstå olika flerordsuttryck gör 

Göran Kjellmer: 

För den aktive språkbrukaren – talaren eller skribenten – är 

kollokationskännedom en absolut nödvändighet, medan idiomkännedom har 

mera kosmetiskt värde och intresse; han kan producera ett fullgott språk utan 

att använda några idiom så länge han behärskar sina kollokationer. För den 

passive språkbrukaren – lyssnaren eller läsaren – har idiomen ett större, men 

ändock begränsat intresse: större, eftersom han bör förstå dem när de 

uppträder, men begränsat eftersom de är sällsynta i förhållande till 

kollokationerna. (1996:87) 

Det är därmed viktigt för elever att lära sig förstå idiomatiska uttryck och kollokationer, 

eftersom de som språkbrukare i samhället kommer producera och konsumera både talat 

och skrivet språk – språk som i olika grad kommer att innehålla denna typ av fraser. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att jämföra förståelsen av ett antal idiomatiska 

uttryck mellan elever i grundskolans årskurs nio och gymnasiets årskurs tre samt 

svensklärarstudenter under sin första termin. Dessutom undersöks om förståelsen skiljer 

sig åt beroende på vilken typ av uttryck det är. Studien utgår från följande 

frågeställningar: 
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• Hur skiljer sig förståelsen av ett antal idiomatiska uttryck åt mellan elever i 

grundskolans årskurs nio, elever i gymnasiets årskurs tre samt 

svensklärarstudenter? 

• På vilket sätt skiljer förståelsen av dessa uttryck sig åt beroende på vilken typ av 

idiom det är (begränsad kollokation, figurativt idiom eller rent idiom)? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redogörs först för denna studies avgränsning av begreppet idiomatiska 

uttryck och sedan beskrivs de kopplingar som finns mellan idiomatiska uttryck och de 

mål och kunskapskrav som finns i styrdokumenten för grund- och gymnasieskolan. 

Vidare presenteras forskning om användning av dem i litteratur, och till sist beskrivs de 

teoretiska utgångspunkter som denna studie utgår från. 

2.1 Avgränsning av idiomatiska uttryck 

Idiomatiska uttryck kan skilja sig åt på flera olika sätt. Värt att nämna är att när man 

inom fraseologin nämner ordet fraser så åsyftas inte grammatiska fraser såsom 

nominalfraser etcetera, utan flerordsuttryck likt idiomatiska uttryck (Widbäck 2015:21) 

som utgör fokus för denna studie. 

Ofta, men inte alltid, är idiomatiska uttryck metaforiska och består av ett verb och 

ett objekt (vanligtvis ett substantiv). Vilka verb som används kan variera, men bland 

annat gå, hålla, göra och ta är överrepresenterade och ofta återkommande även om 

substantiven skiljer sig åt (Niemi 2002:32). Som en undergrupp till dem finns bland 

annat så kallade kollokationer, enheter som består av minst två ord som ofta 

förekommer i kombination med varandra såsom exempelvis ja tack och strålande sol 

(Kjellmer 1996:83; Widbäck 2015:22). Dessa kan i sin tur vara mer eller mindre 

begränsade; antingen kombineras de helt fritt, ofta med ett verb eller en preposition i 

kombination med ett substantiv, eller har de en mer fast form där det föreliggande 

verbet eller prepositionen får en viss betydelse i kombination med ett specifikt 

substantiv (Howarth 1998:28). Verbet dra i uttrycket dra igång, som exempelvis kan 

användas när man talar om att starta ett projekt, får en betydelseförändring jämfört med 

om verbet står på egen hand. 

Idiom, som är en undergrupp till idiomatiska uttryck, är däremot mer begränsade i 

sin form än kollokationer och har dessutom en figurativ betydelse (Kjellmer 1996:82; 

Widbäck 2015:22). Idiom förväxlas ofta med ordspråk, vilket är föga förvånande 
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eftersom de hänger ihop på olika sätt – bland annat genom att gamla idiomatiska uttryck 

med tiden blir till ordspråk. Ordspråk är till skillnad från idiomatiska uttryck allmänt 

kända och generaliserbara uttryck som inte alltför sällan är rytmiska, exempelvis genom 

att rimma (Widbäck 2015:42) såsom i ett ord på vägen är bra i alla lägen. Det händer 

att ordspråk blir idiomatiska uttryck i förkortad form. Exempelvis används ordspråket 

först till kvarn får först mala idag ofta som idiomet först till kvarn med en viss 

förskjutning i sin betydelse eftersom det numera ofta används med översättningen att 

den som kommer sist blir utan. Ordspråkets egentliga betydelse är i själva verket att den 

som kommer sist får det lite sämre än de som kommer före (Widbäck 2015:24). 

Frasernas transparens kan skilja sig åt, vilket kan ha en inverkan på hur enkelt det 

är att härleda ett uttrycks betydelse ur textens sammanhang. Hur transparant ett uttryck 

är beror på hur nära uttryckets bokstavliga och semantiska översättning ligger varandra. 

Exempelvis kan man titta på det engelska uttrycket go by the book som graderas som 

transparant eftersom uttryckets betydelse, att följa regler, ligger nära den bokstavliga 

betydelsen (Nippold & Taylor 2002:385). 

2.2 Styrdokument 

Styrdokumenten för grundskolan och gymnasiet nämner inget explicit om idiomatiska 

uttryck. Huruvida undervisning om sådana språkliga uttryckssätt ska bedrivas blir 

därmed en tolkningsfråga. Vad som däremot nämns i läroplanen för såväl grundskolan 

som för gymnasiet är att eleverna ska få kunskap om ”det svenska, nordiska och 

västerländska kulturarvet” (Gy11 2016a:6; Lgr11 2016b:8), något som kan knytas till 

UNESCO:s definition av immateriellt kulturarv som innefattar muntliga traditioner och 

uttryck (UNESCO 2003:2) och i förlängningen därmed även idiomatiska uttryck. 

Idiomatiska uttryck är vanliga i det svenska språket och de är dessutom frekvent 

använda i läromedel (Niemi 2002:22). Detta kan knytas till att läroplanen för 

grundskolan uttrycker att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat 

sätt” (Lgr11 2016b:7). Formuleringar likt denna finns även i kursplanen för svenska på 

grundskolan och uttrycker mål såsom kunskap om språkliga normer, varierande 

uttrycksformer och språklig symbolik (Lgr11 2016a:1; Lgr11 2016a:2; Lgr11 2016a:6). 

Vanliga idiomatiska uttryck kan därmed sägas kunna vara en förväntad del i 

undervisningen. I kursplanen för svenska på gymnasiet står att svenskämnet, förutom att 

utveckla generella kunskaper i språkliga uttryck, syftar till att ge kunskap om ”olika 
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typer av språklig variation” samt ge elever ”språkliga redskap som krävs för vardags- 

och samhällsliv” (Gy11 2016b:1). Detta knyter an till det faktum att idiomatiska uttryck 

exempelvis är vanligt i dagspress (Sköldberg 2004:4) och i skönlitteratur (Crystal 

1995:421). 

Liknande formuleringar finns även att finna specifikt i kursen svenska 1 på 

gymnasiet (Gy11 2016b:5), vilket är den enda kurs jag kan förutsätta att samtliga 

gymnasierespondenter avslutat. I det centrala innehållet står att eleverna ska tränas i 

”språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger 

samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön” (Gy11 

2016b:3). Eftersom idiomatiska uttryck räknas till vårt kulturella och geografiska arv 

finns därmed en tydlig anknytning till kunskap om dessa fraser (jfr Institutet för språk- 

och folkminnen 2016:7).  

2.3 Tidigare forskning 

Här presenteras först forskning om användningen av idiomatiska uttryck och 

kollokationer i språket, och därefter berörs de studier som finns om elevers kunskap om 

dessa uttryck. 

2.3.1 Frekvens av idiomatiska uttryck i språket 

Det är näst intill omöjligt att undersöka frekvens av idiom i talat språk eftersom 

talspråket är under ständig förändring (Arnstad 2001:22). I olika former av texter har 

man dock kunnat se att olika varianter av idiomatiska uttryck förekommer 

förhållandevis frekvent, även om kollokationer är överrepresenterade idiom i 

exempelvis engelska språket (Kjellmer 1996:86). Vidare finns en skillnad mellan 

exempelvis dagspress och skönlitteratur. I en undersökning har man kunnat se att ett 

visst antal idiomatiska uttryck förekommer i större utsträckning i dagstidningar jämfört 

med romaner (Sköldberg 2002:56). Det finns även variation i hur uttrycken används 

eftersom vissa uttryck är fasta i sin användning medan andra varieras i förhållandevis 

stor utsträckning. Generellt kan man se att idiomatiska uttryck varierar mer i skriven 

text, framför allt dagspress, jämfört med i talspråket där uttrycken används mer 

”konservativt än [i] skriftspråket” (Arnstad 2001:29). 

Sköldberg har i sin avhandling studerat användning av ett antal idiomatiska 

uttryck i flera års material av dagspress och kunnat påvisa att uttryck som lägga sista 

handen vid något och rinna ut i sanden är fasta i såväl form som i sin semantiska 
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betydelse (2004:165). Det innebär att orden i uttrycken inte är fritt utbytbara – att lägga 

sista foten vid något betyder exempelvis inte samma sak och är inte ett allmänt 

vedertaget uttryck – och betydelsen förändras inte heller beroende på vilket 

sammanhang uttrycket används i. Ett uttryck som är förhållandevis fast men används 

med viss variation avseende dess betydelse är uttrycket få kalla fötter. Sköldberg 

definierar betydelsen av uttrycket som att ”(plötsligt) känna starka betänkligheter” 

(2004:166), men uttrycket används med variation på, och ibland helt i avsaknad av, 

betydelsen av ordet plötsligt. Ett uttryck som varieras än mer är gå upp i rök som 

Sköldberg definierar som att ”upphöra att existera” (2004:169). Uttrycket används bland 

annat när man talar om ett föremål som slutar att existera, exempelvis ett hus, men det 

kan också användas när man beskriver att en person plötsligt försvinner från en plats 

(2002:170). Det finns ingen tydlig gräns mellan vilka uttryck som varieras och vilka 

som inte gör det, utan denna variation rör sig över en skala (2002:167). 

Om ett uttryck ska tolkas bokstavligt eller idiomatiskt kan variera. Uttrycket fria 

händer kan användas idiomatiskt, som i meningen ”men han avbröt rätt snart 

samarbetet, och gav de båda andra fria händer att fullfölja projektet” (Sköldberg 

2002:53). I en annan kontext kan det istället användas i sin bokstavliga bemärkelse, 

såsom i texttiteln ”portabel tillsats ger fria händer även utanför bilen” (Sköldberg 

2002:53), som syftar till att beskriva en nytillverkad handsfree som i bokstavlig 

bemärkelse gör att användaren slipper ha telefonen i handen. I ett annat exempel 

används dock ett uttryck både bokstavligt och idiomatiskt på samma gång:  

Solen bränner och en ojämn gräsmatta kämpar för att behålla sin gröna färg. 

Svetten forsar av spelarna och tio plastliterflaskor med vatten rinner genom 

torra strupar. Pontus Kåmark torkar sig hastigt och kastar sedan in handduken 

[min kursivering]. Skadan behöver mer läktid och han vill inte chansa. 

(Sköldberg 2002:54) 

Här används uttrycket kasta in handduken både bokstavligt, en handduk kastas, och 

idiomatiskt, att ge upp (Sköldberg 2002:54).  

Förutom i innehåll kan uttrycken variera avseende form i en text. Ofta nämns att 

idiomatiska uttryck är förhållandevis fasta i sin form (jfr Howarth 1998; Moon 1998), 

men man kan i Sköldbergs studier se att de i dagstidningar, framför allt i mer lättsamma 

texter, varierar i förhållandevis stor omfattning. I ett exempel kan man se att uttrycket 

plocka russinen ur kakan kortas ner till endast russinplockning där kontexten gör det 

uppenbart för läsaren att det är grunduttrycket som åsyftas (2002:185). Även variation 
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av uttrycket vara satt ur spel har påvisats, och man kan bland annat hitta formuleringar 

som sätta konkurrensen ur spel och att något har satts ur spel (Sköldberg 2002:184).  

Sammanblandningar av idiom, så kallade katakreser, är förhållandevis vanliga i 

dagstidningar men också generellt i språket. ”Att slingra sig runt med långa ord” 

(Arnstad 2001:28) är ett exempel där man blandat samman att slingra sig med att 

svänga sig med något. Ofta härstammar det från en osäkerhet om hur ett uttryck 

egentligen ser ut, menar Arnstad, men ibland kan katakreser också användas i stilistiskt 

syfte för att anspela på två olika uttryck och därmed skapa en kreativ text (2001:28). 

2.3.2 Elevers kunskap om idiomatiska uttryck 

Några undersökningar har gjorts runt om i världen om elevers förståelse av idiomatiska 

uttryck. Motiveringen till varför forskning inom detta område är viktigt är bland annat 

att det anses angeläget att elever får kunskap om idiomatiska uttryck eftersom de är 

vanliga i lärarnas språk och i läromedel, men också i äldre elevers kommunikation 

eftersom frekvensen ökar med stigande ålder (Nippold, Moran & Schwartz 2001:169). 

I en nyzeeländsk studie kunde man påvisa att förståelsen av idiomatiska uttryck 

hos elever som var 11 respektive 16 år gamla generellt var förhållandevis hög (Nippold 

& Taylor 2002:387). Man kunde också se ett samband mellan elevers läs- och 

hörförståelse och deras förståelse av idiomatiska uttryck. Bland annat hade elever med 

god läs- och hörförståelse stött på fler uttryck jämfört med elever med sämre. Studien 

visade även att elever med hög läs- och hörförståelse var bättre på att lista ut betydelsen 

av uttryck de inte hört tidigare. Detta kan ha sin förklaring i att dessa elever har bättre 

fungerande verktyg för att med hjälp av kontexten omkring uttrycken lista ut 

innebörden (Nippold & Taylor 2002:389). Detta påpekar även andra forskare, som 

menar att elever med hög läsförståelse inser att uttryck kan ha en annan semantisk 

betydelse än den bokstavliga (Levorato, Nesi & Cacciari 2004:312). Elever med sämre 

läsförståelse hade inte stött på lika många uttryck som de med god läsförståelse, och de 

hade dessutom svårare för att lista ut betydelsen av uttryck de inte tidigare mött, men 

också svårare för att lista ut betydelsen av uttryck som var bekanta för dem. Att ha mött 

ett uttryck flera gånger tidigare är därmed inte en garanti för att en elev ska förstå det 

(Nippold, Moran & Schwartz 2001:175). Även i en italiensk studie har man kunnat se 

tydliga samband mellan god läsförståelse och god förståelse av idiomatiska uttryck. 

Denna studie påvisade dessutom att elever med god läsförståelse valde en mer 

idiomatisk översättning av uttrycken, medan elever med sämre läsförståelse tenderade 
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att översätta uttrycken mer bokstavligt (Levorato, Nesi & Cacciari 2004:308), även om 

betydelsen inte passade in i sammanhanget som uttrycket fanns i: 

[…] when an idiom was embedded in a context that made the literal 

interpretation of the idiom plausible, although not really appropriate, […] less 

skilled children chose an idiomatic answer less frequently than […] good 

comprehenders did. (Levorato, Nesi & Cacciari 2004:311) 

Dessa elever funderade därmed inte på betydelsen av texten som helhet. I samma studie 

följde man dessutom upp elever som vid studiens början ansågs ha låg läsförståelse men 

som efter en tid förbättrat sin läsförståelse så mycket att de ansågs ha normal eller hög 

läsförståelse. Dessa elevers förståelse av idiomatiska uttryck hade då också förbättrats, 

och eleverna tenderade att välja mer idiomatiska översättningar till uttrycken framför de 

mer bokstavliga. De elever som inte förbättrat sin läsförståelse hade däremot inte 

förbättrat sin förståelse av idiomatiska uttryck och fortsatte att översätta uttrycken 

bokstavligt (Levorato, Nesi & Cacciari 2004:312). 

Andra aspekter som spelar in för förståelsen av idiomatiska uttryck är frasernas 

transparens och hur bekanta de är. Generellt har man kunnat se en korrelation mellan 

förståelsen av vissa uttryck och hur bekanta uttrycken var för eleverna (Gibbs 1987; 

Nippold, Moran & Schwartz 2001:173). Man har även kunnat se att eleverna i studien 

som var 11 år graderade uttrycks transparens på samma sätt som 16-åriga elever gjorde. 

Transparensen korrelerade i sin tur med om eleverna förstod uttrycken eller inte, men 

för de yngre eleverna krävdes också att uttrycken var bekanta för att de skulle ange rätt 

översättning (Nippold & Taylor 2002:390). Detta kan ha sin förklaring i att mer 

transparenta uttryck gör det lättare för elever att lista ut betydelsen av uttrycken, både 

genom kontexten men också genom att titta på uttrycket i sig (Gibbs 1987).  

Även ålder tycks ha betydelse för förståelsen av idiomatiska uttryck. Med ökande 

ålder stiger förståelsen av dessa uttryck, och äldre elever tenderar även att i större 

utsträckning välja idiomatiska översättningar till uttrycken jämfört med yngre 

(Levorato, Nesi & Cacciari 2004:38; Nippold & Taylor 2002:389). Fler uttryck 

graderades dessutom som bekanta av de äldre eleverna (Nippold & Taylor 2002:390).  

Vad som poängteras i dessa studier är att elever som inte förstår idiomatiska 

uttryck riskerar att misslyckas med att förstå lärarna och läromedlen. Därför förespråkas 

att lärare låter elever möta texter med hög andel idiomatiska uttryck, men också att 

uttrycken berörs i klassrummet och att eleverna uppmuntras att använda dem. 

Förslagsvis kan eleverna tränas i att förstå sammanhanget i en text genom att låta dem ta 
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ut betydelsen av längre meningar och stycken innehållande dessa fraser (Nippold, 

Moran & Schwartz 2001:175).  

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Som nämnts i tidigare avsnitt är idiomatiska uttryck fraser som består av ord som ofta 

förekommer i kombination med varandra (Widbäck 2015:21). Min studie utgår från 

Peter Howarths (1998) indelning av dessa uttryck i fyra grupper: fria kombinationer, 

begränsade kollokationer, figurativa idiom och rena idiom. I dessa fyra grupper kan 

uttrycken vidare delas in beroende på om uttrycket består av verb + substantiv (eller 

objekt) eller preposition + substantiv (eller objekt) (se tabell 1). Fria kombinationer är 

flerordskombinationer som kan översättas bokstavligt, och verbet eller prepositionen 

före substantivet är fritt utbytbart (1998:28). Eftersom uttrycken kan kombineras fritt är 

de dock inte något man fokuserar på i fraseologisk forskning (Widbäck 2015:22), och är 

därmed inte heller ett fokus i denna studie. De uttryck som undersökts i min studie är 

därmed indelade i övriga tre grupper. 

Begränsade kollokationer är mer bundna än fria kombinationer, och den 

preposition eller det verb som placeras före ett substantiv får en figurativ betydelse i 

kombination med det enskilda substantivet. Howarth använder uttrycket under attack 

som exempel (1998:28). Prepositionen under ska i kombination med substantivet attack 

inte tolkas bokstavligt, utan får i sammanhanget betydelsen av att något håller på att 

ske, det vill säga att man i stunden håller på att attackeras. Prentice använder exemplet 

på håll, där prepositionen på likt föregående exempel får en annan betydelse än den 

bokstavliga (2010:32). 

Figurativa idiom är uttryck som har såväl en bokstavlig som en metaforisk 

betydelse. Howarth använder exemplet under the microscope, som både kan översättas 

bokstavligt till att något studeras under ett mikroskop och kan översättas figurativt till 

att något undersöks noggrant (1998:28). I svenskan finns exempelvis uttrycket vara 

blåögd, som både kan betyda att ha ögon med blå färg, eller också att vara naiv och 

lättlurad. Rena idiom går däremot oftast inte att översätta om man ser till enhetens olika 

delar (1998:28). Bland annat kan man i uttrycket ligga någon i fatet inte härleda dess 

betydelse från översättningen av varje specifik del i frasen. 
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Tabell 1. Tabell över Prentice tolkning av Howarths collocational continuum (2010:32). 
 Fria kombinationer Kollokationer Figurativa idiom Rena idiom 
Lexikala 
kollokationer 
verb + substantiv 

blåsa i en trumpet blåsa håret blåsa i den stora 
trumpeten 

blåsa ngn på 
konfekten 

Grammatiska 
kollokationer 
preposition + 
substantiv 

på bordet på håll på krigstigen på håret 

I ovanstående tabell ser man hur idiomatiska uttryck kategoriseras beroende på sin 

fraseologiska uppbyggnad och semantiska betydelse. Howarth benämner det 

collocational continuum (1998:28) som skulle kunna översättas till de idiomatiska 

uttryckens kontinuum. 

3 Metod och material 
I detta avsnitt berörs den metod som valts för denna studie. Hur respondenterna valts ut 

och kontaktas beskrivs, och likaså hur data samlats in och analyserats. Vilka etiska 

överväganden som gjorts före, under och efter studiens utförande presenteras och 

motiveras, och till sist berörs även validiteten av det empiriska materialet kopplat till ett 

kritiskt förhållningssätt till metoden. 

3.1 Metodval 

Denna studie bygger på data från en fysisk enkät (se bilaga 1) som besvarats av elever 

på högstadiet, gymnasiet samt ämneslärarstudenter i svenska på ett universitet. Eftersom 

det undersökta ämnet är av förhållandevis okomplicerad och opersonlig natur så är 

enkät en lämplig metod, enligt Denscombes definition (2018:244). Enkäter möjliggör 

även att många respondenter kan delta, vilket i sin tur ger kvantitativa data som i viss 

mån går att generalisera och jämföra (Bryman 1997:32). Den valda metoden genererar 

material som möjliggör att forskningsfrågorna kan besvaras.  

3.1.1 Enkät 

Enkäten i studien utformades med slutna, korta och koncisa frågor med flera 

svarsalternativ för att data enkelt skulle kunna samlas in, analyseras och jämföras. Såväl 

frågornas ordningsföljd som enkätens omfattning kan ha en inverkan på 

respondenternas motivation (Denscombe 2018:255–258). Eftersom det var viktigt för 

studiens syfte att så många respondenter som möjligt besvarade enkäten i sin helhet 

begränsades dess omfattning. Komplicerade ord och fackuttryck undveks i 
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instruktionsbeskrivningen eftersom de kan fungera avskräckande (jfr Denscombe 

2018:254; Bryman 2018:326), särskilt eftersom respondenterna var i olika åldrar och 

därmed har olika språkliga kunskaper.  

Tabell 2. Lista över samtliga uttryck i enkäten. 

Nummer Idiomatiskt uttryck Betydelse 
1 Inte röra ett finger Att inte göra något, vara passiv 
2 Ha råg i ryggen Ha fysisk och moralisk styrka 
3 Pudelns kärna Det mest väsentliga i något 
4 Ha en räv bakom örat Att genom oärliga metoder överlista någon 
5 Inte sticka under stol med Inte försöka dölja något 
6 Katt bland hermelinerna Någon som sticker ut från sin omgivning 
7 Dra igång Starta något 
8 Köpa grisen i säcken Köpa något utan att kontrollera det först 
9 Ligga någon i fatet Vara till nackdel för någon 

10 Balansera på slak lina Att ta en risk men inte vara säker på utgången 
11 Gå överstyr När något är utom kontroll 
12 Saken är biff Problemet är löst 
13 Skilja agnarna från vetet Rensa bort det som inte har något värde 
14 I bara mässingen Helt naken 
15 Strida om påvens skägg Diskutera om oväsentliga saker 
16 Öga för öga, tand för tand Att vilja skada någon på samma sätt som man själv 

blivit skadad 
17 Vara blåögd Vara lättlurad 
18 Inte se skogen för alla träd Att fokusera så mycket på detaljer att man inte ser 

helheten 
19 I mångt och mycket Till stor del men inte helt och hållet 
20 Ta skeden i vacker hand Rätta sig motvilligt efter någon annans förmaning 
21 Dra sitt strå till stacken Hjälpa till efter bästa förmåga 
22 Dra alla över en kam Behandla samtliga i en grupp på samma sätt utan 

hänsyn till individuella skillnader 
23 Det är ingen ko på isen Det är ingen fara 
24 Ha ett finger med i spelet Vara delaktig eller inblandad i något  
25 Ta livet av sig Begå självmord 

 

De uttryck som fanns med i enkäten presenteras i tabell 1. I uttryck 1–20 skulle 

respondenterna ange betydelsen av uttrycken genom att välja ett av fyra svarsalternativ. 

I uttryck 21–25 skulle respondenterna placera in rätt ord i uttrycket (se figur 1).  

 

Figur 1. Enkätfråga 21 med svarsalternativ. 

Instruktioner för hur respondenterna skulle besvara enkäten gavs muntligt i samband 

med att den delades ut, och fanns även skriftligt på enkätens första sida i form av ett 

exempel, något Denscombe menar gör att respondenterna klart och tydligt förstår vad de 
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ska göra vilket i sin tur minskar risken för misstag och ofullständigt ifyllda formulär 

(2018:252).  

Enkäter med svarsalternativ underlättar för respondenterna eftersom det utgör 

mindre ansträngning jämfört med att själv producera svar, vilket i sin tur minskar risken 

för att de tröttnar eller till och med inte besvarar den alls (Bryman 2018:286; 

Denscombe 2018:257). Detta var viktigt att ha i åtanke eftersom en betydelsefull aspekt 

i denna studie var att så många respondenter som möjligt fyllde i enkäten i sin helhet. 

Att använda sig av slutna frågor med svarsalternativ underlättar dessutom bearbetning 

av materialet eftersom de är enkla att koda. 

Samtliga frågor hade fyra svarsalternativ, vilket bland annat är lämpligt för att 

flera svarsalternativ kan hjälpa respondenten att förstå frågan (Bryman 2018:316; 

Bryman & Bell 2017:172). Vidare var svarsalternativen utformade med så kallade 

distraktorer, det vill säga synonyma ord eller ”ord med semantisk eller begreppslig 

närhet till varandra och bjudordet” (Cassirer 1977:9) för att kunna härleda om 

respondenterna verkligen kan betydelsen av uttrycken eller om de väljer det alternativ 

som framstår som mest logiskt. Det kunde vara synonymer till enstaka ord i enheterna, 

eller också synonymer till frasernas bokstavliga betydelse i sin helhet. De kunde också 

upprepa något eller några av orden i uttrycket, eller anspela på motsatsen till uttryckets 

verkliga betydelse. Exempelvis efterfrågades betydelsen av uttrycket inte röra ett finger 

vilket visas i figur 2. 

 

Figur 2. Enkätfråga 1 med svarsalternativ. 

Det tredje svarsalternativet att inte vilja röra vid någon utgjorde en distraktor som 

utnyttjade den dubbla betydelsen av verbet röra. Det sista alternativet, att inte kunna 

röra på sina fingrar, använde sig av den bokstavliga betydelsen av det idiomatiska 

uttrycket och förväntades även det fungera som en distraktion för eleverna. Visste 

respondenten inte rätt svar (som i exemplet ovan är att inte göra något, vara passiv) så 

fanns därmed möjligheten att hen gissade på någon av distraktorerna. Ett annat exempel 

är uttrycket ligga någon i fatet i figur 3.  
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Figur 3. Enkätfråga 9 med svarsalternativ.  

Det tredje alternativet, ha något som är till fördel för en, spelar på motsatsen till rätt 

svar som är vara till nackdel för någon. Här användes därmed en motsatsdistraktor. 

3.2 Respondenter 

Eftersom kvantitativ forskning så långt som möjligt syftar till att generalisera 

förhållanden, situationer, åsikter etcetera ligger stor vikt vid urval av respondenter i och 

med att det behöver vara representativt för grupperna man vill beskriva (Denscombe 

2018:57). Till följd av förutsättningarna för studien, som innebar begränsning såväl 

geografiskt som tidsmässigt, valdes respondenter på olika utbildningsnivåer 

(grundskola, gymnasieskola och universitet) i södra Sverige. Enligt Denscombes 

definition blir det därmed icke-sannolikhetsurval samt bekvämlighetsurval (2018:59; 

2018:71). Vidare gick rekryteringen av respondenter i flera steg. I första hand 

kontaktades lärare som jag varit i kontakt med tidigare via e-post, och dessa 

möjliggjorde i sin tur kontakten med eleverna eftersom läraren tillät att enkäten 

besvarades under lektionstid. Några av dessa lärare hänvisade dessutom till andra lärare 

som kunde kontaktas, vilka i sin tur också möjliggjorde att enkäten kunde delas ut i 

deras klasser. Eleverna som besvarade enkäten gick antingen i årskurs nio i grundskolan 

eller på gymnasiets tredje år. I studien deltog totalt 135 respondenter där 67 av dem gick 

i årskurs nio och 56 av dem i årskurs tre på gymnasiet. Även 15 studenter på 

ämneslärarprogrammets första termin deltog. Samtliga hade inriktningen svenska och 

studerade på ett universitet i södra Sverige. De elever som studerade på gymnasiet gick 

samtliga studieförberedande program.  

Enkäterna delades ut till elever och studenter under klassernas lektions-, mentors- 

eller föreläsningstid i deras klassrum eller föreläsningssal. Eleverna och studenterna fick 

både muntliga och skriftliga instruktioner om vad som skulle göras samt information 

om studiens syfte. Eleverna blev då också informerade om att deltagandet var frivilligt 

och anonymt. Enkäten tog ca 15 minuter för respondenterna att besvara, och jag samt 
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ansvarig lärare eller föreläsare närvarade under hela denna tid för att se till så att 

enkäten besvarades individuellt.  

3.3 Analys av data 

Enkätsvaren överfördes från pappersformat till digitala dokument i ett 

datahanteringsprogram. Informanterna delades in i respektive ålderskategori, och 

frågorna i enkäterna kodades både i form av den siffra som representerade dess ordning 

i enkäten, och beroende på vilken typ av uttryck det var enligt Howarths definition 

(1998:22). Svarsalternativen i enkäten kodades (a, b, c, d samt ej/felaktigt besvarad) och 

rätt svarsalternativ för varje fråga färgmarkerades. Vid organisering av rätt och fel svar 

sorterades de frågor som besvarats felaktigt, exempelvis där fler än ett svarsalternativ 

kryssats för eller där inget alternativ valts, som inkorrekta. Efter det omräknades antalet 

svar för varje fråga i procent, och till sist utformades diagram för att ge en mer 

överskådlig bild av studiens data. 

3.4 Etiska överväganden 

I enlighet med informationskravet samt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002:6–10) 

som betonar studiedeltagares rätt till att bli informerade om såväl syfte som att 

deltagande är frivilligt fick respondenterna muntlig information före enkäten delades ut. 

I denna muntliga genomgång underströks dessutom att enkäten gjordes helt anonymt, 

vilket går i linje med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002:12) Denna 

information fanns även att tillgå skriftligt på enkätens första sida, och respondenterna 

ombads att kryssa för att de var medvetna om att enkäten var frivillig och att de 

samtyckte till att delta. Även om denna studie faller utanför lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor, eftersom den varken samlar in personlig information 

om respondenterna eller innebär någon fysisk eller psykisk skada för dem, är det av 

etiska skäl ändå relevant att be om deltagarnas samtycke (Denscombe 2018:252; 

Vetenskapsrådet 2017:15). Eftersom 18§ i lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) säger att ungdomar under 15 år behöver samtycke från 

vårdnadshavare har endast elever över 15 år tillfrågats om deltagande.  

Till följd av det etiska förhållningssätt som denna studie utgår från presenteras 

ingen information om skolorna eller universitetet som deltagarna studerar på, någon 

närmare geografisk beskrivning av var de ligger eller namnet på de undervisande lärarna 

som kontaktades. Materialet förvarades så att inga andra hade tillgång till det, och efter 
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att empirin färdigställts och analyserat förstördes materialet till följd av 

Vetenskapsrådets nyttjandekrav (2002:14). 

3.5 Validitet och metodkritik 

Materialet till denna studie är förhållandevis litet, vilket innebär att förhållandena som 

beskrivs här inte är generaliserbara. Studien genomförs dessutom i ett begränsat område 

i Sverige, och slutsatserna är därmed inte nödvändigtvis applicerbara på andra delar av 

Sverige eller ens på andra svenska skolor än de som ingår i studien eftersom det kan 

finnas sociala faktorer som påverkar resultatet – faktorer som i sin tur kanske grundar 

sig i geografiska och kulturella förhållanden (Bryman & Bell 2017:184).  

I enkätstudier finns alltid risken att respondenterna svarar oärligt (jfr Denscombe 

2018:245), men eftersom enkätfrågornas inriktning inte är av personlig karaktär är 

risken för oärliga svar förhållandevis låg. Möjligtvis kan man tänka sig att några ser en 

viss prestige i att förstå idiomatiska uttryck och därför tog hjälp av sina klasskamrater 

när de besvarade enkäten. En sådan resultatpåverkan har jag så långt det är möjligt 

försökt undvika genom att tydliggöra för respondenterna att enkäten skulle besvaras 

enskilt, men huruvida de gjorde det går inte att varken styra eller kontrollera i efterhand, 

något som också Denscombe poängterar (2018:265). Att förhålla sig till etiska aspekter 

såsom anonymitet kan dock minska risken för detta, likaså att i enkäten ställa tydligt 

formulerade frågor och undvika att efterfråga personlig information (Denscombe 

2018:245). 

Vad som vidare kan påverka resultatet är om eleverna tröttnar en bit in i enkäten 

och inte besvarar enkäten i sin helhet (jfr Denscombe 2018:246). I ett försök att hålla 

eleverna motiverade har enkäten gjorts så kortfattad som möjligt, och även 

svarsalternativen bidrog till minskad ansträngning. Huruvida respondenterna tröttnade 

eller inte är svårt att utröna. En del enkäter saknade svar på några av frågorna, vilket 

skulle kunna bero på just det, men kan likväl bero på att de inte kunde svaret och av 

någon anledning inte ville gissa på ett alternativ. När enkäten delades ut uppmuntrades 

dock eleverna att alltid välja ett alternativ även om de inte visste svaret. Här kommer 

nämligen syftet med distraktorerna i svarsalternativen in (se 3.1.1). En alternativ lösning 

hade kunnat vara att ha med svarsalternativet ”vet inte”, men eftersom en målsättning 

var att få respondenterna att verkligen fundera på sina svar, samt eventuellt också 

komma åt viss felanvändning av uttrycken, så gjordes valet att inte ha ett sådant 

svarsalternativ. Dessutom innebär svarsalternativ en viss styrning av vad 
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respondenterna svarar eftersom det bestämda antalet svarsalternativ innebär möjligheten 

att gissa sig till rätt svar, vilket är en viktig aspekt att ha i åtanke. 

4 Resultat 
I detta avsnitt redovisas analysen av den empiriska data som samlats in i denna studie. 

Först presenteras den övergripande kunskapen om de efterfrågade idiomatiska uttrycken 

bland respondenterna. Därefter berörs resultatet för varje uttryckskategori; först de 

begränsade kollokationerna, sedan de figurativa idiomen och till sist de rena idiomen. 

För varje kategori redovisas resultaten för samtliga respondenter samt en jämförelse 

mellan de olika åldersgrupperna. Till sist sammanfattas de viktigaste resultaten av 

studien.  

4.1 Övergripande kunskap om idiomatiska uttryck 

De uttryck som efterfrågats är benämnda efter den numrering de har i enkäten, vilket 

framgår i tabell 2. Kunskapen om de efterfrågade idiomatiska uttrycken varierade (se 

figur 4). Genomsnittet för rätt svar på samtliga idiom låg på 57 % räknat på samtliga 

respondenter oavsett ålder.  

 
Figur 4. Samtliga respondenters svar på samtliga enkätfrågor, uppdelat i rätt och fel svar. N = 135. 

Några uttryck tycks sticka ut som enkla att förstå (exempelvis inte röra ett finger, gå 

överstyr och dra sitt strå till stacken), medan andra tycks vara svårare (exempelvis ha 
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råg i ryggen, ligga någon i fatet och skilja agnarna från vetet) sett till den höga andelen 

felaktiga svar. 

4.2 Begränsade kollokationer 

I detta avsnitt presenteras analysen av respondenternas förståelse av begränsade 

kollokationer. Dessa uttryck är som tidigare nämnts uppbyggda av en preposition eller 

ett verb som placeras före substantiv och då förlorar sin bokstavliga betydelse och 

istället får en figurativ. De uttryck som kategoriseras som begränsade kollokationer 

anges i tabell 3. 

Tabell 3. Lista över de begränsade kollokationer som finns i enkäten. 

Nummer Idiomatiskt uttryck Betydelse 
7 Dra igång Starta något 

11 Gå överstyr När något är utom kontroll 
25 Ta livet av sig Begå självmord 

 

4.2.1 Samtliga respondenter 

Generellt var förståelsen av dessa uttryck hög (se figur 6). Uttrycket gå överstyr svarade 

hela 94 % av samtliga respondenter rätt på. De uttryck som respondenterna hade något 

svårare att översätta var övriga två begränsade kollokationer.  

 
Figur 5. Samtliga respondenters svar på enkätfrågorna som efterfrågar 

betydelsen av begränsade kollokationer, uppdelat i rätt och fel svar.  

Totalt 80 % av respondenterna visste att uttrycket lyder ta livet av sig och inte t. ex ta 

självmord eller ta mord på sig. På uttrycket dra igång svarade 78 % rätt, medan 19,3 % 
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av respondenterna valde svarsalternativet ta itu med något framför det korrekta 

alternativet. 

4.2.2 Ålderskategorisering 

Det fanns generellt inga stora skillnader i kunskap av de begränsade kollokationerna 

mellan eleverna i årskurs 9, eleverna i gymnasiets årskurs 3 och svensklärarstudenterna 

(se figur 7). Eleverna i högstadiet hade dock en något högre andel felaktiga svar jämfört 

med övriga respondenter. Materialet visar att det framförallt var uttrycket ta livet av sig 

(fråga 25) som innebar svårigheter för högstadieeleverna eftersom 34,4 % av dem angav 

fel svarsalternativ jämfört med 5,4 % av gymnasieeleverna respektive 6,7 % av 

svensklärarstudenterna (motsvarande 1 av 15 respondenter). Majoriteten av de som 

svarade fel valde istället ta självmord. Den enda svensklärarstudenten som svarade fel 

på uttrycket valde inget av alternativen till frågan och skrev istället dit ett eget 

alternativ, begå självmord, vilket visserligen också är ett korrekt uttryck men inte det 

som efterfrågades. 

 
Figur 6. Andelen respondenter som svarat rätt på enkätfrågorna som efterfrågar 

betydelsen av begränsade kollokationer, indelat efter åldersgrupp.  

På fråga 11 (gå överstyr) svarade 87,5 % av högstadieeleverna rätt, medan samtliga 

gymnasieelever och svensklärarstudenter angav rätt svarsalternativ. Av 

högstadieeleverna trodde istället 7,8 % att uttrycket betyder när man går vidare efter ett 

bakslag, och 3,1 % att det är när man hoppar av något. Det uttryck av de begränsade 

kollokationerna som innebar störst svårigheter för samtliga åldersgrupper var dra igång 

(fråga 7). Totalt 25,0 % av högstadieeleverna, 17,9 % av gymnasieeleverna samt 20,0 % 
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av svensklärarstudenterna svarade fel på betydelsen av detta uttryck, och majoriteten 

valde då alternativet ta itu med något.  

4.3 Figurativa idiom 

Här presenteras analysen av resultatet för respondenternas förståelse av figurativa 

idiom, alltså uttryck med både en bokstavlig betydelse och en figurativ. De idiomatiska 

uttryck som räknas till kategorin figurativa idiom var flest i enkäten (se tabell 4).  

Tabell 4. Lista över de figurativa idiom som finns i enkäten. 

Nummer Idiomatiskt uttryck Betydelse 
1 Inte röra ett finger Inte göra något, vara passiv 
4 Ha en räv bakom örat Att genom oärliga metoder överlista någon 
6 Katt bland hermelinerna Någon som sticker ut från sin omgivning 
8 Köpa grisen i säcken Köpa något utan att kontrollera det först 

10 Balansera på slak lina Att ta en risk men inte vara säker på utgången 
12 Saken är biff Problemet är löst 
13 Skilja agnarna från vetet Rensa bort det som inte har något värde 
14 I bara mässingen Helt naken 
15 Strida om påvens skägg Diskutera om oväsentliga saker 
16 Öga för öga, tand för tand Att vilja skada någon på samma sätt som man själv 

blivit skadad 
17 Vara blåögd Vara lättlurad 
18 Inte se skogen för alla träd Att fokusera så mycket på detaljer att man inte ser 

helheten 
21 Dra sitt strå till stacken Hjälpa till efter bästa förmåga 
23 Det är ingen ko på isen Det är ingen fara 
24 Ha ett finger med i spelet Vara delaktig eller inblandad i något 

 

4.3.1 Samtliga respondenter 

Förståelsen av figurativa idiom var varierande (se figur 9). Några uttryck, såsom inte 

röra ett finger, köpa grisen i säcken, balansera på slak lina, öga för öga, tand för tand, 

vara blåögd samt dra sitt strå till stacken var uttryck som respondenterna generellt 

förstod.  
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Figur 7. Samtliga respondenters svar på enkätfrågorna som efterfrågar betydelsen av figurativa idiom, 

uppdelat efter rätt och fel svar.  

Uttrycken ha en räv bakom örat och det är ingen ko på isen var det en något större 

andel som svarade rätt på jämfört med som svarade fel. Andra uttryck, som katt bland 

hermelinerna, strida om påvens skägg, inte se skogen för alla träd och ha ett finger med 

i spelet, visade en större variation eftersom hälften av respondenterna valde rätt 

översättning och resterande 50 % valde fel. De uttryck som flest respondenter svarade 

fel på var saken är biff, skilja agnarna från vetet och i bara mässingen. 

4.3.2 Ålderskategorisering 

Generellt kan man se en tydlig kunskapsskillnad mellan högstadieeleverna å ena sidan, 

och gymnasieeleverna samt svensklärarstudenterna å andra sidan (se figur 10). I 

samtliga av de figurativa idiomen har högstadieeleverna valt fel svarsalternativ i större 

utsträckning än gymnasieeleverna och svensklärarstudenterna.  
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Figur 8. Andelen respondenter som svarat rätt på enkätfrågorna som efterfrågar betydelsen av figurativa 

idiom, indelat efter åldersgrupp.  

Störst skillnad mellan högstadieeleverna, gymnasieeleverna och svensklärarstudenterna 

kan man se i fråga 15, 17, 18 och 23. På fråga 15 (strida om påvens skägg) svarade 78,6 

% av gymnasieeleverna och 80,0 % av svensklärarstudenterna rätt, men endast 21,9 % 

av högstadieeleverna valde rätt svarsalternativ. Istället valde 34,4 % av 

högstadieeleverna alternativet diskutera väldigt viktiga saker, medan 28,1 % svarade 

diskutera om religionsfrågor. På fråga 17 (vara blåögd) svarade 46,9 % av 

högstadieeleverna rätt, medan 85,7 respektive 86,7 % av gymnasieeleverna och 

svensklärarstudenterna valde rätt alternativ. Däremot trodde 23,4 % av 

högstadieeleverna att uttrycket betyder vara bra på att ljuga, och 18,8 % trodde att 

uttrycket betyder vara vänlig.  

Uttrycket inte se skogen för alla träd i fråga 18 svarade 69,6 % av 

gymnasieeleverna rätt på och likaså gjorde 73,3 % av svensklärarstudenterna. Av 

högstadieeleverna var det 31,3 % som svarade rätt, medan 45,3 % trodde att uttrycket 

betyder att inte se människor för vilka de verkligen är. På fråga 23 (det är ingen ko på 

isen) svarade 75,0 % av gymnasieeleverna och 73,3 % av svensklärarstudenterna rätt 

medan bara 40,6 % av högstadieeleverna angav rätt svarsalternativ. Istället trodde 31,3 

% att uttrycket lyder det är ingen fara på isen, och 23,4 % trodde att det är ingen älg på 

isen var rätt svar.  

I några av uttrycken var det skillnad mellan samtliga respondenter, och inte bara 

mellan högstadieeleverna och övriga respondenter. På fråga 4 (ha en räv bakom örat) 
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svarade 42,2 % av högstadieeleverna rätt, medan 35,9 % trodde att uttrycket betyder att 

lyssna och vara lyhörd. En lite större andel, 62,5 %, av gymnasieeleverna svarade rätt, 

medan 16,1 % trodde att uttrycket betyder att ha någon närstående som har dåligt 

inflytande över en. Av svensklärarstudenterna svarade samtliga rätt på betydelsen av 

uttrycket. På uttrycket katt bland hermelinerna (fråga 6) svarade 37,5 % av 

högstadieeleverna rätt, jämfört med 57,1 % av gymnasieeleverna och 73,3 % av de 

blivande svensklärarna. Bland högstadieeleverna var det andra mest valda svaret på 

fråga 6 någon som har en listig plan (21,9 %), medan den andra vanligaste svaret bland 

gymnasieeleverna var någon som beter sig som ett lömskt rovdjur (17,9 %). På fråga 8 

(köpa grisen i säcken) svarade drygt hälften (51,6%) av högstadieeleverna rätt, och 

detsamma gällde 69,6 % av gymnasieeleverna och 80,0 % av svensklärarstudenterna. 

Flera av högstadie- och gymnasieeleverna trodde istället att rätt svar var ge sig in i 

något och få sina förväntningar infriade (12,5 % av högstadieeleverna och 12,5 % av 

gymnasieeleverna) eller göra ett riktigt bra köp (20,3 % av högstadieeleverna och 11,1 

% av gymnasieeleverna).  

Även kunskapen om uttrycket skilja agnarna från vetet (fråga 13) skiljde sig åt 

mellan respondentgrupperna. Svensklärarstudenterna hade likt föregående nämnda 

uttryck bäst kunskap i och med att 66,7 % av dem svarade rätt. Resterande studenter 

(33,3 %) svarade att uttrycket betydde skilja på vett och galenskap. Även många av 

gymnasieeleverna, 48,1 %, valde detta alternativ framför det rätta. Av gymnasieeleverna 

valde dock 41,1 % rätt svarsalternativ. Störst andel som svarade fel på uttrycket var 

elever på högstadiet, vilka utgjorde 78,1 %. På fråga 14 (i bara mässingen) svarade två 

tredjedelar (66,7 %) av svensklärarstudenterna, 53,6 % av gymnasieeleverna samt 31,3 

% av högstadieeleverna rätt. Många trodde istället att uttrycket betydde när man 

förväntar sig något mer. 

När eleverna skulle välja vilket ord som skulle sättas in i uttrycket ha ___ med i 

spelet var det endast 29,7 % av högstadieeleverna som svarade rätt, jämfört med 60,7 % 

av gymnasieeleverna och 86,7 % av svensklärarstudenterna. Istället trodde 48,4 % av 

högstadieeleverna, 29,6 % av gymnasieeleverna och 13,3 % av svensklärarstudenterna 

att uttrycket lyder ha huvudet med i spelet. Man kan på fråga 4, 6, 8, 13, 14 och 24 

därmed se en progression mellan åldersgrupperna.  

Fråga 16 (öga för öga, tand för tand) skiljde sig åt från övriga frågor eftersom en 

större andel gymnasieelever hade rätt i relation till svensklärarstudenterna. Av 

gymnasielärarna var det 85,7 % som angav rätt svarsalternativ, jämfört med 73,3 % av 
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svensklärarstudenterna. Vidare var det 54,7 % av högstadieeleverna som svarade rätt på 

uttryckets betydelse. Generellt trodde flera av respondenterna att uttrycket betyder att 

förespråka jämlikhet mellan människor. 

Den enda frågan där resultatet för eleverna på högstadiet, eleverna på gymnasiet 

samt lärarstudenterna var lika var på fråga 12 där betydelsen för uttrycket saken är biff 

efterfrågades. Där är frekvensen för rätt svar runt 40 % (40,6 %, 39,3 % respektive 40,0 

%). Hela 43,7 % av samtliga respondenter trodde att uttrycket betyder att något är 

bestämt. Av högstadieeleverna trodde 14,1 % att uttrycket betyder man vet inte riktigt 

hur något kommer bli jämfört med 5,4 % av gymnasieeleverna och inga av 

svensklärarstudenterna. 

4.4 Rena idiom 

I detta avsnitt presenteras analysen av respondenternas svar på de idiomatiska uttryck 

som hör till kategorin rena idiom. Detta är uttryck som man inte kan härleda betydelsen 

av genom att titta på uttryckets beståndsdelar, utan kräver reel kunskap om vad 

uttrycken betyder. Av de 25 idiomatiska uttryck som fanns med i enkäten så räknas sju 

av dem till rena idiom och anges i tabell 5.  

Tabell 5. Lista över de rena idiom som finns i enkäten. 

Nummer Idiomatiskt uttryck Betydelse 
2 Ha råg i ryggen Ha fysisk och moralisk styrka 
3 Pudelns kärna Det mest väsentliga i något 
5 Inte sticka under stol med Inte försöka dölja något 
9 Ligga någon i fatet Vara till nackdel för någon 

19 I mångt och mycket Till stor del men inte helt och hållet 
20 Ta skeden i vacker hand Rätta sig motvilligt efter någon annans förmaning 
22 Dra alla över en kam Behandla samtliga i en grupp på samma sätt utan 

hänsyn till individuella skillnader 
 

4.4.1 Samtliga respondenter 

Av samtliga kategorier så är de rena idiomen de uttryck som respondenterna hade fel på 

i störst utsträckning. Det är endast på fråga 5 (inte sticka under stol med) och på fråga 

19 (i mångt och mycket) som majoriteten av respondenterna angett rätt svarsalternativ. 
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Figur 9. Samtliga respondenters svar på enkätfrågorna som efterfrågar betydelsen av 

rena idiom, uppdelat i rätt och fel svar.  

Övriga uttryck har majoriteten svarat fel på. Det uttryck som sticker ut som det som 

respondenterna hade minst förståelse av är fråga 2, ha råg i ryggen, eftersom 81,5 % av 

samtliga respondenter svarade fel.  

4.4.2 Ålderskategorisering 

Det finns skillnader mellan åldersgrupperna vad gäller de rena idiomen. Generellt 

svarade högstadieeleverna fel i stor utsträckning, medan både gymnasieeleverna och 

svensklärarstudenterna hade något bättre resultat och dessutom svarade förhållandevis 

lika varandra. På det första rena idiomet, ha råg i ryggen (fråga 2), var det många ur 

samtliga grupper som svarade fel. Av högstadieeleverna svarade endast 14,1 % rätt, av 

gymnasieeleverna svarade 19,6 % rätt och av svensklärarstudenterna så gjorde 33,3 % 

det. Många trodde att uttrycket betydde vara beslutsam och envis: hela 53,2 % av 

högstadieeleverna, 60,7 % av gymnasieeleverna och 40 % av svensklärarstudenterna 

valde detta alternativ. 15,6 % av högstadieeleverna, 14,8 % av gymnasieeleverna och 

13,3 % av svensklärarstudenterna trodde att uttrycket betyder ha fel men vägra ge vika.  
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Figur 10. Andelen respondenter som svarat rätt på enkätfrågorna som efterfrågar 

betydelsen av rena idiom, indelat efter åldersgrupp.  

På fråga 3 (pudelns kärna) svarade 21,9 % av högstadieeleverna, 57,1 % av 

gymnasieeleverna och 60,0 % av svensklärarstudenterna rätt. Det var därmed en liten 

skillnad mellan gymnasieeleverna och svensklärarstudenterna. Liten skillnad mellan 

dessa två grupper var det även i fråga 5 (inte sticka under stol med), där 83,9 % av 

gymnasieeleverna och 86,7 % av svensklärarstudenterna valde rätt svarsalternativ. Av 

högstadieeleverna var det 45,3 % som svarade rätt. Istället svarade 21,9 % av 

högstadieeleverna inte lämna någon i sticket, och 15,6 % inte vara helt ärlig.  

På uttrycket ligga någon i fatet (fråga 9) svarade endast 25,0 % av 

högstadieeleverna rätt, medan 42,9 % av gymnasieeleverna och 73,3 % av 

svensklärarstudenterna angav korrekt alternativ. Istället trodde 32,8 % av 

högstadieeleverna att svaret var ha något som är till fördel för en. På fråga 19 (i mångt 

och mycket) valde 59,4 % av högstadieeleverna, 73,2 % av gymnasieeleverna och 86,7 

% av svensklärarstudenterna rätt alternativ. På uttrycket i fråga 20, ta skeden i vacker 

hand, svarade endast 26,6 % av högstadieeleverna, 44,6 % av gymnasieeleverna och 

60,0 % av de blivande svensklärarna rätt. Istället trodde 28,1 % av högstadieeleverna, 

40,7 % av gymnasieeleverna och 13,3 % av svensklärarstudenterna att uttrycket betyder 

vara snobbig och överlägsen.  

I det enda rena idiomet där respondenterna fick placera in rätt ord i uttrycket, 

fråga 22 (dra alla över ___), svarade 20,6 % av högstadieeleverna rätt, medan 66,1 % 

av gymnasieeleverna och 66,7 % av svensklärarstudenterna valde rätt alternativ. Totalt 

60,9 % av högstadieeleverna, 33,3 % av gymnasieeleverna och 33,3 % av 
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svensklärarstudenterna trodde istället att uttrycket lyder dra alla över en kant, och 7,8 % 

av högstadieeleverna trodde att uttrycket lyder dra alla över ett streck. 

4.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis var förståelsen av de begränsade kollokationerna generellt högre än 

övriga kategorier. De rena idiomen genererade störst andel felaktiga svar. Vidare kan 

man se en stor variation bland de figurativa idiomen eftersom några uttryck stack ut 

som väldigt enkla (exempelvis inte röra ett finger och dra sitt strå till stacken), några 

genererade resultat där ungefär hälften svarade rätt (exempelvis katt bland hermelinerna 

och ha ett finger med i spelet) och några uttryck där majoriteten svarade fel (saken är 

biff, skilja agnarna från vetet och i bara mässingen). Jämför man de olika 

åldersgrupperna ser man att förståelsen generellt var lägre bland högstadieeleverna 

jämfört med övriga respondenter, och framför allt för uttrycken som räknas till rena 

idiom (vilket dock samtliga respondenter hade problem med). Det enda uttryck där lika 

stor andel högstadieelever svarade rätt jämfört med övriga respondenter var på det 

figurativa idiomet saken är biff. Istället valde högstadieeleverna ofta någon av 

distraktorerna som anspelade på något av orden i uttrycket. Exempelvis valde många 

svaret göra ett riktigt bra köp på uttrycket köpa grisen i säcken. Svensklärarstudenterna 

och gymnasielärarna svarade förhållandevis lika varandra även om en något högre andel 

av studenterna generellt svarade rätt. Endast på två uttryck svarade en större andel 

gymnasieelever rätt, och där var skillnaden förhållandevis liten.  

5 Diskussion 
I detta avsnitt knyts studiens resultat ihop med tidigare forskning och sätts även i 

relation till skolan och en mer generell språkanvändning. Avsnittet är organiserat efter 

studiens frågeställningar som bygger på Howarths (1998) kategorisering av 

kollokationer och idiomatiska uttryck som utgör studiens teoretiska utgångspunkt. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning i ämnet.  

5.1 Förståelseskillnad mellan respondenter av olika ålder 

Generellt var förståelsen av de efterfrågade idiomatiska uttrycken låg bland 

högstadieeleverna om man jämför med gymnasieeleverna och med 

ämneslärarstudenterna. Man kan med andra ord se en tydlig kunskapsprogression 

mellan de yngsta respondenterna och de lite äldre, och detta ligger i linje med resultatet 
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från andra studier som jämför kunskapen hos respondenter av olika åldrar (Levorato, 

Nesi & Cacciari 2004; Nippold & Taylor 2002). Orsakerna till progressionen mellan 

åldersgrupperna är troligtvis flera. Bland annat är en logisk slutsats att läsförståelsen 

ökar med ökande ålder, både till följd av en högre utbildningsnivå men också till följd 

av att man antagligen mött fler texter. Hög läsförståelse är i sin tur knutet till en högre 

förståelse av idiomatiska uttryck och en insikt om att uttryck kan ha en semantisk 

betydelse (Levorato, Nesi & Cacciari 2004:38; Nippold & Taylor 2002:389). Om man 

dessutom mött fler texter bör man dessutom ha stött på fler idiomatiska uttryck eftersom 

de är vanliga i skrivet språk (jfr Crystal 1995; Kjellmer 1996; Sköldberg 2004).  

Mellan respondenterna som studerade på gymnasiet och de som studerade på 

universitetet ser man dock ingen större progression, vilket är intressant. Det skulle 

kunna ha sin förklaring i att flera av studenterna börjat studera på universitetet direkt 

efter sin gymnasieutbildning, vilket innebär att åldersskillnaden mellan de två 

respondentgrupperna är endast ett år. Det kan därmed inte ha hunnit ske någon större 

progression, men huruvida så är fallet går inte att utröna eftersom sådan information inte 

samlats in. En annan förklaring kan finnas i att respondenterna efter årskurs tre på 

gymnasiet helt enkelt inte ökar sin förståelse av idiomatiska uttryck. Detta kan i sin 

tänkas bero på att de inte stöter på uttrycken särskilt ofta i samhället, kanske till följd av 

att de inte tar del av idiomtäta texter. Ytterligare en orsak kan knytas till 

respondentgrupperna. De gymnasieelever som tillfrågades studerade samtliga på 

studieförberedande program, något som kan innebära att de i sin utbildning stöter på fler 

idiomatiska uttryck än de på yrkesförberedande program. Detta kan i sin tur vara 

orsaken till såväl den stora skillnaden mellan högstadieeleverna och gymnasieeleverna, 

som orsaken till den lilla skillnaden mellan gymnasieeleverna och 

svensklärarstudenterna eftersom det inte är otänkbart att en majoritet av de blivande 

svensklärarna studerat på studieförberedande gymnasieprogram.  

Eftersom idiomatiska uttryck är en så viktig del av vårt immateriella arv är 

skolans roll essentiell när det kommer till att introducera och undervisa om dessa 

uttryck (jfr UNESCO 2003). Eftersom man ser en tydlig progression mellan 

respondenterna som studerar på högstadiet jämfört med gymnasiet kan man tänka sig att 

skolan, trots att det inte står explicit i styrdokumenten, har en betydande roll för elevers 

förståelse av idiomatiska uttryck. Frågan är dock om det är till följd av att det utgör just 

en del av undervisningen, eller om det är för att elever möter fler texter som de lär sig 

dessa uttryck.  
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5.2 Förståelseskillnad beroende på idiomkategori 

Jämför man förståelsen av de olika kategorierna av idiomatiska uttryck kan man se en 

förhållandevis hög förståelse av de begränsade kollokationerna jämfört med övriga 

kategorier. Vad det beror på är svårt att utröna, särskilt med tanke på att studier likt 

denna med en kategorisering av de idiomatiska uttrycken inte gjorts tidigare. Det skulle 

dock kunna ha sin förklaring i att de används mer, åtminstone om man tittar på 

forskning gjord i engelska språket (Kjellmer 1996:86). Att kollokationerna är vanligare 

kan i sin tur skulle kunna bero på att de har en närmare anknytning till grammatiska 

språkregler jämfört med figurativa och rena idiom, som står närmare ordspråk. Kanske 

undervisas elever i begränsade kollokationer i större utsträckning än i övriga 

idiomatiska uttryck, men huruvida detta stämmer går dock inte att utröna baserat på det 

empiriska materialet från denna studie.  

Jämfört med begränsade kollokationer var förståelsen av rena idiom 

förhållandevis låg i studien. Endast två av de sju rena idiomen genererade en högre 

andel korrekta svar än felaktiga. Rena idiom är som tidigare beskrivet uttryck vars 

betydelse man inte kan härleda från frasens beståndsdelar, vilket innebär att 

transparensen generellt är låg hos dessa uttryck (jfr Nippold & Taylor 2002:390). 

Eftersom man i tidigare forskning (Gibbs 1987; Nippold, Moran & Schwartz 2001) 

kunnat se att elever har lättare att förstå uttryck med hög transparens i och med att de då 

kan lista ut betydelsen av ett uttryck utan några direkta förkunskaper, förklarar det 

varför respondenterna i denna studie haft svårare att förstå de rena idiomen. Övriga 

idiomatiska uttryck kanske eleverna dessutom lagt på minnet i större utsträckning till 

följd av att de är just transparenta och därmed mer lättförståeliga.  

Enligt forskning på olika dagstidningar har man sett att idiomatiska uttryck ofta 

inte används så statiskt som man kan tro (jfr Sköldberg 2002; Sköldberg 2004). Uttryck 

används nämligen i skriven text både med betydelseskillnader och med formskillnader, 

såsom i exemplet kasta in handduken som man sett kan användas med både bokstavlig 

och idiomatisk översättning på samma gång (Sköldberg 2002:54). Även katakreser är 

vanliga i språket, vilka ibland används för att skapa kreativa texter (Arnstad 2001:28). 

Den lägre förståelsen av figurativa och rena idiom kan möjligtvis förklaras av den 

varierade användningen av denna typ av uttryck. Det kan nämligen vara så att det 

skapar förvirring hos läsarna istället för att bidra till den kreativa text som författarna 

tror att det gör. Har man ingen tidigare kunskap om ett specifikt uttryck och möter det i 

ett sammanhang där det används med exempelvis dubbel betydelse finns risken att 
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uttryckets korrekta betydelse går läsaren förbi. Detta kan i sin tur resultera i att läsaren 

inte lär sig uttrycket, eller kanske använder det felaktigt. Vad som skulle kunna råda bot 

på detta är undervisning. Om undervisning om idiomatiska uttryck formuleras mer 

explicit i styrdokumenten kommer de diskuteras mer, vilket i sin tur minskar risken för 

missförstånd och felanvändning. Detta kan leda till att elever möter dessa uttryck i 

större utsträckning, samt att de talar om dem och hur de kan användas. Å andra sidan 

kan inte alla delar i språket som ska beröras skrivas ut explicit i styrdokumenten även 

om de anses vara viktiga, och att de inte nämns uttryckligen hindrar heller inte lärare 

från att beröra dem. Att ta upp och undervisa om idiomatiska uttryck och kollokationer 

kan nämligen, precis som Nippold, Moran & Schwartz (2001) indikerar, minska risken 

för att elever misslyckas med att förstå lärarna och läromedlen, och kommer dessutom 

att resultera i att vårt unika, immateriella kulturarv bevaras (jfr UNESCO 2003). 

5.3 Vidare forskning 

För att få empiriskt material som är generaliserbart hade denna studie kunnat göras på 

nytt men med ett större antal respondenter och över ett större geografiskt område. Det 

skulle dessutom kunna vara av intresse att utöka eller variera de idiomatiska uttrycken 

jämfört med denna studie. Här var det exempelvis få begränsade kollokationer med, 

något som absolut skulle kunna utökas, särskilt eftersom förståelsen av dessa var hög 

och det därmed kan vara intressant att undersöka om det bara gäller dessa specifika 

uttrycken eller om förståelsen av denna uttryckskategori är hög generellt. Man skulle 

även kunna utöka respondentgrupperna. Exempelvis kan det vara av intresse att 

undersöka kunskapen om och förståelsen av idiomatiska uttryck hos verksamma 

svensklärare, eller också hos fler åldersgrupper. Vidare skulle man förutom förståelse 

kunna undersöka användningen av idiomatiska uttryck för att på så sätt få svar på om 

idiomatiska uttryck är på väg att försvinna eller inte. Att dessutom knyta studier om 

förståelsen av uttrycken till hur bekanta de är likt Nippold & Taylors (2002) 

undersökning kan vara av intresse.  
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Bilagor 
Bilaga A Elevenkät 

Hej! 
Mitt namn är Marlene Nygren och jag läser på ämneslärarprogrammet på 
Linnéuniversitetet här i Växjö. Jag skriver just nu mitt examensarbete i ämnet svenska 
som handlar om elevers förståelse av ett antal svenska uttryck, och skulle bli väldigt 
tacksam om du vill hjälpa mig med det genom att fylla i denna enkät. Det tar ungefär 15 
minuter, och du är helt anonym. 

I enkäten kommer du först få ange betydelsen av 20 olika svenska uttryck genom 
att kryssa för det alternativ du anser beskriver varje uttryck bäst (endast ett alternativ). 
Du ska också kryssa i hur ofta du själv använder varje uttryck. Det kan exempelvis se ut 
såhär: 
 

Göra någon en björntjänst  Göra någon en väldigt stor tjänst 

 Göra någon en välmenande tjänst men 

som får negativa följder 

 Göra något bra för djur i allmänhet 

 Göra något elakt mot någon annan 

 
Jag använder uttrycket: 

 
□ Ofta 

□ Då och då 
 Sällan 

□ Aldrig 
 
Därefter kommer du få fem uttryck där ett/flera ord fattas, och du ska då välja vilket ord 
som passar in. Välj även här endast ett alternativ. 
Skulle du undra något i efterhand är du välkommen att kontakta mig via mail på 
mn222rh@student.lnu.se. 
Tack på förhand! 

Årskurs/program: _____________________________ 
 

 
Kön: 

 

 

□ Kvinna 

□ Man 

□ Annat 
 

 
Modersmål: 

 

 

□ Svenska 

□ Annat: ____________________ 
d  

 

Jag är medveten om att det är frivilligt att göra denna enkät 

och samtycker till att delta i denna studie:                                             □ 

mailto:mn222rh@student.lnu.se


 

 II 

 
1. Inte röra ett finger □ Att skjuta upp saker som måste göras 

□ Att inte göra något, vara passiv 
□ Att inte vilja röra vid någon 
□ Att inte kunna röra på sina fingrar 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

2. Ha råg i ryggen □ Ha fysisk och moralisk styrka 
□ Ha fel men vägra ge vika 
□ Vara beslutsam och envis 
□ Vara omedveten om vad som sker bakom 
ens rygg 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

3. Pudelns kärna □ Det mest väsentliga i något 
□ Att totalt ändra åsikt  
□ Det minst väsentliga i något 
□ Det finns något vackert i allt 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

4. Ha en räv bakom örat □ Att ha någon närstående som har dåligt 
inflytande över en 
□ Att vägra erkänna att man har fel 

□ Att lyssna och vara lyhörd 

□ Att genom oärliga metoder överlista någon 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 

□ Då och då 

□ Sällan 

□ Aldrig 
 



 

 III 

 

5. Inte sticka under stol med □ Inte gömma sig för rättvisan 
□ Inte lämna någon i sticket 
□ Inte vara helt ärlig 
□ Inte försöka dölja något 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

6. Katt bland hermelinerna □ Någon som har en listig plan  
□ Någon som sticker ut från sin omgivning 
□ Någon som är oskyldig bland brottslingar 
□ Någon som beter sig som ett lömskt rovdjur 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

7. Dra igång □ Ta itu med något 
□ Dra någon med sig 
□ Starta något 
□ Gå iväg 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

8. Köpa grisen i säcken □ Ge sig in i något och få sina förväntningar 
infriade 
□ Ge någon något överraskande 

□ Köpa något utan att kontrollera det först 

□ Göra ett riktigt bra köp 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 

□ Då och då 

□ Sällan  

□ Aldrig 
 



 

 IV 

9. Ligga någon i fatet □ Vara till nackdel för någon 
□ Vara lättövertalad  
□ Ha något som är till fördel för en 
□ Att lägga kraft bakom orden  
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

10. Balansera på slak lina □ När allt man gör faller i bitar 
□ Att ta en risk men inte vara säker på 
utgången 
□ När man försöker balansera mellan folks 
känslor 
□ Att anstränga sig för någon men inte få 
något tillbaka 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

11. Gå överstyr □ När man hoppar av något 
□ När man går vidare efter ett bakslag 
□ När man faller för någon 
□ När något är utom kontroll 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

12. Saken är biff □ Något är bestämt 
□ Man vet inte riktigt hur något kommer bli 
□ Problemet är löst 
□ När man stekt något för länge  
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 

□ Aldrig 
 



 

 V 

13. Skilja agnarna från vetet □ Rensa bort det som inte har något värde 

□ Skilja på olika sädesslag 

□ Vara säker på sin sak 

□ Skilja på vett och galenskap 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

14. I bara mässingen □ När man förväntar sig något mer 

□ Helt naken 

□ När något är slitet 

□ När något har metallglans  
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

15. Strida om påvens skägg □ Diskutera väldigt viktiga saker 

□ Diskutera religionsfrågor 

□ Diskutera om oväsentliga saker 

□ Diskutera makthavares utseende 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

16. Öga för öga, tand för tand □ Att vara väldigt avundsjuk på någon 
□ Att vilja skada någon på samma sätt som 
man själv blivit skadad 
□ Att vilja skada någon fysiskt 
□ Att förespråka jämlikhet mellan människor 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 



 

 VI 

17. Vara blåögd □ Vara lättlurad 
□ Vara vänlig 
□ Vara långsynt 
□ Vara bra på att ljuga 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

18. Inte se skogen för alla träd □ Att inte se människor för vilka de verkligen 
är 
□ Att stå i vägen för andra människors behov 
□ Att fokusera så mycket på detaljer att man 
inte ser helheten  
□ Att vara ett med naturen 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

19. I mångt och mycket □ Till stor del men inte helt och hållet 
□ Bara lite grann 
□ Hela tiden 
□ Mindre än vad man tänkt 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

20. Ta skeden i vacker hand □ Göra något som man vet är omoraliskt 
□ Att äta fint utan att spilla 
□ Vara snobbig och överlägsen 
□ Rätta sig motvilligt efter någon annans 
förmaning 
 

Jag använder uttrycket: □ Ofta 
□ Då och då 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 



 

 VII 

 
 
Kryssa för det alternativ som motsvarar det rätta ordet/uttrycket. Kryssa endast för ett 
alternativ per fråga. 
 
 
 
21. Dra ___________ till stacken. 

□ sitt strå 

□ sitt barr 

□ sitt mynt 

□ sin del 
 

 
22. Dra alla över _____________. 
 

□ en linje 

□ en kant 

□ ett streck 

□ en kam 
 

 
23. Det är ingen ___________ på isen. 

□ älg 

□ hund 

□ ko 

□ fara 
 

 
24. Ha ____________ med i spelet. 

□ sina fingrar 

□ huvudet 

□ ett finger 

□ en hand 
 

 
25. Vilket alternativ är korrekt? 

□ Ta självmord 

□ Ta mord på sig 

□ Ta ett självmord 

□ Ta livet av sig 
 

 
 

Tack för ditt deltagande! 
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