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Abstract 
 
The background to this study is that the field within language education known as 
collocations is being lost to students. The overall aim of this study was to examine what view 
foreign language teachers had on the field and how they taught it to their students. This study 
therefore conducted a survey to compare sentences consisting of wrongly used collocations 
with other common mistakes that students make. It also conducted interviews on how 
collocations was seen and taught in school by language teachers. 34 informants answered the 
survey and four teachers were interviewed to further investigate how collocations were 
presented to the students. The results were then compared and analyzed. The survey showed 
that wrongly used collocations were not seen as severe as other common mistakes of 
language. The interview showed that the teachers had not come in contact with the expression 
prior to the interviews and that collocations were not taught to the students as a separate field 
of language. The results are of value for foreign language teachers, practicing teachers and 
students themselves. The results indicate the need for further development in language 
classroom teaching and that understanding how collocations apply to language could be very 
beneficial to learn for students.  
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1. Inledning 
 
När jag efter avslutad utbildning fick mitt första jobb var det som förskollärare på en förskola 
för små barn. Vid matbordet hade jag en dag samlat barnen för lunch. Den ansvariga 
föreståndaren kom in för att delge mig information. Eftersom det var föreståndaren som talade 
mest bestod min del mest i att upprepa frasen ”jag förstår”.  
 
När föreståndaren lämnat rummet började vi äta. Ett av barnen höll sin kniv fel väg varför jag 
sa till och visade hur det skulle se ut. Jag hörde hur barnet svarade med orden ”jag förstår.”. 
Allt eftersom lunchen fortskred nämndes frasen ”jag förstår” ett flertal gånger från flera av 
barnen i situationer där de fått information riktad till sig och där det, för situationen, var 
passande med ett sådant svar.  
 
Det var efter den här lunchen som jag förstod att barn lär sig språk – i just det här fallet deras 
modersmål – i interaktion med omgivningen och att de hör ordkombinationer som de sedan 
provar i olika situationer för att få bekräftat om fraserna fungerar eller inte. De satte ihop de 
två orden ”jag” (personligt pronomen) och ”förstår” (verb) till en mening som fungerade i ett 
givet sammanhang som påminde om det där de hört frasen användas tidigare. 
 
Det kan hävdas att vi lär oss aspekter av ett andraspråk på samma sätt – men oftast vid en 
högre ålder. Som modersmålstalare lär man sig alltså ord i sammanhang där de bildar större 
enheter som fraser och sjok snarare än enskilda ord som senare fogas samman enligt 
grammatiska regler. Detta är något som bland annat Erman & Warren (2000: 17) 
uppmärksammat i sin studie om så kallade prefabs, ordkombinationer. I skolan har dock detta 
synsätt inte fått något större genomslag. I den svenska skolan används ofta gloslistor till grund 
för inlärning av enskilda ord (Kjellén Simes 2008: 34). Detta kompletteras med att eleverna 
får lära sig de grammatiska reglerna med förhoppningen att ord och regler ska mynna ut i ett 
korrekt användande av det främmande språket.  
 
Det faktum att ord kollokerar, det vill säga att vissa ord föredrar varandras sällskap, är något 
som lätt glöms bort i den traditionella synen på undervisning i främmande språk. Yule (2010) 
beskriver att det är vanligt att en elev ofta inkorporerar sin egen modersmålsstruktur i 
målspråket och därför är det också troligt att de kollokationer som används i modersmålet 
också kan påverka det främmande språket. Det kan i sin tur ge ett språk som verkar 
annorlunda och oidiomatiskt och i värsta fall svårbegripligt. Under de senaste åren har en rad 
studier lyft fram vikten av att elever lär sig fraser och kollokationer snarare än enskilda ord: 
Erman (2000), Pawley & Syder (1983) och Wray (2002) är några av dem. 
 
Denna uppsats kommer att titta specifikt på kollokationer och hur rönen om kollokationernas 
vikt har tagits tillvara i undervisningen i engelska bland några lärare i den svenska 
gymnasie/grundskolan. Med hjälp av en tredelad studie avser uppsatsen visa att det finns goda 
argument för att ett ge större utrymme för undervisningsmetoder och material som sätter 
ordkombinationer i centrum.  I dagens skola verkar ordet kollokation vara mer eller mindre 
okänt, och fenomenet ges bara perifer uppmärksamhet, även på de högre nivåerna. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vad några engelsklärare i den svenska 
skolan anser om kollokationer och hur dessa får plats i undervisningen samt hur lärarna 
presenterar dem för eleverna. De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är: 
 

• Hur allvarligt ser lärare på felaktig användning av kollokationer i förhållande till 
olika typer av grammatiska fel och vokabulärfel av typen falska vänner? 

• Uppmärksammar lärare kollokationer i sin undervisning och, om så är fallet, på 
vilket sätt sker det? 

• Vilket stöd finns det för lärarna att lära ut kollokationer i det material de 
använder, som exempelvis de aktuella lärarböckerna? 

 

3. Centrala begrepp 
 
I den här uppsatsen kommer ett antal begrepp användas för att beskriva de delar som rör 
språkundervisning och grupper av ord . I denna sektion av uppsatsen förklaras kortfattat hur 
begreppen kommer användas i uppsatsen tillsammans med en referens till en källa där en 
sådan användning finns belagd. 
 

 Prefabs – Är en kombination av minst två ord som oftare används tillsammans än 
andra ordkombinationer som beskriver samma sak. Dessa sparas i minnet hos 
språkanvändaren och ligger där färdiga att användas när situationen kräver det, Erman 
& Warren (2000: 31). Det är viktigt att notera att ett prefab kan vara både en 
kollokation eller ett så kallat idiomatiskt uttryck, men också vanliga fraser som till 
exempel How are you? Användning av prefabs grundar sig i ordkombinationer, fraser 
och uttryck som språkutövaren (av erfarenhet) vet passar att använda i kommunikation 
med andra språkutövare vid givna tillfällen. Analysen och identifieringen av prefabs 
görs från ett kognitivt perspektiv, det vill säga hypotesen att vi har ett mentalt lexikon 
där vi inte bara sparar enskilda ord utan även färdigkomponerade fraser och uttryck. 

  
 Kollokation – Woolard (2004: 29) använder definitionen ”words which are statistically 

much more likely to appear together than random chance suggests”. Även Gyllstad 
(2007: 7) nämner kollokationer som ord som frekvent förekommer tillsammans. Tittar 
man på Oxford Collocations Dictionary (2012: VII), ges defintionen ”the way words 
combine in a language to produce natural sounding speech and writing.”. Förekomsten 
av dessa definitioner har sitt ursprung i korpuslingvistik och fram tills nyligen 
användes mest i just korpussammanhang, vilket också kan ses då statistiska 
beräkningar delvis bestämmer vad som är kollokationer och inte.  

  
 När kombinationer av ord, såsom verb + substantiv (doing research) och 

kombinationer av adjektiv + verb (bitter disappointment), används är detta alltså ingen 
slump. Verbet do dyker frekvent upp när substantivet research förekommer i tal eller 
skrift. Det får språket att låta bra och ger ett visst flyt. Dessa fraser går att jämföra med 
val av mindre passande ordkombinationer som ändå anses grammatisk korrekta – 
making research/extreme disappointment, Woolard (2004: 31). Det finns alltså ord 
som i kombination med varandra anses mer idiomatiska än andra ordkombinationer. 
Uppsatsen kommer använda definitionen att en kollokation är passande kombinationer 
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av ord som skapar idiomatiskt språk, Gyllstad (2006: 6). 
 

 Idiomatiskt uttryck – Är ett uttryck där orden tillsammans har en annan betydelse än 
vad summan av den lexikala betydelsen av varje enskilt ord har, vilket kan försvåra 
förståelsen för de som studerar ett främmande språk (Wiktorsson 2007: 3). 
Idiomatiska uttryck kan vara liknelser eller uttryck som bär mening – till exempel 
”ana ugglor i mossen”. I exemplet menar språkutövaren att saker och ting inte riktigt 
är som det ska snarare än att det faktiskt finns riktiga ugglor i mossen. Ett engelskt 
exempel på ett idiomatiskt uttryck är ”to put your foot in your mouth”.  

  
 Förstaspråksinlärning – Den språkinlärning som sker under ett barns tidiga år genom 

exponering och interaktion med andra språkanvändare, Yule (2010: 176). 
 

 L2 – Andraspråk. Det språk någon lär sig utöver modersmålet, Yule (2010: 187). 
 

 L2 Transfer – Det fenomen som uppträder när någon använder sin normala 
språkstruktur från modersmålet på andraspråket vilket, kan ha både positiva och 
negativa effekter på resultatet. Vid negativ transfer kan det ge upphov till 
kommunikationssvårigheter, Jarvis & Pavlenko (2008: 7) 

  
Input – I en miljö där en person omges av ett språk så exponeras denne för så kallat 
språkligt inflöde eller input, Lundahl (2008). Det kan sedermera omvandlas till output. 
Om någon ämnar lära sig språk så måste denne få tillräckligt mycket input i en 
passande form och i tillfredsställande mängd, Ellis (2005).  

  
 Output – Det språk som en person producerar och som går att uppfatta av den som  
 språket riktas mot. Det kan ske i både skriftlig och muntlig form. Yule (2010: 193) 
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4. Forskningsbakgrund 
 

4.1 Inledning 
 
Alla människor kan ibland komma på sig själva med att använda vissa ord, uttryck eller fraser 
som de tycker passar in i en situation där de vill göra sig förstådda. Som exempel på en 
förkonstruerad fras som är vanligt förekommande i svenska kan nämnas ”dra en slutsats”. 
Frasen består av en ordkombination som fungerar som en enhet och skulle något av orden 
bytas ut blir det genast annorlunda och kan uppfattas som fel eller märkligt av andra 
språkanvändare. Det går till exempel inte att säga ”göra en slutsats” eller ”hitta en slutsats”. I 
de två senare fallen används inte det verb som passar, kollokerar med substantivet slutsats och 
även om det grammatiskt sett är korrekta meningar så låter de konstlade och oidiomatiska – 
ingen svensk säger så.  
 
I de avsnitt som följer presenteras forskning om kollokationer i engelsk språkundervisning i 
skolan. En stor del av forskningen härstammar från andra länder än Sverige men är ändå 
relevant för uppsatsens syfte då forskningen belyser inlärning och undervisning av ämnet 
engelska som främmande språk och vikten av att uppmärksamma kollokationer vid 
undervisning av andraspråk.  
 

4.2 Ord i kombinationer  
 
Att en person använder sig av förkonstruerade fraser, uttryck och meningar som består av ord 
i olika kombinationer har uppmärksammats av bland annat Erman och Warren (2000). Sådana 
förkonstruerade meningar plockas fram i situationer där man vill förmedla något i ett 
sammanhang där de passar. Processen handlar således inte om att fundera ut ett ord i taget och 
sedan sätta ihop flera ord till en mening – utan processen är rask eftersom man använder den 
erfarenhet man har av språk och väljer förkonstruerade meningar som passar in i 
sammanhanget. Författarna menar även att dessa förkonstruerade faser nöts in genom 
erfarenhet och ju fler situationer som vissa fraser används i – till exempel när en förälder 
ropar ”maten är klar” till sina barn så finns det oftast ett svar som lyder ”vad blir det för mat?” 
– desto fastare blir uttrycket.  
 
 
4.2.1 Prefabs 
 
Erman och Warren (2000) ger dessa uttryck det engelska namnet prefabricated chunks, eller i 
förkortad form, prefabs, och eftersom det inte finns någon etablerad svensk term använder jag 
termen prefabs fortsättningsvis. Vi påverkas enligt författarna av det omgivningen ger oss, 
exponering för språk och den struktur som modersmålet har, och detta skapar bitar av språk 
som vi bär med oss i form av sjok (s. 35).  
 
För att påvisa hur vanliga prefabs är identifierade och analyserade Erman och Warren prefabs 
i ett antal muntliga och skriftliga texter ur The London Lund Corpus of Spoken English och tio 
texter från Lancaster-Oslo-Bergen Corpus samt två olika utkast av boken Goldilocks 
(Guldlock och de tre björnarna). Alla prefabs i texterna noterades. Resultaten av studien 
visade att prefabs utgjorde mer än hälften av innehållet i texterna, i såväl tal som skrift. I 
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talspråket förekom förkonstruerade fraser lite oftare än i skrift men skillnaden var mycket 
liten. Erman och Warren drar slutsatsen att insikten om att en stor del av språklig 
framställning sker med hjälp av prefabs skulle kunna ge stora möjligheter för 
språkundervisningen i skolan (s. 52).   
 
I en senare studie undersökte Erman (2007) om pauser i tal av L2, samt durationen av dessa, 
kan få oss att förstå hur stort mentalt lexikon en individ besitter. Hypotetiskt borde en individ 
med goda kunskaper i L2 ha färre pauser då han eller hon bör ha stora kunskaper om prefabs 
och bör känna igen vilka som går att använda i en given situation.  De pauser som uppstår 
borde vara av kortare längd än hos en person med sämre kunskaper eftersom det tar längre tid 
att hitta passande prefabs. Personer med stor erfarenhet i L2 borde även ha mer kunskap om 
vilka ord som kan kombineras och passa i rätt sammanhang när de använder L2. Eftersom 
hjärnan jobbar med förkonstruerade bitar av språk enligt denna teori, borde passande val av 
ordkombinationer kunna ses hos avancerade användare genom en mer effektiv kognitiv och 
snabbare process än hos de med sämre kunskaper i L2. Detta är en teori om att en mer 
avancerad användare har fler förkonstruerade fraser sparade i sitt mentala lexikon och därför 
har lättare för att hitta passande ord i kombination med varandra, vilket ger en snabbare 
process att få fram rätt fraser, språk och uttryck – något som ovana användare av språk inte 
har.  
 
Enbart pauser som kunde anses mätbara togs med i studiens resultat. Frekvensen av sådana 
pauser räknades också in. Resultatet visade att pauser sällan uppstod inom förkonstruerade 
fraser, vilket stödjer Ermans teori om att man inte enbart lär sig ord som enstaka objekt utan 
oftast tillsammans med andra ord i olika kombinationer. När pauserna väl uppstod var det 
vanligen mellan enstaka ord som inte ingick i en förkonstruerad fras, eller innan sådana fraser. 
Hypotesen om att en mer avancerad användare av språk pausar mindre ofta kunde dock inte 
bevisas, endast att de långa pauser som uppstod förmodligen beror på att det tar längre tid att 
plocka fram prefabs ur ens mentala lexikon.   
 
Studien kunde däremot påvisa att de prefabs som en avancerad användare producerar passar 
bättre in i krävande situationer som exempelvis när omgivningen endast har målspråket som 
modersmål och inga andra språk går att använda samt att det krävs goda kunskaper i språket 
för att göra sig förstådd. Dessa prefabs visar även mindre påverkan av L1. Detta kan bero på 
att långtidsminnet har arkiverat dessa fraser och det gör de enklare att ta fram dem i specifika 
kommunikativa L2-situationer. Alltså är det tiden, och exponeringen, som påverkar 
långtidsminnet mest vilket gör denna faktor mycket viktig för att användaren ska få 
förtrogenhet med språket.  
 
De båda studierna ovan visar således att en språkanvändare plockar fram sjok av ord och 
använder orden tillsammans i situationer där de passar in. De som anses som mer avancerade 
språkanvändare väljer oftare mer lämpliga prefabs och får därigenom tydligare fram det som 
de vill förmedla. Förmågan att använda lämpliga ordkombinationer är viktigt för elevens 
utveckling av språk och anses betydelsefullt enligt skolans ämnesplan (GY11: 54) 
  
 
4.2.2 Kollokationer 
 
Kollokationer är ord som kombineras ihop till meningar, fraser och uttryck. Vetskapen 
huruvida ett ord går bra att kombinera med ett annat är av betydelse om för den som vill bli en 
god språkanvändare. Wray (2002) diskuterar ord och hur de kombineras i sin studie och säger 
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där att “för att någon ska kunna förstå ett språk måste denne kunna mer än bara individuella 
ords lexikala betydelser, utan också hur dessa ord passar ihop med varandra” (s.143). Hon 
menar alltså att en lexikal förståelse om enskilda ord – det vill säga de enskilda ordens 
individuella betydelse – inte automatiskt ger ett bra språkbruk eller ger språkanvändaren ett 
språk som är lätt för andra att uppfatta och förstå. Kunskapen om vilka ord som kan 
kombineras med varandra och låter bra tillsammans är något en modersmålstalare lär sig 
tidigt. Redan vid låg ålder lär sig en modersmålstalare att vissa ord går att kombinera med 
andra ord medan det finns en del kombinationer som inte blir bra. Ord som kollokerar har 
alltså en typ av kombinationspotential med andra ord och är något som vi enkelt lär oss med 
tiden. Wray menar att en lärare måste kunna lära ut de kollokationer som det främmande 
språket har för att eleverna ska kunna lära sig och bemästra språket till fullo (s. 149). Skulle 
läraren klara av detta så skapar det ett språk hos eleverna som flyter på bra och det är enkelt 
att göra sig förstådd inför andra som talar samma språk. För att ett ord ska bära någon som 
helst språklig innebörd är det helt beroende av att kombineras med andra ord i fungerande 
kombinationer (meningar). Det räcker alltså inte med att kunna enbart ett ord för att kunna 
förmedla det man vill utan varje ord blir ”levande” i samspel med andra ord som förstärker 
och hjälper till att skapa en klarare bild av det man vill säga.  
 
I en studie av Pawley & Syder (1983) visar de att språkanvändare uppfattar vissa ord som mer 
naturliga att använda i kombination med andra. Dessa ord i kombination ger en känsla av att 
de passar ihop. Det skapar i sin tur språk som låter bra för språkanvändaren. För att testa 
denna hypotes detta satte de ihop följande nio meningar som alla uttrycker viljan att gifta sig 
med någon (s. 11).   
 

(1) I want to marry you. 
(2) I wish to be wedded to you. 
(3) I desire you to become married to me. 
(4) Your marrying me is desired by me. 
(5) My becoming your spouse is what I want. 
(6) I want a marriage with you. 
(7) What is desired by me is to wed you. 
(8) I, who am speaking, want to marry you, whom I am addressing. 
(9) It is my wish that I become married to you. 

 
Försökspersonerna som ingick i studien valde det första exemplet, när de tillfrågades om 
vilket uttryck som var de tyckte lät mest naturligt. Till saken hör att alla meningar i exemplet 
ovan är grammatiskt korrekta. Experimentet visade att personer med engelska som modersmål 
samt de som läst engelska som andraspråk eller främmande språk inte väljer meningarna (2)-
(9) av det enkla skälet att mening (1) låter språkligt bättre fastän alla meningarna följer den 
engelska grammatikens regler. Testpersonerna hade alltså en uppfattning om vad som känns 
och låter bättre eller sämre i engelska. Det går att säga att det sätt som orden i mening (1) 
kombineras låter mer naturligt för en språkanvändare och det kan man koppla till att denna 
frasering förekommer oftare i det engelska språket än övriga meningar – även om de är 
grammatiskt korrekta allihop.  
 
Pawley & Syder menar att det är oerhört svårt för en elev att lära sig ett andraspråk så 
ingående att han eller hon behärskar språket lika väl som en person med språket som 
modersmål. Studien visar också att en hög förståelse för grammatiska regler inom målspråket 
inte automatiskt resulterar i att användaren förstår eller kan använda sig av de idiomatiska 
uttryck som språket använder sig av. Ofta kan användaren väva in modersmålets egna 
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idiomatiska uttryck i målspråket vilket ger så kallad negativ transfer. Det finns även en risk 
att elever som inte lär sig att det finns skillnader mellan modersmålets och det främmande 
språkets idiomatiska konstruktioner inte utvecklar tillräckliga kunskaper i det främmande 
språket (s. 106). Detta kan skapa problem i att göra sig förstådd i situationer där språket 
används och när ett idiomatiskt uttryck är passande att använda för att beskriva eller förmedla 
något.  Pedagogiken som används är därför oerhört viktig (s. 106). Även ett arbetsmaterial 
som förklarar negativ transfer kan vara av vikt och skulle ge eleverna mer sammanhang i 
idiomatiska uttryck och direktöversättning (s. 147). I en annan studie, Jarvis & Pavlenko 
(2008: 212), framhålls att negativ transfer är en process som sker automatiskt och omedvetet. 
De menar att eftersom det redan finns en grundlagd idiomatisk kunskap från modersmålet,  
måste de lärare som har till uppgift att bedriva engelskundervisningen i skolan lära eleverna 
att förstå hur engelska skiljer sig från andra språk i användning av idiomatiska uttryck för att 
motverka att negativ transfer sker.  
 
 
4.2.3 Idiomatiska uttryck 
 
En del av forskningen inom främmande språk utgår från något som kallas för idiomatiska 
uttryck. Till skillnad från kollokationer har idiomatiska uttryck ofta en betydelse som inte 
överensstämmer helt och hållet med de enskilda ordens betydelser.  Nationalencyklopedin ger 
följande definition och exempel på idiomatiska uttryck: ”Ett idiomatiskt uttryck är ett fast 
uttryckssätt, i synnerhet ett sådant vars betydelse inte kan härledas ur betydelsen hos delarna, t 
ex. ligga någon i fatet.”.1 I likhet med kollokationer är idiomatiska uttryck 
färdigkomponerade men kan vara svåra att förstå för de som inte är modersmålstalare 
eftersom uttryckens samlade betydelse inte är givet från de enskilda ordens betydelser.  
 
Wiktorsson (2003) visar att den kunskap som eleverna har i modersmålet kan påverka vilka 
ordkombinationer de väljer när de försöker göra sig förstådda med hjälp av ett andraspråk. En 
språkanvändare som direktöversätter idiomatiska uttryck från i sitt eget modersmål riskerar att 
göra sig svårförstådd. Eftersom engelska och svenska är besläktade med varandra fungerar 
ändå direktöversättning av idiomatiska uttryck emellanåt. Exempel på detta kan vara ett 
vanligt uttryck som samla damm/collect dust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 idiomatisk. http://proxy.ub.umu.se:2067/lang/idiomatisk, Nationalencyklopedin, hämtad 
2012-06-09. 
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4.2.4 Bra språk sparas i minnet som prefabs  
 
De tre begrepp som definieras i uppsatsens centrala begrepp - prefabs, kollokationer och 
idiomatiska uttryck - representerar vanliga och viktiga beståndsdelar när vi talar eller skriver 
och de ger ett visst flyt i språket samt hjälper talaren att göra sig förstådd på bästa sätt. Det 
förekommer en viss överlappning mellan begreppen och vissa ordkombinationer kan anses 
tillhöra flera av definitionerna. Prefabs är mer kognitivt orienterad lingvistik, kollokation är 
en mer korpusinriktad lingvistik (definitionen säger att ord förekommer oftare tillsammans 
och kan bevisas statistiskt) och ett idiomatiskt uttryck är således mer lexikologiskt inriktad 
lingvistik. Nyckelbegreppet för uppsatsen är dock kollokationer. Prefabs är, enligt uppsatsens 
beskrivningsmodell, överordnad de övriga begreppen och bilden nedan får illustrera:   
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla kollokationer kan ses som prefabs, men alla prefabs är inte nödvändigtvis exempel på 
kollokationer.  
 
Vana språkanvändare kan ibland rätta sig själva när de hör att en mening inte låter som den 
egentligen borde. Detta sker oftast utan större tanke på ordens individuella lexikala betydelse 
utan på grund av att man byter ut ett eller flera ord så att det ”låter bättre”. Den kunskap som 
krävs för att det ska vara möjligt att rätta sig själv är något som kommer med erfarenheten av 
att använda språk och vana av situationer där vissa ord används i kombination med andra.  
 
Vi lär oss tidigt att vissa ord/uttryck har en given plats och tidpunkt då de kan användas på 
bästa sätt. De sparas som sjok (prefabs) i vårt mentala lexikon och enkelt tas fram när 
situationen kräver det. Ett barn lär sig att känna igen vilka ord som låter bra och passar ihop 
genom exponering av språk från tidig ålder. (Erman & Warren 2000: 17). Det gäller dock 
enbart för modersmål. Pedagogens ansvar, vid undervisning i engelska, blir därför att kunna 
visa hur ord kombineras för att skapa språk (s.21).  
 
Det finns fler skillnader mellan begreppen även om de är nära besläktade med varandra. Ett 
idiomatiskt uttryck är nästan alltid likadant, det vill säga låst, som till exempel i fallet ligga 
någon i fatet där man inte kan tänka sig någon variation. Ett prefab (som sparats i det mentala 
lexikon vi besitter) kan å andra sidan, vara mer öppet och kan till exempel omfatta det man 
säger till små barn på julafton: Tomten kommer snart. I den meningen har orden kombinerats 
på ett sådant sätt att det låter bra och bär med sig språklig förståelse för den som hör 
meningen. Det är också en mening som främst används vid en speciell tid på året och i 
situationen där någon frågat när tomten kommer. I princip är uttrycket inte alls låst och 
betydelsen kommer från de enskilda orden. När en språkutövare vet att ett uttryck, vid en 
given tidpunkt och en given situation, fungerar så sparas detta i minnet. Språkutövaren kan 
senare plocka fram detta vid liknande situationer. Meningar som upplevs som språkligt 
korrekta sparas alltså som sjok och finns färdigkombinerade för att användas när en situation 
kräver det, Erman (2007).  
 

Prefab 

Kollokation Fraser Idiomatiska 
uttryck 
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Ett exempel på en kollokation och hur ord kan kombineras är att titta på adjektivet tal. Om det 
skulle kombineras med verben hålla eller utföra så skulle kombinationerna bli – hålla tal och 
utföra tal. Båda exemplen är grammatiska korrekta och får verben att böjas för att passa 
substantivet. Det känns dock konstlat och svårbegripligt att i svenskan använda 
kombinationen utföra tal. Det för inte med sig någon större språklig förståelse medan 
kombinationen hålla tal skapar något som den som lyssnar förmodligen kan relatera till. Man 
kan säga att verbet hålla förekommer oftare och är mer bekant för en språkanvändare i 
kombination med ordet tal. Det går naturligtvis att byta ut ordet tal mot andra ord som också 
kollokerar med adjektivet i vanligt förekommande språk. Exempel på sådana skulle kunna 
vara stånd, vakt, hand. Meningen med utföra tal är ett exempel på en ordkombination som 
inte är idiomatisk. Tittar man på samma ordkombination i engelska så skulle kollokationen 
held a speech bli annorlunda och kollokationen make/perform a speech skulle vara att föredra. 
Erman (2007) menar att erfarenheten av vilka kollokationer som ger idiomatiskt språkbruk är 
viktigt och passande val av kollokationer sparas som prefabs för att senare kunna användas då 
situationen kräver det. 
 

4.3 Språkinlärning 
 
De första åren i en människas liv är central för språkinlärningen, Apel & Masterson (2001: 4). 
Det behövs språklig input och interaktion med människor för att lära sig ett språk (s.7). Ett 
nyfött barn börjar tidigt observera hur andra använder verbal kommunikation för att kunna 
göra sig förstådda och förmedla information. Ett barn lär sig således inte ett språk på genetisk 
väg utan det är denna interaktion – input – som skapar förtrogenhet och förmåga att använda 
språk, Yule (2010: 171). Barn lär sig bemästra språk ungefär likvärdigt men vid något olika 
tidpunkter i livet, även om det snarare rör sig om skillnad i månader istället för år, men de 
genomgår samma faser i början. Exempel på dessa illustreras nedan (Yule, 2010: 173-176). 
Eftersom uppsatsen skrivs på svenska och jag vill ha en adekvat översättning används 
Håkansson (1998) som referens i första fasen. Detta då Yules namn på fasen inte har en 
tillräcklig bra svensk översättning. 
 

• En-ljudsfas (Håkansson, 1998: 20) – Den tidigaste fasen. Barnet yttrar sekvenser 
liknande vokalljud. 

• Jollrande – Här sätter barnet ihop konsonanter med vokaler och skapar enkla ord av 
två bokstäver, så som ba och da.  

• Ett-ord-stadiet – Enkla ord som oftast är referenser till vardagsobjekt framkommer i 
barnets output. Mamma, pappa och ord som hund, katt, mugg är vanliga. 

• Två-ords-stadiet – Här sätter barnet ihop ord som korrelerar med varandra. Exempel 
på detta kan vara mamma äta eller dumma katt.  

• Telegrafiska-stadiet – När barnet är mellan 2-2,5 år börjar det producera en hel del 
output som kan beskrivas som ”flerords-språk”. Här börjar även en viss böjning av ord 
förekomma. Kombinationer som katten dricker mjölken och pappa fara hej-hej är 
vanliga. 

 
Krashen (1991: 409) beskriver förvärvandet av språk barn gör som ”a subconscious process in 
which the essential ingredient is input by people in the child’s environment”.  Majoriteten av 
barn som lär sig ett språk får ingen klar instruktion via den input som förekommer kring hur 
språket bör användas – de omvandlar erfarenheter från många olika källor av input och genom 
att pröva sitt eget språk i samspel med andra för att utveckla språk. (s. 411). Efter det 
telegrafiska stadiet börjar omgivningens input vara det som utvecklar (eller inhiberar) barnets 
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språk. Här menar Krashen att även andraspråksinlärning, oavsett när i en människas liv 
inlärningen sker, måste innehålla input som är så pass lik modersmålstalares som möjligt och 
där språket i fråga exponerar språkutövaren tillräckligt för att ge liknande effekter som 
processen med modersmålsinlärning (s. 413). Tron på att någon kan lära sig ett språk till fullo 
endast genom regler, utan tillräcklig exponering av målspråket är en förlegad och otillräcklig 
taktik enligt Krashen. Denna syn på inlärning av språk återkommer i den didaktiska forskning 
som presenteras i avsnitt 4.4.  
 
Krashen menar alltså att exponering för språk är avgörande för språkinlärning. Användning 
av kollokationer är en viktig del av språkkunskapen och något som barn lär sig redan i tidig 
ålder eftersom de exponeras för språket dagligen där vissa ord kombineras oftare än andra. 
Erman (2009) jämförde skriftlig produktion i engelska mellan två grupper: en grupp svenska 
gymnasieelever och en grupp elever med engelska som modersmål. Studien syftade till att se 
om eleverna, över tid, kunde förbättra sin förmåga att använda kollokationer och om 
förmågan förbättrades i större utsträckning i jämförelse med de engelska. Analysen visade att 
när eleverna fick lära sig att ord kollokerar och fick träna sig att se och använda sådana 
kombinationer förbättrades deras förmåga att använda idiomatiska ordkombinationer. Den 
slutsats Erman drar är att kollokationer kan ”nötas” in med träning men att det någon 
producerar skriftligt i L2 ofta tenderar att bära med sig ordkombinationer som påminner om 
ord som kollokerar i elevens eget modersmål. Detta i sin tur kan ge upphov till att eleverna 
använder oidiomatiska kombinationer av ord. Studien visade även att de svenska eleverna, 
framför allt vid första skrivtillfället, inte hade någon större uppfattning om vad kollokationer 
var och producerade ordkombinationer som uppfattades oidiomatiska samt bar spår av negativ 
transfer från svenska modersmålet. Exempel på sådana var bland annat form a question, plant 
wheat och make benefit, (s. 33).  
 
Eleverna med engelska som modersmål visade inte några sådana tendenser. Det enda som inte 
skilde de båda grupperna åt var ordkombinationer som innefattade ordet have (s. 31). De 
meningar med dessa ordkombinationer var i princip lika bra hos de svenska eleverna som de 
engelsktalande eleverna. En trolig anledning till detta är att de svenska eleverna exponerats 
mycket för språk där ordet have används och, utan att exakt veta vad en kollokation är eller 
hur det fungerar, de har då skapat en förmåga att använda ordet i sitt rätta sammanhang. I en 
annan studie, fann Kjellén Simes (2008) att elever som exponerats mer för det engelska 
språket uppvisade en större förmåga att använda sig av lämpliga kollokationer. Hon kunde 
således, i likhet med Erman, påvisa exponeringens vikt för inlärning av ett idiomatiskt 
språkbruk. 
 
En anledning till att svenska elever kan ha svårt med att hitta rätt kollokationer, menar Erman 
(2009), är att skolan ger en bild av att olika ords enskilda betydelser är det centrala i 
språkinlärningen medan hur dessa ord kan kombineras tillsammans med andra ord inte får 
någon uppmärksamhet. När man lär sig ett språk ingående skapas ”bitar” av meningar och 
uttryck som sparas i det mentala lexikonet och kommer till användning vid situationer där 
dessa bitar anses passande i sammanhanget.  
 
Forskning visar att ett litet spädbarn nästan omedelbart börjar lära sig det språk omgivningen 
talar, även om tiden det tar innan barnet kan sätta ord på objekt och göra sig förstådd varierar. 
Yule (2010: 149) skriver att det är under de två till tre första åren av ett barns liv som grunden 
läggs till att lära sig språket genom interaktion med andra som talar språket. Inlärning av 
språket sker alltid med hjälp av input från andra i omgivningen. Föräldrar, syskon, andra barn 
och personer i omgivningen är med och påverkar barnets lärande. Barn kommer härma och 
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upprepa det som sägs och hörs i dennes sinnesvärd i olika stadier under dessa år. Ett barn som 
får en normal input kommer med säkerhet utveckla ett bra språkbruk där meningar byggs upp 
efter vad som lärts in och vid felaktiga användningar av språket kommer barnet att få mer 
input av omgivningen om vad som egentligen är rätt. Betydelsen av input går inte att 
överskatta menar Yule. Ett barn som har föräldrar som inte kan bemästra språket som talas i 
landet de bor i får oftast denna input från övriga delar av samhället.  
 
När det gäller andraspråksinlärning skiljer Yule (2010: 187) på två olika situationer. Han 
beskriver två grupper, som benämns EFL (English as a Foreign Language) och ESL (English 
as a Second Language), vilket beskriver en skillnad mellan förutsättningarna för inlärning. 
EFL innebär att eleven lär sig ett språk, till exempel engelska, i en miljö där omgivningen 
förhåller sig till ett annat språk. Detta sker vid utbildning i skolor där förstaspråket är annat än 
engelska. Vid ESL sker inlärningen av ett andraspråk i en miljö där andraspråket används av 
omgivningen vilket ökar elevens exponering för språket. Till exempel kan detta liknas med 
språkkurser utomlands. I den svenska skolan sker engelskundervisningen, enligt Yules (2010) 
definition – som EFL (English as a Foreign Language). Utanför klassrummet talar vi 
vanligtvis svenska. Engelska som ämne i skolan är ett kärnämne (GY11: 52) och vad 
undervisningen ska innehålla dikteras av skolans styrdokument. Lundahl (2012) menar att 
styrdokumenten som den svenska skolan använder sig av inte ger något exakt innehåll för 
språkundervisningen. Han ser en problematik i och med att engelskämnets uppbyggnad, i den 
svenska skolan, ger läraren väldigt fria tyglar och inte konkret ger vägledning hur det ska ske 
(s. 114). Detta leder, menar Lundahl, att skillnaderna från skola till skola kan vara stora (s. 
120). Skillnaderna i exponering för idiomatiskt språkbruk kommer fortsatt vara stora om det 
inte klart och tydligt nämns i styrdokumenten vad exakt det innebär att exponera eleverna för 
idiomatiskt språk i tillräcklig utsträckning. 
 
Som nämnts ovan visar en studie av Kjellén Simes (2008) att mer exponering för ett språk 
påverkar hur mycket kunskap en elev får i det. Kjellén Simes drar dessa slutsatser genom att 
jämföra den skriftliga produktionen av svenska elever på gymnasiet i så kallade 
”interclassprogram”, där all undervisning sker på engelska, med liknande alster av elever 
inom den vanliga svenska skolformen där engelskundervisning sker ett bestämt antal timmar i 
veckan. Hon tittade på huruvida det finns likheter eller skillnader mellan klassernas kunskap 
om det engelska språket. Hennes resultat visar att den klass vars undervisning bedrevs helt på 
engelska låg klart närmare definitionen tvåspråkighet (s. 145). Detta beror, enligt Kjellén 
Simes, på att de utsatts för en större exponering av språket vilket ledde till att den input som 
eleverna vid interclassprogrammen fick var avsevärt större och därför lärde de sig att använda 
det engelska språket med större förtrogenhet. Här finns även likheter med Yule (2010) som 
menar att exponeringen är av stor vikt för att kunna skapa förtrogenhet med ett språk. 
 
Det går aldrig att riktigt komma ifrån sin egen modersmålstruktur helt och hållet när en 
person lär sig ett andraspråk. Enligt Verspoor (2008) händer det att även avancerade 
användare av språk ibland använder sig av sitt modersmåls struktur och ord i produktion av 
L2 vilket kan förvirra och skapa problem i kommunikationen mellan en talare som har språket 
som L2 och en modersmålstalare. Detta problem uppstår oftast, enligt Verspoor, när 
andraspråksanvändaren antar att det finns en direkt relation mellan lexikala ord i de båda 
språken. Om en andraspråksanvändare inte är medveten om att ett ord kan få flera olika 
betydelser beroende på hur det används och kombineras med andra ord, så menar Verspoor att 
detta med stor sannolikhet kommer att ge upphov till så kallad negativ transfer. Allt eftersom 
en andraspråksanvändare får mer och mer input av ett språk så ökar chanserna för att denna 
process inte upprepas hos användaren.  
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Ett ”mentalt uppslagsord” beskrivs i artikeln kunna aktivera de delar av hjärnan där ordets 
betydelse, kollokationer och associationer sparas. För att ett ord ska kunna bli ett sådant 
uppslagsord måste det kunna sättas in i ett sammanhang så att eleven lär sig hur ordet används 
och fungerar i språket. Förmågan att bättre förstå hur ord används borde återfinnas i högre 
grad hos avancerade språkanvändare än hos nybörjare (s. 286). Verspoors hypotes är att ett 
bättre språkbruk beror på den ökade användningen av språket som ofta avancerade användare 
har. 
 
Hon skriver vidare att när en elev börjar lära sig ett nytt språk är det väldigt vanligt med 
fullständig transfer av L1 till L2 och eleven riskerar att översätta ord från modersmålet direkt 
till målspråket. Grundtanken är att exponering för språket, korrigering och försök till att 
använda sig av språket gör så att eleven gradvis lär sig att använda språket anpassat till olika 
sammanhang. Att öka medvetenheten hos elever om likheter och skillnader ökar chanserna till 
bättre användning av målspråket. Pawley & Syder (1983) menar, i likhet med Verspoor, att 
pedagogiken som används är viktig. En lärare kan behöva visa hur direktöversättning fungerar 
för att verkligen påvisa för eleverna vad negativ transfer är. Som tidigare påpekats är negativ 
transfer en process som sker automatiskt och omedvetet eftersom det redan finns en 
grundlagd idiomatisk kunskap från modersmålet. Det är därför mycket viktigt att lärare i 
engelska hjälper eleverna att förstå hur engelska och till exempel svenska skiljer sig i 
användning av t ex. idiomatiska uttryck för att motverka att sådan negativ transfer sker. 
 

4.4 Didaktisk forskning om kollokationer 
 
Forskningen visar att spontan språkinlärning i modersmålet innebär att man lär sig 
ordkombinationer tidigt i åldern medan andraspråksinlärare, som lär sig ett L2, ofta råkar ut 
för transferproblem när det gäller sådana kombinationer. De strategier och lektionsupplägg 
som lärare har för att lära ut L2 blir därför väldigt viktiga. Det är i skolan som eleverna främst 
kommer i kontakt med undervisning som syftar till att lära ut språk och bygga en grund för 
effektiv språkanvändning. 
 
I boken Teaching Collocation – Further Developments in the Lexical Approach (red. Michael 
Lewis, 2004) finns ett antal artiklar av forskare och aktiva lärare som berör just fenomenet 
kollokationer. Boken vill lyfta fram vikten av kollokationer i språket och visa att det är en stor 
angelägenhet i språkundervisningen. Artiklarna presenterar och redogör för den forskning 
som bedrivits om kollokationer och den plats de har eller kan ha i undervisningen. Författarna 
av respektive artiklar ger även förslag på förändringar och förbättringar av undervisningen 
och framhåller att det kan skapa problem om lärarna bortser detta viktiga område av 
språkundervisningen.  
 
I likhet med Verspoor (2008) betonar Morgan Lewis (2004) att skillnaden mellan avancerade 
andraspråksanvändare och nybörjare av samma språk ligger i det ”mentala lexikon” som de 
besitter. Att olika segment av ord och kombinationer ligger till grund för ett bättre flyt i 
språkbruket, menar Lewis, är något som språklärare inom skolan måste ta i beaktning. Om 
språkläraren misslyckas med detta riskerar denne att inte utveckla elevernas förmåga till fullo 
och värdefulla kunskaper om vilka ord som passar bättre ihop kan gå förlorat för dem (s. 15).  
 
Det som kännetecknar en avancerad L2 användare är flytet i språket och förmågan att kunna 
använda lämpliga och ”naturliga” ordkombinationer – där kollokationer ingår. På så sätt blir 
språket idiomatiskt och förståeligt framhåller Morgan Lewis. Två personer med ungefär lika 
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stor vokabulär i ett språk, kan uppvisa stora skillnader när det kommer till att använda ord i 
passande ordkombinationer – det vill säga skapa ordkombinationer som kollokerar. Att 
verkligen ”förstå ett ord” ligger, enligt Lewis (s. 14), i kunskapen att behärska hur det 
fungerar grammatiskt och i vilka kollokationer det kan användas, samt i vilka former som 
ordet förekommer. Att kunna fraser utvecklar det mentala lexikonet och bygger upp en större 
förmåga att använda språket och därför menar Lewis att kombinationer av ord bör finnas med 
i undervisningen.  
 
För att illustrera hur en lärare kan visa vad kollokationer är använder sig en annan forskare 
med snarlikt namn – Michael Lewis (2004: 131) – av exemplet he’s a strong smoker – en fras 
som innehåller ett misstag som elever kan göra. Vid ett sådant tillfälle skulle det enkla 
tillvägagångssättet vara att korrigera elevens misstag genom att visa vad som är fel samt ge ett 
alternativ till meningen som fungerar bättre språkligt sett. Här finns emellertid ett gyllene 
tillfälle att påverka elevens kunskaper, enligt Michael Lewis. Istället för att bara korrigera 
felet och ge rätt svar kan läraren istället göra eleven medveten om att ordet strong i detta fall 
skapar en oidiomatisk ordkombination och istället visa att det finns ett antal ord som 
kollokerar och som en engelsman hellre skulle använda med ordet smoker, till exempel heavy, 
occasional, chain och non.  
 
Genom att läraren på det här sättet visar eleven hur vissa ord kan bytas ut i meningar och hur 
olika ord kan passa ihop eller inte, menar Michael Lewis att eleven har bättre möjlighet att 
lära sig hur språket fungerar mer ingående och lärandet kan därmed få bättre effekt. Detta 
upplägg kan dessutom syfta till att göra eleven mer intresserad av språk. Michael Lewis 
framhåller att genom att visa på hur levande ett språk är, kan läraren skapa en positiv 
inställning till det. Undervisningsstrategin blir därför avgörande för vad eleven tar med sig 
från lektionen. 
 
Michael Lewis skriver även att för att eleverna ska kunna veta vad som är passande 
kollokationer måste läraren uppmärksamma detta fenomen för dem. Det, menar han, gör att 
många av de tekniker för undervisning som språklärare använder sig av idag kan ses som 
mindre lämpliga och behöver revideras eftersom de inte fokuserar på att lära eleverna att 
uppmärksamma hur man känner igen kollokationer.  
 
När det kommer till läroböcker anser Morgan Lewis (2004: 27) att de behöver vara utformade 
på ett genomtänkt sätt för att ge bra inlärning till de som använder dem. Eleverna behöver 
även tränas i att kunna identifiera kollokationer så att de enkelt kan välja ut nyckelord och 
fraser i texter och tal som de känner igen och är förtrogna med. Texterna bör även syfta till att 
lära eleverna hur orden kan användas i andra sammanhang än enbart det som texterna berör. 
Det ökar chansen att eleverna senare också kan använda dem i andra situationer. Att jobba 
med ordlistor och kollokationsordlistor tillsammans med texter kan eventuellt vara en 
utgångspunkt för att öka elevernas medvetenhet om språket.  
 
I en annan artikel i den tidigare nämnda boken om kollokationer, framhåller Woolard (2004), 
likt Morgan Lewis (2004), att undervisningen måste ha rätt uppbyggnad och att varje tillfälle 
när språkstruktur lärs ut ska ha en djupare förankring i en förståelse vad kollokationer är än 
det traditionella fokus på enskilda ord som ofta präglar språkundervisning. Eleverna bör ges 
möjlighet att utveckla sin kunskap om hur ord kollokerar, även utan lärarens närvaro. 
Woolard menar att kunskapen om vad som är passande kollokationer ska få eleverna att känna 
att de berikar språket. Han anser att det är viktigt att läraren håller sig uppdaterad om 
elevernas skriftliga produktion och för loggbok över vilka elevernas felaktiga 
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ordkombinationer oftast är. Därefter kan läraren göra eleverna uppmärksamma på att dessa 
ord tillsammans skapar oidiomatiska ordkombinationer och visa dem vilka ord som skulle 
kunna kombineras till mer idiomatiska formuleringar. Vidare föreslår han att det är ett bättre 
tillvägagångssätt att börja med elevernas egna felaktiga kollokationer som är uppbyggda av 
den enklaste sorten av fraser, som till exempel substantiv + verb, verb + substantiv eller 
adjektiv + substantiv.  
 
För att illustrera hur han tänker sig tillvägagångssättet använder sig Woolard av meningen 
biochemists are making research into the causes of AIDS. Rätt kombination av ord ska, i detta 
fall, vara doing research. Den felaktiga kombinationen make research är, enligt Woolard, ett 
av de vanligaste fallen av odiomatiskt språkbruk bland icke-modermålstalare. Både Woolard 
(2004) och Morgan Lewis (2004) hävdar att eleverna ofta gör fel när de ska använda former 
av make och do. Eftersom de flesta läroböcker arbetar med övningar som syftar till att lära 
eleverna att hantera dessa två verbfomer, är använding av dessa två ord en möjlig startpunkt 
för att öka elevernas medvetenhet om kollokationer.  
 
Att börja rätta de mest uppenbara felen i elevernas egna arbeten i ett visst moment för att 
senare, och ofta tillsammans i helklass, gå vidare till de mer specifika felen tycker Woolard 
(2004) ökar möjligheterna till att elevernas egna varningsklockor ska ringa när de läser, 
skriver och kommunicerar på egen hand utan lärarens närvaro. Tidsaspekten är viktig i detta 
sammanhang eftersom kunskapen att lära sig använda kollokationer tar tid och det ställer 
stora krav på att läraren kan förmedla rätt kunskap och använder passande arbetsmetodik då 
detta ska ske. Både Woolard och Morgan Lewis är medvetna om att tid är något som lärare 
sällan har mycket utav. Bristen på tid kan i sin tur ställa till svårigheter i undervisningen, då 
det innebär att läraren måste prioritera vissa områden av språkundervisningen under en 
termin, och att andra kan glömmas bort. Woolard menar även att en elev som tidigt kan lära 
sig att identifiera mindre passande kollokationer har större möjligheter att skapa språk som 
låter idiomatiskt (s. 31). Lyckas läraren med att göra identifieringen av kollokationer till en 
grundläggande kunskap hos eleven, menar Woolard att eleven kommer att kunna se på sin 
egen output och rätta sig själv – läraren blir då mer av en coach, istället för lärare (s. 46) – och 
det är en viktigt kunskap.  
 
Bägge författarna menar således att ett fokus på kollokationer och hur dessa används, istället 
för traditionell vokabulärinlärning, även kan vara ett effektivt och tidsbesparande område som 
ger eleverna mer kunskap kring målspråket om man arbetar med det konsekvent.  
 
Att skolans inställning bör skiftas från traditionell vokabulärinlärning är också något som Hill 
(2004) skriver om. Han beskriver hur engelska som andraspråk i den amerikanska skolan 
under lång tid haft en stor tilltro att grammatik och vokabulär är tillräckligt för att varje elev 
kommer kunna kommunicera väl i tal och skrift. Han menar att man använder sig av 
föråldrade modeller i språkundervisningen i skolan, där eleverna vaggas in i tron att ett stort 
vokabulär automatiskt innebär ett bättre språk (s. 47). Enligt Hills synsätt lägger man alldeles 
för lite fokus på vad kollokationer verkligen är för något. En människa som föds utan några 
som helst förkunskaper om språk kan med tiden lära sig vad ordklasser, idiomatiska uttryck 
eller kollokationer är och hur språket fungerar samt kan använda sig av det. Hill framhåller att 
det i praktiken är omöjligt att lära sig ett andraspråk lika väl som ett modersmål, men att en 
struktur och undervisningsmiljö som efterliknar det sätt man lär sig ett modersmål på kan vara 
en mer effektiv plattform för en elev att lära sig ett främmande språk (s. 53). Därför anser han 
att arbetsmetoderna i undervisningen måste efterlikna ett inlärande av modersmål och nötas in 
över tid. Exponeringen är en viktig faktor eftersom det ger input av språket. Att eleverna 
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sedan får skapa output som försöker efterlikna ett så pass korrekt språkbruk som möjligt kan 
därför vara en effektiv arbetsmetod. Det viktiga i sammanhanget är dock att språket som 
eleverna exponeras för är att det, i så stor utsträckning som möjligt, efterliknar det språk 
modersmålstalare använder (s. 66). De kan då dra tillräckligt stor nytta av det och förbättra sin 
egen produktion av output.  
 
Hill (2004) påpekar, i likhet med Morgan Lewis (2004) och Woolard (2004), att man måste 
synliggöra vad kollokationer är. Olika ords benägenhet att kollokera med varandra är viktig 
kunskap för att eleverna ska lära sig ett så bra språk som möjligt. Bland alla de mönster som 
finns, ser Hill sju typer av kollokationer som särskilt bra att ta som utgångspunkt när man 
undervisar om detta. Dessa är (Hill, 2004: 51): 
 
a) Adjektiv + substantiv   a huge profit 
b) Substantiv + substantiv   a pocket calculator 
c) Verb + adjektiv + substantiv  learn a foreign language 
d) Verb + adverb   live dangerously 
e) Adverb + verb   half understand 
f) Adverb + adjektiv   completely soaked 
g) Verb + preposition + substantiv  speak through an interpreter 
 
Hill menar att dessa sju kombinationer av ord bör vara bland de första typerna av 
kollokationer som eleverna lär sig att identifiera. För att kunna arbeta med dessa typer av 
kollokationer krävs det att lärare i skolan arbetar med kollokationer kontinuerligt och gör det 
till något som eleverna verkligen förstår och lär sig. På så sätt skulle eleverna till och med 
kunna hjälpa varandra att komma underfund med hur man hittar lämpliga kombinationer av 
ord och det blir en kunskap som alla elever bär med sig. Eleven har på så sätt blivit 
självständig och bättre på språk (s. 54).  
 
Förutom att det är viktigt att eleverna exponeras för rätt språk, är det även viktigt att kunna ge 
eleverna olika arbetsmaterial där de har möjligheter att pröva att använda olika kollokationer i 
tal och skrift. Ett exempel skulle, enligt Hill, vara att lära ut de ovan nämnda sju grupper för 
att sedan låta eleverna skapa texter och tal där de väver in alla grupper. Där kan eleverna 
sedan markera de kollokationer som de valt och visa att de förstår hur till exempel adjektiv + 
substantiv (a huge profit) förekommer i en text. En sådan här arbetsform kan tänkas hjälpa 
eleverna att identifiera och lära sig nya kollokationer, förstå dem bättre, och se möjligheterna 
till att förändra sitt språk. Om eleverna kan lära sig att uppmärksamma att vissa ord oftare 
förekommer tillsammans och göra det till en del av sitt mentala lexikon så kommer de 
sannolikt också kunna ta fram dessa kollokationer i sammanhang där de behövs och språket 
blir då mer idiomatiskt. Hill menar att detta arbetssätt även kan ge större grammatisk kunskap 
om hur man känner igen andra delar av språk som adverb, prepositioner och andra ordklasser, 
vilket ytterligare gynnar elevernas lärande i det långa loppet.  
 
I en annan artikel, om hur kollokationer kan integreras i läsning och skrivande, framhåller 
Conzett (2004) att det är viktigt att läraren analyserar det upplägg som används inlärning av 
ords kombinationsmöjligheter i skolan. I artikeln belyser hon hur hennes elever lärde sig 
kollokationer. Hon arbetar på en skola som lär ut engelska till akademiker från länder där 
engelska inte är modersmål och som ämnar studera på högskola i USA. Hennes forskning 
visade att många av eleverna som behärskade terminologi och vokabulär avsevärt bättre än 
avancerade användare av engelska, dock inte hade någon större kunskap om hur dessa ord 
kunde kombineras för att skapa meningar som var idiomatiska. De var således på en hög 
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akademisk nivå utan att kunna använda akademisk engelska som deras nuvarande situation 
kräver. 
 
Lektionerna gick ut på att lära eleverna att använda orden de kunde tillsammans med andra 
ord. Conzett skriver: ”Collocations proved to be the missing link between possessing a large 
vocabulary and being able to use it in communication.” (s. 77). Hennes slutsats är att eleverna 
måste göras medvetna om att enskilda ord inte leder till effektiv kommunikation om man inte 
vet hur man kombinerar dessa på bästa sätt. Att kunna göra sig förstådd och förmedla budskap 
är väldigt viktigt för en akademiker inom den amerikanska högskolan. En utgångspunkt kan 
vara att lära ut kollokationer genom att låta elever och lärare gemensamt identifiera det som 
ett problemområde där fel ofta kan uppstå. Då kan läraren förklara varför det finns risk att ord 
kombineras felaktigt. I hennes eget klassrum tillämpar hon en strategi med följande sex steg 
(s. 75). 
 
• Lär först ut vad kollokationer är och skapa generell förståelse för området.  
• Ha lämplig litteratur och arbetsböcker till hands som innehåller övningar och exempel där 

problematiken med felaktiga kollokationer kan tränas och synliggöras för eleverna. 
• Träna elevernas förmåga att använda sig av kontexten i meningar och uttryck snarare än 

att fokusera på enskilda ord. 
• Förse eleverna med uppgifter där ord utelämnas och ge dem tid att hitta kollokationer 

även i talspråk utan papper och penna. 
• Låt eleverna arbeta med vokabulär och ordkombinationer där det centrala ordet kan 

betyda många olika saker. 
• Gör eleverna medvetna om hur man identifierar och noterar ord och de vanligaste 

förekommande orden som kollokerar i skriftlig produktion. 
 
Conzett presenterar här en eventuellt användbar modell av språkinlärning där vokabulär och 
kollokationer tränas tillsammans – i motsats till traditionell vokabulärinlärning. Vidare 
nämner hon hur viktig tidsaspekten är, vilket också Verspoor (2008) och Erman (2000) 
betonar. Conzett framhåller även att motivationen hos elevgruppen är väldigt viktig. Om 
eleverna kan skapa tillräckliga kunskaper i hur ord kan kombineras och förstår innebörden av 
att vissa ord passar bättre ihop, så blir kunskapen om det något som utvecklar det framtida 
språkanvändandet väldigt positivt. Då, menar Conzett, har eleverna uppnått en förtrogenhet 
med kollokationer och har bra förutsättningar för att kunna uttrycka sig idiomatiskt.  
 
I sin artikel efterlyser Conzett en förändring i de läromedel som används i skolan. Hon menar 
att engelsklärare måste skapa egna övningar, uppgifter och användbart material men att den 
tid det tar att skapa dessa ytterligare ökar arbetsbördan lärarjobbet innebär. En lösning på 
detta problem skulle vara färdigställda läromedel som riktar in sig på kollokationer och kan 
användas för att öka elevers medvetenhet om området. 
 
Conzett (2004), Hill (2004) och Michael Lewis (2004) nämner alla förslag till förändringar 
och påpekar att de nuvarande strategierna inte är tillräckligt adekvata för att lära eleverna 
kollokationer på ett tillfredställande sätt om nu läraren inte aktivt jobbar med det i 
undervisningen. Språkligt flyt kan då bli svårt att uppnå om inte passande kollokationer 
används. Detta resonemang stämmer väl överens med Verspoors (2008) observationer att 
elever som saknar förmåga att se samband och skillnader mellan idiomatiskt och odiomatiskt 
språk har problem att uttrycka sig idiomatiskt och sannolikheten är större att negativ transfer 
sker. 
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4.5 Hur testas elevernas kunskaper i kollokationer? 
 
Om en lärare aktivt arbetar med att lära eleverna vilka ord som oftare förekommer 
tillsammans och kombineras behövs också prov och textmaterial som kan visa om elevernas 
kunskaper i fenomenet har ökat eller inte. Hargreaves (2004), även den i Michael Lewis 
(2004) antologi, hävdar att det är av yttersta vikt att lärare kan konstruera test- och 
provmaterial som kan mäta elevernas kunskaper i kollokationer. Att utforma prov för att 
kunna se hur elevernas kunskap i kollokationer förändras över tid är enligt Hargreaves ett 
oerhört svårt och komplext område.  
 
Hargreaves ställer upp sex positiva aspekter med att arbeta med kvalitativa test för 
kollokationer. Genom att skapa prov utformande för att testa elevernas kunskaper i fraser och 
kollokationer, ges läraren en möjlighet att kunna använda resultaten för att utveckla 
kommande undervisning. Hargreaves beskriver i punktform vilka fördelar man kan dra av att 
använda kvalitativa test för kollokationer (s. 221): 
 
• Förtrogenhet med ett stort ökat antal uppslagsord. Läraren kan se hur och om eleverna 

kan kombinera ord i tillräckligt stor utsträckning i förhållande till läroplanens mål.  
• Förtrogenhet med ett stort antal ord som är delar av ordfamiljer. Till exempel 

skillnader mellan substantivet denial och verbet deny. Att eleverna kan skilja på 
ordklasser och förstå hur väldigt små skillnader i ord gör att de kan betyda olika saker. 

• Förmågan att kunna särskilja olika grammatiska kategorier av ord. Till exempel att 
ordet claim förekommer både som verb och substantiv. 

• Förmågan att kunna särskilja olika kollokationsord som förekommer i olika former 
beroende på satsdelar. Till exempel claim + to-infinitiv och claim + that-klausul. 

• Förmågan att kunna särskilja olika grundmeningar av ord. Till exempel att ordet 
correspond kan betyda både ”skriva brev” samt ”matcha ihop”. 

• Att stegvis kunna öka kunskapen kring kollokationer blir slutligen något som följer 
med eleven hela livet och lägger grunden till förståelse av hur ord passar ihop. Till 
exempel hur ordet claim passar ihop med baggage, compensation, credit och life.  

 
Hur man kan utforma prov som testar elevers kunskaper om hur ord kombineras och hur man 
kan använda denna kunskap behandlas även i en avhandling av Gyllstad (2007). Han försöker 
utröna om det går att utforma prov som kvalitativt testar kunskapen i att kombinera lämpliga 
ord och vad dessa prov i sådana fall kan ha för effekter på upplägget av undervisningen. Han 
menar att det naturligtvis är centralt för andraspråksinlärare att kunna grammatiska regler och 
inneha goda kunskaper i målspråkets vokabulär. Gyllstads forskning visar att det går att 
utforma prov som tar reda på elevers kunskaper om kollokationer. Sådana prov kan sedan 
användas för att se på vilken nivå elevgruppen ligger i förhållande till målen som läraren satt 
upp (s. 221). Proven kan sedan ge läraren en klar bild hur stor kunskap eleverna har när det 
kommer till att kunna kombinera ihop ord till passande meningar. Utifrån det kan läraren 
anpassa studieupplägget och nivån på undervisningen. Det blir därför enklare att få en klar 
bild av vilken nivå eleverna ligger på när det gäller hur väl de behärskar kollokationer.  
 
Gyllstad menar att tidsaspekten är viktig i sammanhanget. Det är möjligt att utforma 
kvalitativa prov och anpassa undervisningen efter detta – men det kräver mycket av läraren. 
Det finns även belägg för att rätt utformade prov, som ger en bild av elevernas kunskaper i 
kollokationer, skulle kunna verka tidssparande för läraren då denne kan få en bild på om detta 
område är något eleverna har fullgoda kunskaper inom eller behöver mer tid att träna på. Rätt 
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utformade prov ger ju dessutom läraren ledtrådar huruvida den egna undervisningen fungerar 
eller måste förändras. Prov i den bemärkelse som nämns ovan skulle kunna utformas centralt 
menar Gyllstad (s. 251).  
 

4.6 Läroplanens vikt 
 
Lärare i den svenska skolan, och skolor världens över, ska förhålla sig till styrdokument och 
lokala arbetsplaner som undervisningen är förpliktigade att följa. När elevernas kunskaper 
testas bör det ske i relation till mål som är formulerade i rådande kursplan och styrdokument.  
 
Även om Michael Lewis (2004) talar om de amerikanska skolornas styrdokument, är det ändå 
relevant att se hur en forskare har tittat på huruvida kurs- och ämnesplaner berör och 
inkluderar kollokationer i de styrdokument som ska ligga till grund för undervisningen. 
Michael Lewis förklarar att i dagsläget finns det inte några styrdokument i den amerikanska 
skolan som benämner kollokationer som eget område. Många av styrdokumenten för 
undervisning av engelska som främmande språk i skolan har en linjär utgångspunkt, vilket 
även avspeglar skolans inställning till språkinlärning och de kan därför inte stödja 
förvärvande av språk på ett fullgott sätt. Kollokationer är kanske inte lika enkelt att lära ut 
som enstaka ord, i form av glosor, men kan ge mycket bättre effekter än den traditionella 
vokabulärinlärningen. Om eleverna får mer exponering för hur olika ord kombineras ihop för 
att skapa passande språk så menar Lewis att det är enkelheten i att träna enstaka ord (glosor) 
som gör att många lärare inom den amerikanska skolan väljer det.  
 
Hur ser det då ut i de svenska styrdokumenten? Nämns överhuvudtaget denna typ av 
fenomen?  
 
I den ämnesspecifika delen av den svenska läroplanen beskrivs syftet med ämnet, och att 
ämnet finns till för att eleverna ska kunna dra fördelar av kunskapen de får av ämnet i deras 
framtida yrkesliv. Det finns även en del som särskilt belyser undervisningen och förmågan att 
använda språket. ”Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla 
språklig färdighet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. 
Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att 
stöjda kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.” 
(GY11: 53). Det står även att eleverna ska ges förutsättningar för att utveckla sin förmåga att 
använda språkliga strategier och språk lämpligt för olika mottagare samt situationer (s. 54). I 
beskrivningen av det centrala innehållet finns ett textavsnitt som skulle kunna kopplas 
samman med kollokationer eftersom det nämner att ”hur ord och fraser i muntliga 
sammanhang skapar struktur och sammanhang”, (s. 55). Detta visar sig senare handla mer om 
att eleverna ska kunna förstå att en text eller ett tal ska ha en inledning, sammanhang och 
slutsats. För betygssteget E i kursen steg 6 inom GY11 krävs det att eleven har relativt goda 
kunskaper i språket (s. 61). Termen ges ingen definition i läroplanen. Det talas om strategier 
genom alla steg i läroplanen dock utan att definiera det begreppet. Inte förrän betygssteget A 
beskrivs något som skulle kunna handla om att se på språk och hur idiomatiskt det låter – 
”eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av egna 
framställningar”, (s. 62).   
 
Det är således tydligt att den problematik som Michael Lewis (2004) framhåller i de 
amerikanska styrdokumenten – det vill säga att de inte är tillräckliga när det kommer till att 
konkret benämna vikten av att kunna kollokationer – också kan sägas gälla i de svenska 
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styrdokumenten. Här benämns genom undervisningen vilket härrör att den ytterst ansvarige 
för undervisningen har det till sin uppgift att lära ut kollokationer – det vill säga läraren. I 
ämnesplanen framträder det en liknande linjär linje där skrift, ordförståelse och strategier blir 
de utmärkande dragen. (GY11: 10). Förmågan att kunna använda språkliga strategier nämns 
både i ämnesplanen och betygskriterierna. Det skulle kunna antas att förmågan att skapa 
idiomatiskt språk ingår i detta då det skapar flyt i språket. I likhet med Conzett (2004) så kan 
en elev ha stor kunskap om hur ord direktöversätts - utan för att den delen kunna sätta ihop 
dessa ord till passande meningar. Mindre vana språkanvändare kan inte sätta lika många ord i 
rätt sammanhang och löper därför större risk att använda ord som kommer från modersmålet 
(L1) – med liknande betydelser – vid översättning till målspråket. GY11 säger att ”elevernas 
kunskapsutveckling är beroende av att de får se samband och skillnader i sammanhang.”. (s. 
8). En viktig del av lärarrollen blir därför att ge eleverna kunskap om vad skillnader och 
likheter i språk kan skapa för situationer i kommunikation med andra språktalare. 
 

5.	  Metod	  och	  material	  
 
Metodologiskt vilar denna uppsats på tre ben för att vi ska kunna få en så mångfacetterad bild 
som möjligt av hur kollokationer uppfattas, förmedlas och lärs ut av lärare i den svenska 
skolan. Det första metodiska benet är en enkät där språklärare fick bedöma hur allvarliga de 
anser att vissa fel i elevers skriftliga produktion är. Det andra benet består av kvalitativa 
intervjuer med fyra lärare som fick resonera kring kollokationer och undervisning. Det tredje 
och sista benet i undersökningen är en läroboksanalys av två läroböcker som de intervjuade 
lärarna använder i sin klassrumsundervisning. Syftet med denna del var att undersöka 
huruvida materialet i klassrummet kan underlätta eller försvåra lärarens jobb att lära ut ett 
lämpligt språkbruk till eleverna – där kollokationer är en viktig del.  
 

5.1 Enkätundersökning 
 
Syftet med enkäten var att försöka få en bild av hur lärare ser på oidiomatiska kombinationer 
av ord i förhållande till andra språkfel som exempelvis grammatiska fel, felaktiga ordval och 
stavfel.  
 
De data som enkäten bidrar med belyser hur lärare värderar fel som härrör från felaktiga val 
av kollokationer i jämförelse med andra typer av fel som förekommer i elevers skriftliga 
framställning. Det är viktigt för uppsatsens syfte att se var val av oidiomatiska 
ordkombinationer hamnar utifrån språklärarnas egna perspektiv. Beroende på resultaten som 
enkäten visar kan det senare dras slutsatser om kollokationernas roll i den svenska 
språkundervisningen. 
 
 
5.1.1 Insamlingsmetod och deltagare 
 
Materialet samlades in vid ett tillfälle under en utbildningsdag för språklärare inom skolor i en 
norrländsk region. Enkäten delades ut vid registreringen för denna utbildningsdag till lärare 
som undervisar engelska. De lärare som undervisade i andra ämnen än engelska fick inte 
besvara enkäten.  
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5.1.2 Enkätens utformning 
 
Lärarna informerades om att meningarna de skulle granska innehöll fel och att deras uppgift 
var att bedöma hur allvarliga de ansåg felen vara med hjälp av en fyrgradig skala. Som hjälp 
för bedömningen fick lärarna vidare veta att de var gjorda av elever som läser engelska steg 62 
på gymnasiet (dvs nomalt under andra året i gymnasiet). I enkäten hade lärarna även 
möjlighet att lämna en kommentar i anslutning till varje mening.3 Lärarna ringade in sina svar 
och lämnade in enkäten i en låda som fanns tillgänglig under utbildningsdagen. Enkäten med 
en klassificering av typerna av fel presenteras i Tabell 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Benämns som Engelska B inom den äldre läroplanen. 
3 Kommentarer återfinns i Appendix 3.  
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Tabell 1. Enkäten med klassificering av typen av fel.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den fyrgradiga skalan förklarades på följande sätt: 
 

 1:  Ett fel på marginalen, om överhuvudtaget, som jag inte alls skulle kommentera. 
2:  Ett mindre allvarligt fel som jag bara skulle markera och påtala för de duktiga 

eleverna. 
3:  Ett rätt allvarligt fel som jag skulle markera och påtala för de flesta eleverna 
 men kanske inte nödvändigtvis för alla. 

 4:  Ett allvarligt fel som markeras tydligt för alla elever. 
 
Dessa fyra svarsalternativ valdes för att skapa en överblick om hur allvarliga felen upplevs av 
olika lärare och för att göra det enkelt för deltagarna att besvara enkäten och relatera 
bedömningen till sin praktik. Tanken var också att lärarna inte skulle behöva uppleva det som 
om de testades. De fel som förekom i meningarna var av denna anledning understrukna, vilket 
underlättade för lärarna att göra en bedömning av felets allvarlighet. Även rätt svar, eller 
alternativ till rätt svar, angavs efter meningarna. I och med att enkäten visade felaktigheterna, 
gav alternativ till rätt svar samt innehöll flera olika förekommande fel som elever kan tänkas 

MENING TYP AV FEL 
1. As you know lives my aunt on a farm. (my aunt lives) GRAM: ordföljd 
2. I spent last Easter with my aunt. Most of the time I’ve played 

tennis. (I played) GRAM: ordföljd 

3. My mother held a speech about why drugs are bad for you. 
(gave/made) KOLL 

4. If you come to Umea next week, I show you the new sports centre. 
(I will show) GRAM: tempus 

5. It takes not very long to get here. (does not/doesn’t take) GRAM: do-omskr 
6. We took the subway down to the harbour to see the new 

transatlantic liner. (harbor) STAVNING 

7. I’m paying a lot of rent on my loan. (interest) VOK: “falsk vän” 
8. There is a farm near us. Do you like to ride horses? (like riding) GRAM: verbkompl 
9. If you do, there’ll be no problem, because I know the farmer for a 

long time. (I have known) GRAM:tempus 

10. Of course, we won’t have to pay something for the ride. (anything) GRAM: pron 
11. I never believed in my wildest dreams that I’d pass my exam. 

(thought/imagined) KOLL 

12. Columbus always ran a diary when travelling over seas. (kept) KOLL 
13. My friend suffered a flat tire on his bicycle so we had to walk it all 

the way back home. (lead) KOLL 

14. Have I told you that my brother has got a new car? He drives more 
careful now than before. (carefully) GRAM: adverb 

15. About half an hour ago, a man was coming into the shop. (came) GRAM: aspect 
16. He had done a great effort by winning the boxing match. (made) KOLL 
17. He had a very big nose and smoked a cigarette. (was smoking) GRAM: aspect 
18. While the shopkeeper was fetching a radio from the backroom, the 

man, which was a thief, snatched a little cassette-recorder from 
thecounter and ran out of the shop. (who) 

GRAM: pron 

19. The workers performed a complaint to the supervisor concerning 
the unsafe working conditions. (lodged) KOLL 

20. Outside he was arrested by an policeman. (a policeman) GRAM: artikel 
21. He looked very clever in his new custom. (suit) VOK: falsk vän 
22. Don’t tell Susanna anything she can’t hold a secret. (keep) KOLL 
23. There is ten cars in the parking lot. (are) GRAM: kongruens 
24. Are you going to the Book Mess in Gothenburg this year? (fair) VOK: falsk vän 
25. We’ve gained some good progress in class the last… (made) KOLL 
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göra i sin skriftliga produktion, så kan detta tänkas öka reliabiliteten och validiteten eftersom  
man vet med säkerhet att alla lärare bedömer samma fel. Då de alla dessutom kan se rätt svar 
ger det även möjlighet för dem att fundera över hur allvarligt de ser på felen med alla fakta på 
hand.  
 
Av de 25 meningar som presenteras i Tabell 1 är åtta av felen kategoriserade som 
kollokationsfel. Dessa är felen i meningarna 3, 11, 12, 13, 16, 19, 22 och 25 (markerade koll i 
Tabell 1). Antalet utgör således en tredjedel av enkäten och är slumpmässigt placerade för att 
inte någon struktur skulle vara alltför uppenbar för informanten som besvarade enkäten. 
Kollokationsfelen har valts ut från Erman (2005) och Gyllstad (2007).  
 
De meningar som representerar grammatiska fel i enkäten kommer från en artikel av Green & 
Hecht (1991) där de undersöker skillnader i explicit och implicit grammatik. De menar att de 
utgör vanliga fel hos L2 studenter av engelska på olika nivåer. Deras undersökning använde 
sig av tyska elever men dessa upplever förmodligen nästan identiska svårigheter med det 
engelska språket som svenska elever. I dessa meningar ingår olika typer av fel som 
exempelvis tempusfel, fel obestämd artikel, fel ordföljd och fel i omskrivningar av olika ord - 
vilket framgår av Tabell 1 (meningarna 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18 och 20). Meningarna i 
denna grupp representerar mer klassiska grammatiska fel som lärare ofta arbetar med i den 
svenska skolan. Meningarna 6 och 23 innehåller vad man skulle kunna beskriva som två 
mindre allvarliga fel. I mening 6 gäller det förekomsten av skillnader mellan amerikansk och 
brittisk engelska. I meningen används först ett amerikanskt namn på tunnelbana – subway – 
för att sedan ha det engelska ordet för ”hamn” - harbour – i brittisk stavning. Avsikten med 
detta var att se om hur allvarligt lärarna såg på en blandning av amerikanska och brittiska 
språkdrag. Utöver de ovan nämnda grammatiska felen inkluderades ett så kallat kongurensfel 
i en konstruktion med ett formellt subjekt (there). Korrekt form i mening 23 ska vara are 
istället för is eftersom det egentliga subjektet i denna mening, ten cars, är i plural. Fel av just 
denna typ förekommer ofta, enligt Erman (2005: 24), i skrift och tal av personer med engelska 
som modersmål. 
 
Tre meningar hade rena lexikala fel där eleverna hade influerats av modersmålets form – dvs. 
falska vänner. Anledningen till att dessa tre fel fanns med i enkäten var att se på hur lärare 
skattar lexikala fel i förhållande till kollokationerna. Meningarna 7, 21 och 24 är sådana falska 
vänner där ett svenskt ord har direktöversätts till ett engelskt ord som låter nästan identiskt, 
men som har en helt annan betydelse. Dessa fel kan försvåra kommunikationen mellan två 
personer som talar engelska med varandra. Bedömningen av dessa fel kan jämföras med hur 
lärarna ser på felaktig användning av kollokationer och ge en fingervisning huruvida de hellre 
fokuserar på enstaka ord, eller grammatiska konstruktioner istället för ord i kombination med 
varandra. 
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5.2 Intervjuundersökning 
 
För att uppsatsens syfte och frågeställningar skulle kunna besvaras så noggrant som möjligt 
blev det väldigt viktigt att intervjuerna utformades på ett sådant sätt så att de gav så mycket 
information som möjligt. Trost (2010) säger att om man vill ta reda på hur människor tänker 
eller resonerar kring ett område så bör man använda sig av en kvalitativ studie – därför föll 
valet på en kvalitativ intervju tämligen automatiskt. Det går att jämföra med enkäten – som är 
en kvantitativ studie – där fokus är mer inriktat på att få reda på hur människor ser saker i 
förhållande till varandra.  Det viktiga i sammanhanget var att kunna jämföra huruvida 
kollokationer anses vara något som eleverna bör kunna för att bli bra språkanvändare samt hur 
det lärs ut och presenteras för eleverna. I uppsatsens diskussion kommer resultaten senare att 
analyseras. Det tillkommer även en läroboksanalys – presenteras i avsnitt 5.4 – som vävs ihop 
med intervjuerna och enkäten. 
 
Svaren på intervjufrågorna spelades in, transkriberades och presenteras i resultatdelen. De 
svar och tankar som kommer fram under en intervju kan vara på en mer djupgående nivå än 
vid en enkät. Trost (2010) menar att det uppstår ett samspel mellan den som leder intervjun 
och informanten som är oerhört värdefullt för att få fram den information som verkligen är 
viktig för undersökningen. Detta togs i beaktande vid frågornas utformning och intervjuarens 
tillvägagångssätt så att intervjufrågorna inte skulle bli ledande utan istället så öppna som 
möjligt med möjlighet för lärarna att kunna resonera om vad de tycker. Det resulterade i att 
intervjuerna blev väldigt långa och mycket material som behövde transkriberas. 
 
 
5.2.1 Intervjufrågor 
 
Intervjufrågorna delades in i sju olika kategorier kring kollokationer. Dessa var: 
 

 Undervisningsstrategier 
 Material och upplägg 
 Korrigering av fel 
 L2 transfer 
 Standardiserade prov 
 Styrdokument och betyg 
  

Kategorierna valdes för att intervjun på ett så bra sätt som möjligt skulle täcka alla vinklar 
kring kollokationer och idiomatiska uttryck i språkundervisningen. Kategorierna nämndes inte 
vid namn för informanterna. Det gjordes heller ingen markering för informanterna när 
frågorna övergick från en kategori till en annan. Eftersom engelska används i många olika 
situationer i Sverige och elevernas kontakt med språket sker i många olika sammanhang, även 
utanför skolans klassrum, ansåg jag det viktigt att fråga de intervjuade om många olika 
aspekter av språket – därav hela sju intervjukategorier. Kategorin som döptes till 
”fritidsintressen och språk” tar bland annat upp hur språk som eleverna kommer i kontakt med 
utanför skolans värld påverkar klassrumssituationen. 
 
De olika frågorna formulerades för att ta reda på om kollokationer har en medveten plats i 
undervisningen som läraren bedriver och hur kollokationer presenteras för eleverna. Även 
lärarnas tankar och åsikter om kollokationer var av intresse för intervjun. Intervjuerna ämnade 
också belysa lärarnas inställning till läroböckerna de arbetade med. Avsikten med frågorna 
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om läroböcker var att ta reda på om lärarna ansåg att böckerna de använder är tillräckliga för 
att lära eleverna kollokationer.  
 
Varje intervju startade med en genomgång av exempel tagna från Gyllstad (2007) där de 
intervjuade lärarna fick en presentation av vad kollokationer är. Jag använde mig av denna 
procedur för att lärarna skulle förstå vilken typ av fenomen som jag var intresserad av och på 
så sätt kunna undvika eventuella missförstånd. För att intervjuerna skulle bli så bra som 
möjligt var det viktigt att vi satt i en miljö som var både lugn och inte hade störande inslag så 
att fokus kunde ligga på svar och funderingar som lärarna hade. Jag uppmanade lärarna att 
välja en lokal där de kände sig trygga (Trost 2010). Vid alla intervjuer var det endast 
författaren till denna uppsats och den intervjuade läraren närvarande. Intervjuerna spelades in 
efter lärarnas godkännande med hjälp av en privat dator med mikrofon som stod mittemellan 
oss.  
 
 
5.2.2 Intervjudeltagare 
 
Utgångspunkten för valet av informanter var ett så kallat bekvämlighetsurval – det vill säga 
att man väljer personer som finns till hands i närheten (Kvale 1997: 210) Informanterna 
valdes i detta fall genom personliga kontakter. Jag antog att ett sådant förfarande skulle leda 
till fler frivilliga att intervjua och att det eventuellt skulle bli enklare att anordna då det redan 
fanns en personlig relation till mig. De lärare som tackade ja till att bli intervjuade hade stor 
spridning i ålder (27-62) och hade lärarexamen från olika tidsepoker – något som jag ansåg 
positivt för att kunna ta reda på om kollokationer kanske nämnts för några av dem.  En man 
och tre kvinnor intervjuades. Alla informanter ges fiktiva namn när de refereras till i texten 
eftersom jag garanterat dem anonymitet. Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2010: 
12) säger att en intervju ska rapporteras på ett sådant sätt att alla personer ges fullständig 
anonymitet.  
 
Informant 1: Fiktivt namn Lars 
 
Man, 62 år, och är anställd på en gymnasieskola. Lars slutförde sin lärarutbildning under 70-
talets senare del. Han har tidigare arbetat inom den kommunala skolan och på friskolor med 
engelskundervisning. För tillfället arbetar Lars som resurslärare för elever som behöver 
extraundervisning inom språk men kommer under nästa termin återgå till vanlig 
klassrumsundervisning i engelska steg 5 och 6. Han är utbildad tvåämneslärare med 
språkinriktning.  
 
Informant 2: Fiktivt namn Sara 
 
Kvinna, 27 år, och är anställd på en gymnasieskola och arbetar med den internetbaserade 
distansutbildningen som skolan erbjuder. Sara genomförde sin lärarutbildning under mitten av 
2000-talet. Hon har en examen i två ämnen med språkinriktning. 
 
Informant 3: Fiktivt namn Linnea 
 
Kvinna, 37 år, och är anställd på en högstadieskola. Linnea tog examen från lärarhögskolan 
under 90-talets senare del. Hon är ansvarig för IT på skolan och använder sig av ett modernt 
tillvägagångssätt i sin undervisning – som att arbeta med korpus, databaser och källor från 
nätet. Hon har examen i två ämnen med språkinriktning för både högstadiet och gymnasiet. 
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Informant 4: Fiktivt namn Elin 
 
Kvinna, 44 år, och är anställd på en gymnasieskola och arbetar med ren klassrums-
undervisning. Elin tog examen först som enämneslärare för att sedan, via lärarlyftet, även få 
behörighet som engelsklärare. Hon har således examen i två ämnen med språkinriktning. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att informanternas bakgrund och 
undervisningserfarenhet ger en möjlighet att få en bred bild av undervisning om 
kollokationer. Det måste dock tilläggas att trots att informanterna fick information om 
kollokationer så förekom det viss förvirring om de faktiskt förstod vad exakt det innebar samt 
att det förvirrades med idiomatiska uttryck. 
 
Det faktum att en av lärarna är utbildad gymnasielärare men arbetar inom grundskolans 
senare år bör naturligtvis tas med i beräkningen i resultatet. Den nivå på språk som elever på 
högstadiet behöver uppnå för godkänt betyg i ämnet ligger något lägre än kraven för elever 
vid den gymnasiala utbildningen. Det resultat som framkommer vid intervjun med läraren på 
högstadiet kan därför sägas ge en annorlunda infallsvinkel än de övriga lärarnas. Det bör dock 
tilläggas att en aspekt av vad lärare som jobbar med språkundervisning vid högstadiet anser 
om kollokationer och dess plats i undervisningen kan vara synnerligen intressant eftersom 
eleverna bär med sig mycket av kunskapen vidare till gymnasiet. Den största anledningen till 
att en av de intervjuade lärarna som deltog i studien jobbar på högstadiet var på grund av brist 
på frivilliga lärare att intervjua. Informanterna i intervjustudien deltog själva inte i 
enkätstudien. Detta för att informanterna då redan hade vetat syftet med enkäten och 
eventuellt valt ”mer rätt” svar på frågorna. 
 

5.4 Lärobokssanalysen 
 
Det tredje benet som studien vilar på är en läroboksanalys. De böcker som valdes för analys 
var två till antalet och är böcker som de intervjuade lärarna själva använder sig av i sin 
undervisningen. De tre lärare som undervisar på gymnasiet använde sig av två olika 
läroböcker i sin undervisning. Titlarna på dessa var Master Plan II – Engelska B av Larsson 
& Norrby (2006) och Blueprint B Version 2.0 av Lundfall, Nyström, Cotting & Clayton 
(2008). Dessa läroböcker presenteras ytterligare i sektion 6.4 och valdes för att kunna koppla 
ihop de intervjuade lärarnas inställning till området kollokationer och elevernas förmåga att 
kunna kombinera lämpliga ord med varandra. De båda läroböckerna granskades noggrant och 
förekomsten av avsnitt, övningar och sektioner där man övade kollokationer noterades. Exakt 
antal övningar och de som kunde klassas som kollokationsövningar redovisas i resultatdelen 
av uppsatsen. Övningar där det till exempel är meningen att eleverna ska läsa avsnitt för att 
sedan besvara frågor (så kallade läsövningar) och liknande togs inte med i resultatet. Endast 
övningar där det handlar om att skapa passande språk var av intresse. Exempel på sådana 
övningar är bland annat lucktexter istället för övningar som fokuserar på stavning eller 
översättning av enstaka ord.  
 
Det är också viktigt att poängtera att analysen endast berörde läroböcker – vilka oftast är 
uppbyggda för att kunna möta kursplanens mål. Annat material kan variera mellan olika 
skolor eller lärare, men en lärobok köps in till skolan med ett mål att vara en hjälp för lärarna 
på skolan att kunna uppfylla kriterierna för undervisningen. Det är därför av intresse att se om 
dessa läroböcker presenterar kollokationer för eleverna på något sätt och hjälper lärarna att 
arbeta med området.  
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6. Resultat och analys 
 

6.1 Inledning 
 
De resultat som presenteras i denna del av uppsatsen börjar med en numerisk redovisning av 
den enkätundersökning som genomfördes. Därefter redovisas en sammanfattning av 
intervjuerna i form av referat och citat. Till sist redovisas läromedelsanalysen. Uppsatsen vilar 
således på tre empiriska delar – en enkätdel, en intervjudel och en läromedelsanalys. De 
presenteras i den ordningen. 
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6.2 Enkätundersökningen 
 
Närmare 80 enkäter delades ut till anonyma lärare under en fortbildningsdag. Av dessa 
lämnade 34 lärare in ifyllda enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 42,5 %. Bortfallet var 
således stort, men antalet inkomna svar gör det ändå möjligt att få en bild av hur lärare 
bedömer fel som har med kollokationer att göra i förhållande till andra fel som elever gör när 
de skriver.  
 
 
6.2.1 Svaren på enkätundersökningen 
 
Tabellen nedan är en översikt och presenterar fråga 1-25 samt anger hur många som kryssade 
i de givna värdena på varje fråga.  
 
Tabell 2. Tabellen där antal kryss för varje svarsalternativ redovisas.  
 

Fråga	   Typ	  av	  fel	  
1-‐4	  (4	  mest	  allvarligt)	  

1	   2	   3	   4	  
1	   Ordföljd	     9	   25	  
2	   Tempusfel	   2	   7	   11	   14	  
3	   Kollokationsfel	   4	   10	   18	   2	  
4	   Tempusfel	   1	   7	   15	   11	  
5	   Does/doesn’t	     6	   28	  
6	   Am	  vs.	  Br.	  Stavning	   17	   13	   1	   3	  
7	   False	  Friend	    8	   8	   18	  
8	   Progressiv	  form	   4	   10	   14	   6	  
9	   Perfekt	  patricip	    2	   13	   19	  
10	   Something/Anything	    3	   10	   21	  
11	   Kollokationsfel	   6	   17	   11	   
12	   Kollokationsfel	   1	   2	   15	   16	  
13	   Kollokationsfel	   3	   16	   6	   9	  
14	   Adverbial	  omskrivning	    5	   18	   11	  
15	   Imperfekt	   1	   2	   13	   18	  
16	   Kollokationsfel	    10	   19	   5	  
17	   Progressiv	  form	   5	   8	   17	   4	  
18	   Who	  eller	  which?	   1	   1	   13	   19	  
19	   Kollokationsfel	   1	   6	   20	   7	  
20	   Obestämd	  artikel	   2	   5	   4	   23	  
21	   False	  Friend	    1	   4	   29	  
22	   Kollokationsfel	    6	   17	   11	  
23	   Kongruensfel	  	   2	   1	   8	   23	  
24	   False	  Friend	    1	   4	   29	  
25	   Kollokationsfel	    9	   18	   7	  

 
 
Tabell 2 visar hur lärarna kryssat vid varje fråga. Den anger även vilken typ av fel som varje 
mening representerar. I Tabell 2 redovisas hur informanterna sett på felen i förhållande till 
olika allvarlighetsgrader (1-4). De fel som är av typen kollokationsfel, det vill säga 
oidiomatiska ordkombinationer, har markerats med fet stil. Det är antalet kryss inom skalan 
som lärarna skulle förhålla sig till som senare kommer avgöra hur de olika felen rangordnas i 
analysen.    
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För att kunna få ett resultat av lärarnas bedömningar av felen, användes en metod där ett 
medelvärde räknades fram för varje mening utifrån lärarnas skattningar. Se rutan nedan för att 
få en förklaring hur detta medelvärde räknades fram.  
 
 
Fråga 1 har erhållit: 
 
Värde: Kryss: Uträkning: Poäng: 
 
1 0 1 x 0 0 
2 0 2 x 0 0 
3 9 3 x 9 27 
4 25 4 x 25 100 
---------------------------------------------------------- 
Totalt: 34  127 
 
Medelvärde: 34 (antal informanter) / 127 (total poäng) ≈	 3,74 
 
Figur 1. Metod för uträkning av medelvärdet för de olika felskrivningarna. 
 
Denna uträkning gör det möjligt att rangordna de olika felen utifrån hur allvarliga de 
bedömdes av informanterna. I Tabell 3 presenteras meningarna i enkäten rangordnade efter 
detta medelvärde i fallande skala så att de som bedömts som de allvarligaste felen redovisas 
överst. 
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Tabell 3. Medelvärde för fel sorterade i fallande ordning. 
 

Placering:	   Fråga:	   Typ	  av	  fel:	   Poäng:	   Medelvärde:	  
1	   5	   Does/doesn’t	   130	   3,82	  
1	   21	   False	  Friend	   130	   3,82	  
1	   24	   False	  Friend	   130	   3,82	  
4	   1	   Ordföljd	   127	   3,74	  
5	   10	   Something/Anything	   120	   3,53	  
5	   23	   Kongruensfel	  	   120	   3,53	  
7	   9	   Perfekt	  patricip	   119	   3,5	  
8	   18	   Who	  eller	  which?	   118	   3,47	  
9	   15	   Imperfekt	   116	   3,41	  
9	   20	   Obestämd	  artikel	   116	   3,41	  

11	   12	   Kollokationsfel	   114	   3,35	  
12	   7	   False	  Friend	   112	   3,3	  
13	   14	   Adverbial	  omskrivning	   108	   3,18	  
14	   22	   Kollokationsfel	   107	   3,15	  
15	   2	   Tempusfel	   105	   3,09	  
16	   4	   Tempusfel	   104	   3,06	  
17	   19	   Kollokationsfel	   101	   2,97	  
18	   25	   Kollokationsfel	   100	   2,94	  
19	   16	   Kollokationsfel	   97	   2,85	  
20	   8	   Progressiv	  form	   90	   2,65	  
21	   13	   Kollokationsfel	   89	   2,62	  
22	   17	   Progressiv	  form	   88	   2,59	  
23	   3	   Kollokationsfel	   86	   2,53	  
24	   11	   Kollokationsfel	   73	   2,15	  
25	   6	   Am	  vs.	  Br.	  Stavning	   58	   1,71	  

 
Om man tittar på de tio högst skattade felskrivningarna så hamnar ingen av de som klassas 
som kollokationsfel i den kategorin. Där hamnar främst grammatikfel med felaktiga 
omskrivningar av do/does, falska vänner, ordföljd och kongruensfel. En närmare titt på de tio 
meningar som hamnar först från slutet så är bilden annorlunda – där är sju av tio meningar så 
kallade kollokationsfel. Vid en överblick syns det tydligt att de flesta meningar med felaktiga 
kollokationer hamnar på nedre delen i tabellen. Undantaget är fråga 12 som hamnar på elfte 
plats när medelvärdet räknas ut. De flesta kollokationer bildar ett kluster på nedre delen av 
tabellen. 
 
 
6.2.2 Analys av enkätundersökningen 
 
Det verkar som om kollokationerna anses vara ett lindrigare fel enligt de svar som enkäten 
visar. Sju av de åtta kollokationsfelen bedöms vara bland den mindre allvarliga halvan av 
felen. Den brittiska stavningen harbour i kombination med det amerikanska ordet subway 
värderades som det överlägset minst allvarliga felet. En närmare analys av de individuella 
kollokationerna visar att det fanns relativt stor spridning av hur lärarna hade skattat de olika 
felen. Det kollokationfel som bedömdes som allvarligast var det i mening 12 (där rätt svar 
skulle vara kept a diary, istället för ran a diary). Ytterligare ett fel med en kollokation 
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bedömdes som allvarligt och fick ett snittvärde över tre, nämligen det i mening 22 (där rätt 
svar skulle vara keep a secret istället för hold a secret). Övriga bedömdes som mindre 
allvarliga, med ett medelvärde under 3.  
 
Den mening med kollokationsfel som fick det lägsta värdet var mening 11, där rätt svar skulle 
vara ”I never thought/imagined in my wildest dreams that I’d pass my exam”, istället för ”I 
never believed in my wildest dreams that I’d pass my exam. Detta kan bero på att det är 
väldigt liten skillnad mellan det semantiska innehållet i det rätta ordet thought och det 
felaktiga believe, vilket kanske resulterade i att det ansågs som ett mindre allvarligt fel och 
inget som lärarna behövde påtala för eleverna som gjort felet. Att betydelseskillnaden mellan 
orden är hårfin, kan ha bidragit till att meningen skattades som mindre allvarligt trots att den 
idiomatiska frasen är med verbet think och inte believe. Det finns således kollokationer som 
fungerar bättre eller sämre i meningarnas kontexter – något som gör att lärarens kunnande om 
kollokationer blir avgörande för vad som anses lämplig ordanvändning och mindre lämpligt. 
 
Tittar man närmare på de fyra grammatiska fel som bedöms vara på samma nivå som 
kollokationsfelen ser man varför de kan anses som mindre allvarliga då de inte riskerar att bli 
missuppfattade på samma sätt som de meningar som hamnar högst uppe i tabellen.  
Meningarna 17 och 8 fick en del kommentarer om huruvida dessa egentligen inte var korrekt 
formulerade meningar (se kommentarerna). Många grammatikböcker säger att det är en 
försumbar eller ingen skillnad på användandet av verbet ride i exemplen like to ride (mening 
8) och like riding. Båda är grammatiskt korrekta men Green & Hecht (1991) anser att en mer 
avancerad analys anger ing-formen som den lämpligare även om skillnaden, enligt författarna, 
är hårfin. Eftersom det är en relativt liten skillnad skulle det också kunna innebära att lärarna 
inte är helt överens om vad som är rätt och därmed lär sig eleverna olika bland olika skolor 
och lärare. Tempusfelen i meningarna 2 och 4 fungerar i svensk direktöversättning (vi 
använder perfekt och presens på detta sätt) och kan anses vara förståeliga om de läses av en 
svensk modersmålstalare då man enkelt kan se vad personen som skrivit meningarna menar.  
 

6.3 Intervju 
 
Intervjuerna presenteras på så sätt att alla frågor blir till ett helt sammanhang. Informanternas 
svar sammanfattas tillsammans och citat som är intressanta eller typiska för resonemangen har 
lyfts ut och analyserats ytterligare. Fokus vid intervjuerna låg, som tidigare beskrivits, på att 
ställa öppna frågor så att svaren skulle kunna belysa hur lärarna ser på värdet av kollokationer 
och hur man undervisar om ordkombinationer. 
 
 
6.3.1 Undervisningsstrategier  
 
Avsikten med frågorna i denna kategori är att koppla samman fenomenet kollokationer med 
de undervisningsstrategier som lärarna använder sig av för att lära ut engelska till eleverna.  
 
Frågorna som ställdes var:  
 

 Hur ser du på vikten av att lära sig idiomatiska ordkombinationer, alltså förmågan att kunna kombinera 
rätt ord, i jämförelse med träna sig till ett allmänt stort ordförråd av enskilda ord?  

 Vad anser du är viktigt att en elev lär sig för att kunna kommunicera med hjälp av engelska?  
 Hur ser du på den traditionella grammatikens roll – regler, böjningar av verb, ing-former – i att utveckla 

en elevs förmåga att kommunicera med hjälp av engelska? 
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 Har du, under din egen utbildning, kommit i kontakt med kollokationer och hur sådana skulle kunna 
läras ut? 

 Hur tror du att eleverna skulle reagera på att lära sig exakt vad kollokationer är? 
 Tänker du att kollokationer är något som kommer med annan inlärning av språk, så som grammatik och 

vokabulär? Hur tycker du det skiljer sig mellan olika steg? 
 
Sammantaget svarade alla fyra intervjuade lärare att det är viktigt för varje elev att kunna 
använda sig av förmågan att kunna kombinera ord. Ett enskilt ord som ingår i varje elevs 
vokabulär, menar lärarna, kommer inte till användning och blir till förståeligt språk om det 
inte kan kombineras ihop med andra ord till korrekta meningar och fraser. De resonerade om 
att det finns en koppling mellan ett stort ordförråd och förmågan att kunna kommunicera. De 
menade att eleverna måste förstå att ett stort ordförråd i sig inte automatiskt leder till ett 
korrekt språk. 
 
Ordet strategi och förmågan att kunna tala runt ämnen nämndes i alla intervjuer. Den 
kommunikativa förmågan ansågs av de flesta lärare vara mycket viktig. De nämnde dock att 
hindret ofta sitter i att en del elever inte vågar prata i klassrummet och att detta kan försvåra 
för lärarna att bedöma vilken nivå av kunskap eleverna har när det gäller uttryck, fraser och 
kollokationer. 
 
Lärarna ansåg att grammatiken är en del av språket och att vissa regler ligger till grund för ett 
effektivt och kommunikativt språk. De ansåg emellertid inte att grammatik är helt avgörande. 
Lars sa: ”Delvis måste man ju naturligtvis in med den traditionella grammatiken [i 
lektionerna]. Man kan ju inte gå runt och säga am till alla personer – he am till exempel. 
Generellt sett måste man ju ha någon form av grundgrammatik.”. Detta svar speglar även de 
övriga lärarnas svar där de alla berör att en grammatisk bas är central för att språkbruket inte 
ska bli fel. Fokus hamnar gärna på just det grammatiska i texter och uppsatsskrivning och är 
något de enkelt kan visa och åskådliggöra för eleven. 
 
Ingen av lärarna hade kommit i kontakt med begreppet kollokation under sin utbildning utan 
de sade sig mest ha kommit i kontakt med idiomatiska uttryck och vanliga, användbara, fraser 
i engelska. En av lärarna hade haft följande upplevelse kring utbildningen och kollokationer: 
”Vi kallade dem enbart phrasal verbs och vi hade en kort ’skvätt’ av detta då jag tror… eller 
undrar… om vi inte bara fick ett kompendium. Tror dessutom att de sa att ’de här orden är lite 
roliga.”. Beskrivningen av idiomatik och idiomatiska uttryck visar på att lärarnas egen 
utbildning fokuserat på andra delar av språket än uttryck och fraser som är vanliga i det 
engelska språket. 
 
Lärarna trodde att eleverna säkerligen skulle dra nytta av att kunna använda sig av 
kollokationer men att det ändå fanns en risk med att framhäva kollokationer som ännu ett 
moment eleverna måste lära sig och ta tid från den redan satta tidsplanen i undervisningen, 
istället för att låta det vara en del av hela kursen. Alla lärare nämnde att det är viktigt att visa 
hur engelskan och svenskan använder sig av sådana här ordkombinationer. Eleverna skulle då 
enkelt kunna relatera till både modersmålet och engelska som något föränderligt och 
dynamiskt. Det svenska språket förändras med tiden (slang, uttryck och låneord) och så också 
det engelska språkets naturligtvis. De var alla ense om att det finns en viss skillnad mellan 
elever i olika steg av engelskan men menade att det inte går att säga att eleverna, vid ett 
specifikt steg, har förtrogenhet med kollokationer. 
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Linnea gav följande motivering om fördelen att få eleverna att förstå ordsammanhang:  
 

Enskilda ord gagnar inte någon på något sätt. Det är det första jag säger när de nya eleverna i årskurs sju 
kommer till skolan. De har ofta upplevt de här gamla glosböckerna, oftast gula. Då säger jag att: 
glosböcker det har vi inte och jag brukar dessutom ge ett exempel från de böcker som vi hade tidigare där 
det finns en text om två pojkar som jämförs från två olika samhällsklasser i England där den ena har då en 
big pile of CDs and the other one has got two CDs.  
 
I ordlistan står det att pile är lika med ordet hög. Så lär man sig att pile betyder hög och då säger jag att 
sätt in glosorna ni just har haft i en annan mening – I live in a pile building – för i teorin så blir det ju rätt 
eftersom pile betyder hög, fast det blir ju inte den meningen. Därför förklarar jag för eleverna att om man 
bara lär sig ord från engelskan så gör man sådana här misstag. 

 
Svaren som lärarna gav indikerar att kollokationer finns i deras tankar om undervisning i 
engelska men att det ändå finns ett stort fokus på att grammatiken, den så kallade basen för 
språket måste finnas där. Det faktum att endast en av lärarna har kommit i kontakt med 
begreppet kollokation (undantaget var läraren vars lärobok innehöll uttrycket) och vad det 
innebär får ses som intressant ur didaktisk synpunkt. Framför allt när det är ett område som 
påverkar elevernas språkbruk och klassar det de producerar i tal och skrift som lämpligt eller 
mindre lämpligt språk. Det finns även en tanke från informanternas håll att kollokationer, och 
förmågan att använda dessa rätt, inte är knutet till ett visst steg (kurs) inom engelskan utan att 
det är mer en individuell kunskap som eleverna är mer eller mindre bra på.   
 
Det som Linnea beskriver får sammanfatta en inställning att språket inte blir användbart i 
sammanhanget bara för att man kan ett visst antal ord och deras lexikala betydelser. 
Språkbruk och kommunikation fungerar först när man kan sätta ihop lämpliga ord med 
varandra vilket i sin tur skapar meningar som går att förstå av andra språkanvändare.   
 
 
6.3.2 Material och upplägg 
 
Avsikten med frågorna som ställdes var att få en bild av hur de material och upplägg av 
lektionerna som lärarna använde sig av berörde kollokationer. Denna kategori syftar även till 
att besvara frågeställningarna huruvida lärarna uppmärksammar kollokationer i sin 
undervisning och om de anser att materialet de arbetar med är tillräckligt bra för att lära ut det 
till eleverna.  
 
Frågorna som ställdes var: 
 

 Vad använder du dig av för material (böcker, hand-outs, talövningar osv.) för att lära eleverna 
idiomatiska ordkombinationer?  

 Hur får du fram budskapet om vilka ord som kan kombineras till eleverna?  
 Måste du skapa eventuellt material till det du vill lära ut själv? 
 Anser du att läroböckerna är tillräckligt adekvata för att lära ut detta? 

 
Det var endast Elin av de intervjuade lärarna som svarade att eleverna kan lära sig lämpliga 
kollokationer och hur man upptäcker dem på ett adekvat sätt med hjälp av läroböckerna som 
skolan har: 
 

Som jag sa då tidigare har vi ju, vad jag tycker, jättebra kursböcker i dom här [pekar på böckerna hon har 
med sig] Blueprint [namn på böckerna] och dessa jobbar med, alltså just övningarna som hör till, jobbar 
ofta med kollokationer eller med phrasal verbs så att eleverna får lära sig att kombinera ihop ord. Så det 
är inte lösryckta ord i sig för sig utan de ter sig i ett sammanhang. 
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De andra lärarna framhöll att en hel del av skolans material lämnar mycket att önska. Svaren 
från lärarna stämmer överens med forskningsbakgrundens källor om att elevernas kunskap om 
idiomatik och lämpligt val av språkbruk (kollokationer) oftast kommer från material som 
lärarna skapar själva, Morgan Lewis (2004). Bland de som inte tyckte läroböckerna hade 
tillräckligt med fokus på kollokationer sa Sara: ”Nej det tycker jag inte. De fokuserar på 
annat. Det är mycket läsförståelse, ordkunskap [enskilda ord förklarar Sara att hon menar] 
som syftar på bredare vokabulär och grammatik. Det är ungefär vad de fokuserar på.”.   
 
 
6.3.3 Korrigering av fel 
 
Avsikten med denna kategori frågor var att undersöka huruvida elevers val av mindre 
lämpliga kollokationer korrigeras av läraren. Att inte göra något skulle kunna ge upphov till 
att eleven tror att alla möjliga ordkombinatiner är tänkbara och att han eller hon fortsätter att 
användanda dessa. Frågorna syftar till att försöka besvara frågeställningen om hur viktigt 
lärarna anser det vara att uppmärksamma användning av lämpliga kollokationer i elevernas 
språk. 
 
Frågorna som ställdes var: 
 

 Hur sker felkorrigering i elevernas produktion av kollokationer? 
 Är det viktigare att korrigera vissa felaktigheter, medan andra kan få bero? 
 Sker korrigeringen annorlunda om det är muntlig/skriftlig produktion? 

 
Svaren varierade lite lärarna emellan, men det fanns en klar tanke om att det är skillnad på om 
eleverna råkar göra fel när de skriver eller talar. Alla lärare sa att de motvilligt rättar elever 
som tycker det är jobbigt att uttrycka sig muntligt i engelska. De ansåg att de då får en motsatt 
effekt och snarare håller eleven tillbaka genom att rätta denne. Lärarna hade mer att säga om 
rättning och felkorrigering när det kom till skriftliga arbeten. Elin berättade: 
 

Jag brukar, det är lite olika, ibland hjälper jag dem med rättning och skriver vad som det egentligen ska 
vara. Det sättet är det snabbaste för mig. Jag skickar tillbaka det till eleverna och de får se det men de 
kanske inte anmärker på det och istället hamnar det i papperskorgen. Det är ju det minst tillfredställande 
också att rätta på. Jag försöker jobba mer och mer med att enbart markera saker som är fel och sedan får 
eleverna korrigera själva och sedan lämna tillbaka till mig. Det tar ju lite längre tid men jag tror också att 
eleverna lär sig mer på det sättet. 

 
Alla lärare arbetade med tankesättet att eleven inte ska ges svaret utan enbart verktygen till att 
hitta svaret själv. De ansåg att det var den inlärningsmässigt mest fördelaktiga metoden för 
eleven. Sara framhöll att ”de viktigaste felen är de där begripligheten blir noll eller rent av får 
en annan betydelse.”. De andra lärarna uttryckte liknande åsikter om att korrigera fel. Det 
framkom i alla intervjuerna att det spelar roll var eleven befinner sig kunskapsmässigt för hur 
man utformar sin återkoppling och vad man väljer att kommentera. 
 
Linnea sa: 
 

Men visst är det så att vissa saker hoppar jag över att rätta. Det beror inte på saken i sig, det är svårt att 
säga ”den här typen av fel låter jag bero”, utan jag utgår ifrån vilken elev det är. Är det en väldigt svag 
elev kan jag hoppa över flera saker, och då går jag tillbaka till de här tre baserna som jag talade om förut.  
 
När jag börjar se att detta är en ganska duktig elev, då kan jag börja, så att säga, ”peta lite mer i det hela” 
men jag utgår alltid från eleven. Så att det inte blir för mycket utan någon grej varje gång. 
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Lärarna menar här att vissa elever kan behöva få fokusera på andra områden innan man tar itu 
med kollokationer ansåg lärarna. Hur man gör eleven uppmärksam på vad som är fel och 
varför det blev fel nämndes som oerhört viktigt. Det pekar på att lärarna måste utgå från 
elevernas individuella förmåga och begrunda att vissa elever är redo för stora korrigeringar i 
språket medan andra bör träna på det som är grundläggande för språket – såsom grammatik 
och vokabulär – innan kollokationer är aktuellt att träna på. Detta ställer krav på lärarna att 
vara vaksamma på elevernas individuella förmågor. Lärarna menade att om det finns elever 
som är mogna för att gå vidare från grundläggande aspekter av språket så är kollokationer 
något som vore lämpligt att arbeta med.  
 
 
6.3.4 Transfer av modersmålsstruktur till engelska och korrigering av detta 
 
Den tidigare litteraturen som använts i uppsatsen ger en bild av att val av att kollokationer och 
modersmål (L1) kan påverka elevernas val av passande ordkombinationer. Frågorna inom 
denna kategori är ett försök till att få fram lärarnas syn på hur mycket L1 de ser i elevernas 
framställningar i engelska och om hur det påverkar deras förmåga att skapa språk som låter 
idiomatiskt. Till en viss grad fungerar direktöversättning från svenska till engelska, men hur 
ges eleverna kunskap om vilka ord, meningar och uttryck som modersmålstalare använder sig 
av där L1 inte gör det?  
 
Frågorna som ställdes var: 
 

 Händer det att eleverna producerar meningar som ”låter fel” men ändå är grammatiskt korrekta? 
 Hur brukar dessa meningar se ut? 
 Hur korrigeras detta? 

 
Vid frågan om det händer att eleverna säger eller skriver meningar som kan vara grammatiskt 
korrekta men låter fel blev svaret ja från alla intervjuade lärare. Vid följdfrågan hur dessa 
meningar brukar se ut kunde ingen lärare ge ett exempel på en specifik mening men de 
framhöll att det förekommer sådana meningar i elevernas produktion hela tiden.  
 
Lars sa följande om att lära ut ett idiomatiskt språk:  
 

Antingen kan man helt enkelt förklara att detta inte är ett engelskt sätt att uttrycka sig på utan det här är 
ett svenskt sätt att uttrycka sig på men i engelsk ”språkdräkt”. Det andra alternativet är ju att visa med 
andra exempel hur fel det kan bli. Man ”vänder på steken” och ger en engelsmans grammatiskt korrekt 
skrivna mening men som då låter jättefel på svenska. 

 
Endast en lärare, Linnea, nämner att korpus, till exempel elektroniska textsamlingar på 
internet, kan vara till hjälp om man vill kunna visa för eleverna att det engelska språket inte 
fungerar att använda på vissa sätt: 
 

Man har ju jättemycket hjälp om man jobbar på en skola som är någorlunda hyfsat teknisk. Så att man har 
tillgång att kunna titta på, till exempel, förekomsten mellan saker som to boldly go och to go boldly 
[refererar till Star Trek]. Då kan man titta och se om den här frasen överhuvudtaget finns. Kan man 
använda den i sammanhanget? Är det någon människa som någonsin använt sig av den? Då borde man ju 
kunna hitta dem på nätet.  
 
Sådant gör jag gärna, för jag tycker det är kul. Så man kan kolla och se om det stämde eller inte.  

 
Sammanfattningsvis visar svaren att svenska strukturer och fraser ofta appliceras på 
engelskan av eleverna och att det i väldigt hög grad för lärarna handlar om att visa eleverna 
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att det finns skillnader mellan språken. Att använda sig av metoden ”vända på steken” var 
populärt hos lärarna. Denna metod innebär att man visar hur fel det kan bli med 
direktöversättningar från till exempel svenska till engelska. Lärarna menar att de försöker få 
eleverna att förstå hur språken är sammankopplade men ändå olika. Skillnaden mellan de två 
lärarna som citeras i denna del av intervjuerna visar på det nya IT-samhällets möjligheter. 
Lars, som är äldst och genomförde sin lärarutbildning under 70-talets senare del, utnyttjar den 
traditionella metoden med att skriva på tavlan för att uppmärksamma fel och visa på 
idiomatiska alternativ för eleverna. Att jobba med korpus och databaser är ett modernt sätt, 
kanske till och med väldigt effektivt, men det kräver också kunskap och utbildning i hur 
sådana hjälpmedel kan användas i undervisningen. Den individuella kunskapen om 
tillvägagångssätt vid val av mindre lämpliga kollokationer kan sägas spela stor roll i hur 
lärarna bedriver sin undervisning och vad eleverna blir uppmärksammade på. 
 
 
6.3.5 Standardiserade prov 
 
Nationella prov används i den svenska skolan och är utformade efter målen i läroplanen. 
Tanken är att eleverna ska kunna visa att de förfogar över ett lämpligt språkbruk. Att kunna 
identifiera och förstå vilka ord i engelska som helst ska kombineras ihop till meningar, och ge 
ett bra flyt i språket, är viktigt och borde vara av yttersta vikt vid dessa provtillfällen. En elev 
som inte väljer passande ord i kombination borde således inte kunna nå höga betyg på prov 
utformade efter läroplanens mål och syfte. Frågorna i denna kategori skulle kunna visa en bild 
av om lärarna upplever att kollokationer testas i nationella prov och om lärarna förbereder 
eleverna med fokus på idiomatiskt språkbruk innan proven sker. 
 
Frågorna som ställdes var:  
 

 Upplever du att de nationella proven testar om eleverna besitter denna kunskap (att kunna kombinera 
rätt ord med varandra)? 

 Hur förbereder du eleverna inför de nationella proven i avseende av ordkombinationer och idiomatiska 
uttryck?  

 
Under denna intervjudel framkom att ”ungefär en sida” handlar om kollokationer när en elev 
skriver det nationella provet. Det visade sig dock att lärarna hade olika åsikter om i vilken 
utsträckning som de nationella proven testar kunskapen. Att det finns med var de alla överens 
om.  
 
Linnea gav följande svar på frågan om nationella prov: 
 

De är pinsamma. Dels för att en elev ska bli godkänd krävs endast 30% rätt. Vilket en elev kan få med 
”två förbundna ögon och en fot” [uttryck] för att de är väldigt enkla i sin utformning. De har väldigt lite, 
kanske brukar ha en sida med text med luckor där något ord saknas och det ska fyllas i. Där kan det ju 
finnas den här typen av kombinationer av ord. Men väldigt ofta handlar det om prepositioner.  

 
Lars svar på huruvida de nationella proven testar kunskap i kollokationer var: 

 
Till viss del. Det brukar ju oftast finnas med vissa typer av frågor där man skall förstå innebörden av 
uttryck och det kommer även igen i läsförståelsen och hörförståelsen. Där finns det ju olika former av 
idiomatiska uttryck.  

 
Lärarna anger att kollokationer finns med i de nationella prov som genomförs under 
gymnasiet. En elev som inte kan dessa kommer inte heller nå de högre betygen. Dock 
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uttryckte alla lärare att det räcker med väldigt lite för att eleven ska klara av godkänt på 
proven. Lars menar att kollokationer är något som går in i många av de delar som det 
nationella provet består av och därför borde eleverna behöva kunna mer om kollokationer för 
att lyckas ännu bättre. Lucktexter verkar vara det som lärarna främst kopplar ihop med hur 
man testar elevernas kunskaper om kollokationer i de nationella proven.  
 
 
6.3.6 Styrdokument och betyg 
 
I introduktionen till förra kategorin nämndes att nationella prov är utformade efter läroplanen. 
Om läraren har till uppdrag att följa styrdokument/läroplan och ge eleverna kunskap vad ett 
lämpligt språkbruk är – så borde det också finnas grund för detta i styrdokumenten. Denna 
kategori behandlar därför lärarnas syn på vad styrdokumenten säger angående elevernas 
språkbruk.  
 
Frågorna som ställdes var: 
 

 Påverkar användandet av idiomatiska ordkombinationer (kollokationer) eller brist på/felaktiga sådana 
din betygssättning av ett arbete?    

 Finns det något betygssteg där du tycker att man ska visa på att man verkligen kan kombinera 
kollokationer? 

 
Lärarna var överens om att kunskap om kollokationer påverkar, men oftast för de högre 
betygen. Den lärare som hade mest att säga om sin syn på hur kollokationer påverkade 
betygen svarade: 
 

Sara: Eh, ja… Uppåt! En elev som inte behärskar den här användningen av fraser och uttryck, det är ju 
inte så att den personen, om den övrigt har gjort goda insatser till alla håll och kanter, inte blir godkänd 
men det kan mycket väl vara så att… Vi kallar det ofta för ”flyt i språket” och ”frasanvändning” för att 
göra det lätt för eleverna att förstå. Förekomsten av dessa användningar kan mycket väl vara skillnaden 
mellan ett VG och ett MVG. Det kan mycket väl göra skillnaden eftersom användandet visar på en 
mycket väl utvecklad språkanvändning. Så tolkar jag att man ska vara för att vara på den högre 
betygsskalan. 

 
Som svar på frågan om det finns något betygssteg där lärarna tycker att man ska visa på att 
man verkligen kan kombinera ord med varandra sa Lars: ”Rent så här spontant är det väl alla 
betygssteg över just det absolut lägsta. Då måste man kunna de där orden och uttrycken.”. De 
tre övriga lärarna var av samma åsikt. Alla sa att total oförmåga att kunna kombinera rätt ord 
med varandra gör att en elev inte kommer uppnå godkänt, eller betyget E i nya läroplanen. 
Dock ansågs detta betygssteg bestå av ganska diffusa kriterier som gör att en elev faktiskt kan 
vara väldigt dålig på kollokationer men ändå nå upp till betyget. Det intressanta med det som 
framkom under denna del av intervjuerna var att betyget E verkar kunna vara uppnåeligt, 
enligt lärarnas tyckte, utan att faktiskt ha förmågan att kunna välja lämpliga kollokationer 
(vilket kan ge upphov till konstlat och knackigt språkbruk). Att lärarna nämner idiomatiskt 
språk som betygshöjande visar på att det anses vara en kunskap som de mer skickliga 
eleverna förväntas ha snarare än de som endast uppnår godkänt i betyg. 
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6.4 Läroboksanalys 
 
I denna del av uppsatsen analyseras förekomsten och upplägget av de övningar eleverna och 
lärarna har tillgång till som berör kollokationer. Analysen syftar till att undersöka om 
läroböckerna specifikt innehåller övningar som kan lära eleverna att det finns ord som 
förekommer oftare tillsammans och skapar bitar av språk som låter idiomatiskt. Denna del av 
uppsatsen kan förhoppningsvis belysa om lärarna har adekvat material till förfogande när det 
gäller kollokationer, eller om de tvingas skapa sådant material själva.  
 
Eftersom det framkom i intervjuerna att lärarna väldigt sällan hade kommit i kontakt med 
termen kollokation blir det tydligt att termen främst är bekant för lärarna om deras egna 
läroböcker nämner dem. I analysen behandlas två läroböcker från kursen Engelska steg 6 
(Engelska B enligt gamla läroplanen) vilka användes av de intervjuade lärarna. Dessa böcker 
är: Master Plan II – Engelska B av Larsson & Norrby (2006) samt Blueprint B Version 2.0 av 
Lundfall, Nyström, Cotting & Clayton (2008).  
 
Den första läroboken som analyserades heter Master Plan II – Engelska B av Larsson & 
Norrby (2006). Boken har cirka 45 olika övningar där elevernas språk ska kunna förbättras 
med hjälp av dem. Av dessa 45 kan 12 klassas som övningar där eleverna får se på språk som 
är idiomatiskt (se exempel nedan). Den används av tre av informanterna i sin undervisning. 
Författarna beskriver boken som en lärobok med stor variation i texter med olika 
tidsperspektiv i fokus. Det finns klara uppdelningar och eleverna ska kunna bemästra 
områdena speaking och writing efter det att boken har undersökts. Det nämns även att dessa 
två områden syftar till att eleven efter avslutad kurs ska kunna bemästra olika situationer där 
vokabulär och grammatik är viktigt för sammanhanget. Varje kapitel avslutas med ett självtest 
där eleverna kan kontrollera sina nya kunskaper och repetera det som avsnitten handlat om.  
 
Bokens texter har en klassisk uppbyggnad för läroböcker med gloslistor bredvid texterna som 
ger en svensk översättning till de ord som upplevs ovanliga för eleverna. Efter textavsnitten 
följer vanligtvis diskussionsfrågor som eleverna kan använda för att vidare kunna utveckla 
resonemang kring texterna. Förutom diskussion efter varje text finns det skriftliga uppgifter 
för fortsatt arbete med texterna. Det förekommer även något som kallas för 
”ordkunskapsavsnitt” där eleverna arbetar med övningar som exempelvis går ut på att hitta 
motsatser till engelska ord, para ihop synonymer, förklara ord eller träna på stavning.  
 
I avsnittet om ordkunskap är de flesta övningarna av typen som går ut på att hitta motsatser 
eller synonymer. Det finns ett avsnitt med namnet What’s the word som skulle kunna vara en 
möjlig inledning till en övning med kollokationer men detta avsnitt handlar snarare om en 
beskrivande mening där ett enskilt ord ska skrivas in. Det skulle kunna hävdas att detta är 
träning av idiomatiskt språk i viss mån men det nämns inget om vad skillnaderna blir om ord 
som kombineras låter oidiomatiskt. Det finns heller inga ledtrådar om att vissa ord 
förekommer oftare tillsammans. En hel del grammatikövningar och översättningsövningar 
presenteras i läroboken men de belyser inte heller hur ord kollokerar. Det närmaste som 
läroboken kommer till att arbeta med kollokationer är avsnitt som heter useful phrases som 
består av fraser som ofta används i engelskan. Där får eleven jobba med idiomatiska uttryck 
som då består av kombinationer av ord som är passande att använda i olika situationer. 
Meningen är att eleven ska kunna memorera dessa användbara fraser, men det beskrivs inte i 
vilka situationer eller varför just fraserna är värdefulla för eleven att komma ihåg. 
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Useful phrases 
 
Where do you come from? 
What is your country like? 
Why did you choose to emigrate to America? 
What do you miss the most about your country?  
What do you like/dislike about your new country? 
 
Figur 2. Övning som visar användbara meningar i engelska. Larsson & Norrby (2006: 109). 
 
Lucktexter med prepositioner förekommer ofta – vilket i sig är ett exempel på hur ord 
kollokerar eftersom eleverna förhoppningsvis lär sig hur en del prepositioner kollokerar med 
specifika verb, substantiv och adjektiv.  Någon definition av kollokation eller förklaring som 
eleven skulle kunna bli hjälpt av om att vissa ord förekommer oftare tillsammans finns 
emellertid inte.  
 
 
Missing words 
 
What word is missing? 
 
1 The bright _______ shone clearly 
2 The lonely girl looked _______ when she sat on the bench in the park 
3 Hugo wanted to _______ spoil his dinner with candy 
4 In order to kill a vampire, you can throw a _______ through its heart 
 
Figur 3. Exempel på övning som genomsyrar boken Master Plan II. Larsson & Norrby (2006: 
40). 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att Master Plan II följer den klassiska uppbyggnad som 
Michael Lewis (2004) och Erman (2000) berättat om där grammatiska övningar får stort 
fokus samt att övningarna generellt ger en bild av att ordkunskap och grammatik är det som är 
till största fördel för ett lämpligt språkbruk. Någon klar beskrivning och förklaring av vad 
kollokationer är eller hur kollokationer fungerar i praktiken finns som sagt inte. 
 
Det andra läromedlet som analyserades var Blueprint B Version 2.0 av Lundfall, Nyström, 
Cotting & Clayton (2008). Läromedlet valdes av den anledningen att det var det andra 
läroboken som användes av de intervjuade lärararna, dock bara en lärare. Boken består av 
totalt 60 övningar varav 23 kan klassas som övningar där eleverna får träna på idiomatiskt 
språk. Boken har också fyra övningar som kan beskrivas som specifika övningar av 
kollokationer (se exempel nedan).  
 
Redan i de första avsnitten av boken Blueprint B Version 2.0 förekommer ett stycke där 
överskriften lyder – Collocations (se exempel nedan). Där ställs eleven inför en övning som 
går ut på att kombinera rätt verb med rätt substantiv – liknande första läromedlets 
”kombinationsövningar” men boken nämner inte att det handlar om att vissa ord förekommer 
oftare med varandra. Det förklaras alltså inte vad en kollokation är utan det återstår elev eller 
lärare att definiera. Några ledtrådar finns att hitta i att övningen i sig uttrycker sig om att verb 
och substantiv normalt kollokerar med varandra. Boken har därför ett annorlunda upplägg än 
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Master Plan II. Innan övningen ska påbörjas uppmanas eleven läsa en liten informationsruta 
om kollokationer och där ges en beskrivning att vissa ord passar bättre att kombinera med 
varandra i vissa sammanhang (s. 28). 
 
Övningen ser ut på följande sätt: 
 
 
Collocations: 
 
Combine the verbs with the nouns that they would normally collocate with. 
 
1 ascertain   A a remark 
2 assume   B hardship 
3 decline   C expectations 
4 endure   D a cause 
5 sprain   E a widow 
6 withdraw   F power 
7 comfort   G an ankle 
8 raise   H an invitation 
 
Figur 4. Övning som presenterar kollokationer som övning för eleverna enligt figuren ovan. 
Lundfall, Nyström, Cotting & Clayton (2008: 29). 
 
Bokens upplägg fokuserar på 23 övningar där eleverna ska para ihop ordklasser och skapar 
sjok av ord – som överensstämmer med meningar som modersmålstalare i engelska skulle 
använda sig av. Eleverna får en möjlig infallsvinkel till att språk är något annat än enskilda 
ord i denna övning. Här nämns det i alla fall att orden normalt förekommer tillsammans.  
 
Övningen ovan, som är en av fyra där ordet presenterats, ger en möjlig ingång till fenomenet 
kollokationer, i form av verb + substantiv, men fortfarande ligger mycket av ansvaret på att 
läraren kan belysa att övningen är till för att träna förmågan att koppa ihop rätt verb med 
substantiv. Vidare nämner boken kollokationer (s. 30) på en helsida som kallas Collocations – 
empowering your English – vilket har en intressant uppbyggnad där det möjligtvis skulle 
kunna framgå att kollokationer handlar om lämpliga val av ord och att det finns många olika 
som skulle kunna passa in. Exemplet i Figur 5 får illustrera: 
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The following adjectives are frequently used with the nouns in the sentences.  
 
First, check that you know the meaning of all the adjectives. Then, complete each of the 
sentences 1-5 with a suitable group of adjectives A-E. All the adjectives in the group must fit 
the sentence you choose. 
 
A major/profound/long-term 
B tragic/horrifying/mysterious 
C impartial/independent/harsh 
D appropriate/drastic/preventive 
E lavish/light/live 
 
1 The attack was described as a __________ incident by the press. 
2 The hotel offered __________ entertainment every evening. 
3 They delivered a quite _________ judgement on the recent plans to save the Baltic Sea. 
4 We hope that this agreement will have a __________ impact on the world climate. 
5 __________ measures are being taken to stop illegal immigrants. 
 
Figur 5. Övning där kollokationer tränas och presenteras för eleven. Lundfall, Nyström, 
Cotting & Clayton (2008: 77). 
 
Övningen ovan visar att flera olika ord kan förekomma i kombination med ett specifikt ord 
men får lite olika betydelser beroende på vilket som kombineras.  
 
Den stora skillnaden mellan de två läromedlen som analyserats är just förekomsten av ordet 
collocation och att fyra övningar har det inriktningen att lära eleverna att vissa ord 
förekommer oftare tillsammans i Blueprint B Version 2.0. Hill (2004), Woolard (2004) och 
Morgan Lewis (2004) säger alla att detta sätt att arbeta med kan vara fördelaktigt för eleven 
när de lär sig språk.  
 
De båda läroböckerna har likheter i uppbyggnad och övningar till texter samt vokabulärlistor 
och grammatiska övningar. Det är just de fyra specifika övningarna i Blueprint B Version 2.0 
som är uppbyggda för att träna elevernas förmågor att uttrycka sig idiomatiskt som är de 
största och mest intressanta skillnaderna. Dock ska det tilläggas att det inte är tydligt för 
eleven vad exakt en kollokation är bara genom att arbeta med boken. Vill en lärare verkligen 
lära ut vad kollokationer är det inte tillräckligt att endast arbeta med boken Blueprint B 
Version 2.0 utan ordet måste ändå definieras för eleverna.  
 

6.5 Sammanfattning av uppsatsens insamlade data 
 
De resultat som enkäten visar gör gällande att flertalet av de olämpliga valen av kollokationer 
hamnar långt ner i listan och skattas som mindre allvarliga. Vidare hamnar inte ett enda 
kollokationsfel bland de tio allvarligaste felen.  
 
I intervjuerna framkom det att lärarna inte har en helt klar strategi för att arbeta med 
kollokationer men att det är ett moment som lärarna menar inkorporeras i helheten av 
kurserna. De menar också att nationella prov inte kan ses som ett prov där elevernas förmåga 
att använda idiomatiskt språk testas helt och hållet. De menar också att läroböckerna inte är 
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tillräckliga för att lära eleverna detta. Tidsaspekten är central, enligt lärarna, för att lära sig ett 
språk ingående men de anser sig inte ha tillräckligt med tid för att detta ska kunna ske hos alla 
elever. En god förmåga att kunna hitta rätt ordkombinationer som skapar idiomatiskt språk 
anses ligga på de högre betygsstegen enligt lärarna. Även i enkäten ansågs de meningar med 
mindre lämpliga val av kollokationer vara något som oftare korrigeras för duktigare elever. 
Vidare avslöjade intervjuerna att det mesta av arbetsmaterialet som lärarna använder sig av 
för att lära ut språk i mångt och mycket måste skapas av dem själva.  
 
Läroboksanalysen visade på att en av böckerna kommer närmare att röra vid begreppet 
kollokation men att ingen av dem specifikt definierar området. Bägge läroböckerna har avsnitt 
med läs- och skrivövningar samt en del lucktexter. Det framgår dock inte helt klart vad en 
kollokation är i den bok som nämner ordet. Det går inte heller klart att säga att den lärobok 
om nämner termen är tillräcklig för att eleverna ska få tillräcklig kunskap om vad 
kollokationer är. 
 

7. Diskussion  
 
De resultat som forskningen om kollokationer visar – där exponering av ett idiomatiskt 
språkbruk är viktigt för språkutveckling – överensstämmer med Krashens (1991) och Apel & 
Mastersons (2001) teorier, där författarna beskriver att modersmålsinlärning inte sker med 
hjälp av regler utan snarare på basis av input från omgivningen. Yule (2010) menar att vi 
förvärvar språk i miljön vi växter upp i. Centralt för detta är att omgivningens språk ger 
barnet möjligheter att analysera hur verbal kommunikation tar sig uttryck i samspel med 
andra. När barnet blivit tillräckligt kompetent kommer det att ta egna steg och göra försök till 
att få omgivningen att förstå vad det vill förmedla. Krashen framhåller att vid 
andraspråksinlärning är exponering och input för idiomatiskt språk viktigt för att skapa 
förtrogenhet med språket. Att lära ut ett språk med hjälp av endast regler är inte tillräckligt 
effektivt. Kombinationer av ord som skapar idiomatiskt språk återfinns i större grad hos de 
elever i den svenska skolan som bedriver sin gymnasiala utbildning på så kallat interclass-
program, Kjellén Simes (2008). Det som är den stora skillnaden är att dessa elever exponeras 
mer för språket och därigenom skapar en bättre förståelse för vilka ordkombinationer som 
anses vara passande. Dock måste nämnas att i Kjellén Simes studie så var uppfattningen om 
just termen kollokation likvärdig oavsett vilket program på gymnasiet som eleverna studerade 
vid. Dessa lärde sig alltså inte kollokationer specifikt utan endast bättre kunskap om hur ord 
mer eller mindre passar ihop. Forskningen som ligger till grund för uppsatsen visar att det 
finns belägg för att eleverna i skolan, när de ska lära sig ett språk, lär sig ord och uttryck i sjok 
snarare än enstaka ord, Erman & Warren (2000: 35), Erman (2007).  
 
För en didaktiker, så som lärare, blir det en utmaning att hitta en väg för att öka elevernas 
kunskap och förståelse i vad kollokationer är och hur de fungerar. Både Verspoor (2008) och 
Morgan Lewis (2004) medger att de största skillnaderna mellan en avancerad språkanvändare 
och en novis ligger i de mentala lexikon denne besitter, där ord sparats i sjok och redan finns 
färdigkomponerade att använda och skapa språk som är idiomatiskt. Språket blir därför mer 
flytande. Kunskapen att kunna kombinera ord med andra ord för att skapa detta flyt i språket 
ligger på lärarens ansvar. Tidsaspekten nämns (bland annat Conzett, 2004) och verkar vara 
viktig tillsammans med exponering. Kollokationer kan alltså berika språkbruket och göra det 
bättre men tar tid samt insatser att lära sig. Hargreaves (2004) menar att det då är viktigt att 
lärare kan konstruera prov- och testmaterial för att hålla reda på om eleverna ökar sin förmåga 
att använda rätt ordkombinationer eller inte. Gyllstad (2007) menar att om prov som testar 
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förmågan att använda kollokationer gjordes centralt så skulle det kunna spara mycket tid för 
lärarna själva. Gyllstads resonemang ger bilden av att, eftersom förmågan att använda 
passande kollokationer tar tid att lära sig, det skulle vara tidssparande om dessa prov 
utformades centralt med kollokationer i centrum.  
 
När Michael Lewis (2004) tittade på de amerikanska styrdokumenten återfann han ingen 
direkt koppling mellan det som stod där och kollokationer. Den svenska skolans läroplan 
(som uppsatsen tittat på) definierar inte heller kollokationer som något läraren måste ta upp i 
undervisningen. Det talas om att elever ska kunna använda vissa strategier (GY11: 53) och 
kunna anpassa språket efter situation (s. 54). Att just kunna koppla ihop den svenska 
läroplanen med kollokationer visade sig vara svårt att göra. Tittar man på betygsstegen så 
nämns det inte att eleverna ska kunna kollokationer utan snarare används termer som relativt, 
viss säkerhet och hög säkerhet när det talas om språkbruk. Vad exakt det innebär framgår inte 
helt tydligt. Det går således att hävda att det inte finns något direkt stöd för att eleverna bör, 
eller för den delen ska, lära sig att identifiera och förstå värdet av att finna passande 
ordkombinationer med hjälp av att lära dem vad kollokationer är.  
 
 
7.1 Lärarnas syn på kollokationer 
 
Den första fråga som denna studie avsåg att besvara var hur allvarligt lärare ser på felaktiga 
val av kollokationer i jämförelse med andra felskrivningar. Frågan besvarades med hjälp av 
en enkät och intervjuer med språklärare i den svenska skolan. Resultatet pekar på att det finns 
andra fel som hellre uppmärksammas och känns mer väsentliga att korrigera hos eleverna. 
Med hjälp av enkäten kunde det skönjas en bild av att lärarna skattade mindre passande val av 
kollokationer lägre än övriga fel. De flesta hamnade på nedre halvan av tabellen jämfört med 
resterande felskrivningar. De intervjuer som genomfördes pekade på kollokationer som en 
viktig del av språket men att andra områden får stort fokus. En av anledningarna sades vara 
det faktum att kollokationer är ett område som ”flyter ihop” med andra områden och är en 
ständig del av språket. Det är intressesant för sammanhanget att både intervjuerna och 
skattningen av hur allvarliga andra felskrivningar anses i förhållande till kollokationer visar 
på att endast vissa, högpresterande elever förväntas kunna vara föremål för att träna på 
kollokationer specifikt – medan de elever som ligger på en mer grundläggande nivå bör 
fokusera på andra aspekter av språket. Det framkom även att en bra förmåga att veta vilka 
kollokationer som skapar idiomatiskt språk inom det engelska språket kunde ses som något 
för de högre betygsstegen och inte för att nå nivån godkänd.  
 
Intervjuerna visade också på att termen kollokation ofta blandades ihop med termen 
idiomatiska uttryck av lärarna – något som kan ses som ett bevis på en klar definition av ordet 
kollokation inte finns hos dem. De har inte kommit i kontakt med kollokationer under deras 
egen utbildning och uppsatsen hittade heller inget som skulle kunna få lärarna att specifikt 
arbeta med det i rådande styrdokument. Likt det som Hill (2004) skriver, där den amerikanska 
skolans tradition har varit att fokusera på vokabulär, så torde det vara svårt att lära ut hur 
passande val av kollokationer påverkar språkproduktionen om inte lärarna själva har en klar 
bild av vad det är och hur det inverkar på elevernas framställningar. Det fanns dock en lärare 
som nämnde att denne hade kommit i kontakt med ordet kollokation tidigare. Läraren kunde 
emellertid inte definiera hur arbetet med att öka elevernas förmåga att välja passande 
kollokationer gick till.  Intressant för sammanhanget blir att helhetsbilden av kollokationer 
inte anses lika viktig för verksamma lärare inom engelskundervisning i den svenska skolan. 
Erman (2009) beskriver en liknande situation då hennes studie visade att de svenska eleverna 
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inte hade en klar uppfattning vad kollokationer är eftersom deras undervisning inte berörde 
området specifikt (s. 33). Istället hade de större kunskap i enskilda ords lexikala betydelser 
och var duktiga på direktöversättning (s. 37). Frågan som varje lärare behöver ställa sig blir 
således – kan eleverna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga utan att bemästra 
förmågan att kunna kombinera passade ord med varandra till språkligt riktiga meningar?  
 
 
7.2 Undervisning av kollokationer i skolan 
 
Den andra frågan som denna studie avsåg att besvara var huruvida lärare uppmärksammar 
kollokationer i sin undervisning, om så är fallet, på vilket sätt sker det? I början av uppsatsen 
presenterades didaktisk forskning som menar att alla elever borde ha nytta av att förstå hur 
kollokationer berikar språkbruket, Morgan Lewis (2004), Erman (2007), Hill (2004). När de 
svenska styrdokumenten granskades visade de inget konkret som kopplar ihop kollokationer 
med läroplansmålen Det finns dock en hel del annat som skolan väljer att fokusera på snarare 
än att lära ut kollokationer. Conzett (2004) menar att både styrdokument och läromedel i den 
amerikanska skolan inte har fokus på att öka elevers förmåga att använda passande 
kollokationer – vilket kan anses överensstämma med det uppsatsen såg i de svenska 
styrdokumenten och läromedlen.  
 
Ingen av de intervjuade lärarna hade egna lektioner kring kollokationer och de ansåg heller 
inte att kollokationer borde läras ut till alla elever – utan endast de mer framstående kunde dra 
nytta av att träna det som helhet. Alla de intervjuade lärarna ansåg emellertid att idiomatiska 
uttryck är viktig kunskap för elever. Det framkom även att det är skillnad på huruvida lärarna 
skulle korrigera en elevs val av mindre lämpliga kollokationer. Det upplevdes som enklare att 
korrigera en elevs skriftliga produktion än att avbryta och korrigera eleverna mitt i till 
exempel talproduktion. Det verkar som om lärarna gärna ser det positivt att en elev pratar 
överhuvudtaget och hellre gör det felaktigt än att avbryta och korrigera. Större fel i form av 
mindre lämpliga val av kollokationer kunde dock tas upp i helklass utan att peka ut något 
enskild individ eller som återkoppling på något skriftligt som eleverna producerat. Det fanns 
alltså ingen konkret tanke att lära ut kollokationer som ett eget, specifikt område hos lärarna. 
Tanken blir snarare att kollokationer lärs ut i och med att övriga områden inkorporerar dem i 
språket. Även om en kunskap om kollokationer och hur de fungerar vore positivt för elevens 
språkliga utveckling, Hill (2004), så blir det ändå så att styrdokumenten hellre nämner 
konkret att grammatik och lexikal förståelse är viktigare för eleverna. Det går att hävda att 
eleverna exponeras för ett bra språkbruk i och med lektionstillfällena, om lärarna själva 
förfogar över ett bra språkbruk, men att fokus gärna hamnar på de mer definierade områdena 
som styrdokumenten anger. Den modell av tillvägagångssätt som Hill (2004) beskriver, och 
som presenteras i den teoretiska bakgrunden, skulle kunna vara en metod för att koppla 
samman både grammatik och kollokationer. Vid provtillfällen, så som de nationella proven, 
visar intervjuerna att anser att eleverna testas i uttryck och kollokationer. Även om de anser 
att det krävs liten ansträngning för att nå betyget godkänt så är det en del av kunskapen som 
fodras för att nå de högre betygsstegen. I enlighet med Hargreaves (2004) så skulle det kunna 
vara väldigt fördelaktigt att arbeta med prov som testar elevernas förmåga att kombinera 
passande ord till meningar. Läraren kan använda resultatet från delprov med fokus på 
kollokationer till att förbereda eleverna för de nationella proven. Uppsatsen kunde heller inte 
hitta att det fanns en klar didaktiskt plan för att arbeta med att öka elevers kunskaper om 
kollokationer. 
 
 



 
 

48	  
 

7.3 Läroböckernas utformning för att lära ut kollokationer 
 
Den tredje frågan som denna studie avsåg att besvara var vilket stöd finns det för lärarna att 
lära ut kollokationer i det material de använder. De två böckerna som undersöktes i 
lärobokanalysen visade sig innehålla fokus på grammatik, vokabulär och läsövningar. 
Läroboken av Larsson & Norrby (2006) – Master Plan II – hade 12 övningar av 45 som 
kunde klassas som sådana där idiomatiskt språk tränas. Eleverna gavs ingen förklaring till hur 
dessa övningar tränar dem i att kombinera passande ord till meningar. Läroboken fokuserade 
snarare på att hitta synonymer och motsatser än sätta ihop ord till lämpliga meningar. 
Lundvall, Nyström, Cotting & Claytons (2008) lärobok – Blueprint B Version 2.0 – påminde i 
uppbyggnad om Larsson & Norrbys lärobok men med skillnaden att fyra övningar var 
kollokationsövningar samt att 23 av 60 övningar klassades som övningar där idiomatiskt 
språk tränas. I de fyra kollokationsövningarna ska eleven försöka hitta det ord som ofta 
förekommer med det andra ordet och det kan mycket väl anses vara precis det kollokationer 
innebär även om ingen förklaring kring vad termen betyder gavs.  
 
Lärarna som intervjuades beskrev att de ofta får skapa sitt material själva – även när det 
kommer till andra aspekter av språk än kollokationer – och att de förmodligen skulle behöva 
göra samma sak om kollokationer ska göras till ett specifikt område. Detta får stöd av Morgan 
Lewis (2004) som efterlyser en bättre utformning av läroböcker som lär eleverna 
kollokationer. Uppsatsens åsikt är att det skulle kunna underlätta lärarnas jobb om 
läroböckerna utvecklades mot att lära eleverna använda mer idiomatiska uttryck och 
kollokationer. Morgan Lewis resonerar, i likhet med Conzett (2004), att en bättre förmåga att 
använda lämpliga ordkombinationer också skulle kunna öka vokabulärkunskapen hos 
eleverna. Läroboksanalysen, tillsammans med svaren som framkom under intervjuerna, visar 
att lärarnas läroböcker inte hjälper dem att lära ut kollokationer och det finns mycket att önska 
i utformningen. Det återfinns inga exakta förklaringar hos läroböckerna om vad kollokationer 
är även om en av dem nämner ordet. Lärarna kommer själva behöva skapa en hel del eget 
material om de ämnar lära ut kollokationer och arbeta med det som ett specifikt område. Dock 
visar Hill (2004), Woolard (2004) och Morgan Lewis (2004) att det går bra att börja med 
enkla varianter av substantiv + verb, verb + substantiv eller adjektiv + substantiv för att 
introducera eleverna i kollokationer. Så även om läroböckerna inte är utformade att lära 
eleverna kollokationer så går det med ganska enkla medel att träna på det ändå. Det krävs 
emellertid att lärarna då vet vad kollokationer är och hur de påverkar språket. 
 
 
7.4 Kollokationer ger bättre språk 
 
Det samlade intrycket av de data som ligger till grund för uppsatsen är att det finns belägg för 
att kollokationer är en viktig del av ett väl fungerande språkbruk men att fokus i 
undervisningen ligger på andra delar av språk i mångt och mycket. Det som lärs ut på 
lektionerna är alltid lärarens ansvar, men att vare sig deras egen utbildning eller 
styrdokumenten inte specificerar vad kollokationer är kan försvåra för eleverna att lära sig 
detta. Rätt val av kollokationer ger ett flyt i språket och minskar risken för missförstånd. De 
teoretiska källor som använts visar dock på hur diffust området kan uppfattas och att fokus 
inte ligger på att lära ut kollokationer som enskild del – snarare mer fokus på grammatik och 
enskild ordkunskap. Enkäten visade att olämpliga val av ordkombinationer inte anses vara 
lika allvarliga fel som till exempel falska vänner eller omskrivningar av do/does. Intervjuerna 
gav en bild av att ordet kollokation inte var bekant för de flesta av lärarna – en av fyra hade 
hört talas om det. Alla ansåg dock att det var en viktig del av ett bra språkbruk. I de två 
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läroböcker som analyserades så fanns termen kollokation med i en av dem. Det kunde dock 
inte hävdas att läroboken som nämner termen är tillräcklig för att lära eleven vad det är.  
 
Uppsatsen visar även på en tydlig bild av att kollokationer är viktigt för en språkanvändare att 
kunna hantera för att ge flyt i språket och får det att låta naturligt. Eftersom vi lär oss ord i 
sjok, Erman & Warren (2000), och sparar dessa i ett mentalt lexikon som vi senare ”plockar” 
dessa kombinationer ifrån när vi vill producera språk, så borde en hög förmåga att kombinera 
passande ord ge ett idiomatiskt språkbruk. Det borde åligga skolan att se till att lärarna har 
material och uppdateras i vad språkforskningen kommer fram till allt eftersom nya vägar till 
kunskap upptäcks. Arbetsbördan blir för stor, och förmodligen inte lockande, om det endast 
blir lärarens eget ansvar att söka ny kunskap. Exponering för språk ger uppenbarligen bra 
effekt om språket någon exponeras för använder passande ordkombinationer. Kjellén Simes 
(2008) visar att skillnaden mellan elever i gymnasiet som bedriver sin utbildning på engelska 
har högre förmåga att kombinera ord och skapa idiomatisk output. Även om endast en av 
lärarna i intervjustudien hade hört talas om kollokationer så går det att anta att de använder ett 
passande språk i sin undervisning. Det kommer ge en viss inlärning av kollokationer och 
berika elevernas språk. När forskningen, så som Morgan Lewis (2004), Michael Lewis (2004) 
och Conzett (2004), visar att kollokationer ges för lite utrymme i undervisningen – men att 
det, med rätt approach, går att förändra den – så finns det hopp. Att börja med enkla 
ordkombinationer och visa på hur fel det kan bli skulle kunna vara en möjlig ingång.  
 
Tittar vi på den svenska läroplanen för Engelska steg 6 så ser vi en bild av att kollokationer 
inte heller finns definierat i ämnet engelska. Eleverna ska kunna använda lämpligt språk och 
anpassa efter mottagare och situation (GY11: 54). I en sektion (s. 55) nämns ”veta hur ord och 
fraser ger sammanhang”, men det handlar snarare om att klara av att strukturera upp en 
inledning, ha ett sammanhang i diskussion/text och kunna dra slutsatser. Inget i den svenska 
läroplanen nämner kollokationer som ett område eleverna ska bemästra. Detta skulle kunna 
ses som anledningen till att de intervjuade lärarna inte fokuserar på kollokationer i 
undervisningen samt att kollokationer, i enkäten, skattades lägre än andra felskrivningar. För 
att kunna arbeta aktivt med kollokationer och förbättra elevernas förmåga att välja passande 
ordkombinationer hävdar uppsatsen att det krävs förändringar i läroplan, 
undervisningsstrategier och i lärarnas egen utbildning. Förändringar i läroplanen skulle 
eventuellt kunna göra att lärarna fokuserar mer på kollokationer än de gör just för tillfället. 
Det är beklagligt att lärare förpassar kollokationer som mindre viktigt än andra delar – när det 
är en så stor del av det engelska språket. 
 
Uppsatsen vill därför hävda att kollokationer, och kunskapen om vilka ord som är passande 
att kombinera, får för lite utrymme i undervisningen. Det måste ändå poängteras att 
uppsatsens studie endast omfattar ett fåtal lärare i en liten del av norra Sverige. Även om 
resultaten som framkommit ger en bild av språkundervisningen där kollokationer åsidosätts, 
till förmån för andra områden, så behövs det större och mer ingående studier för att komma 
underfund med om detta endast är en lokal företeelse eller om det är något som genomsyrar 
språkundervisningen i engelska över hela landet. Sammanfattningsvis ger den teoretiska 
bakgrunden, resultatdelen och läroboksanalysen bilden av att kollokationer glöms bort och 
försvinner in i andra områden – vilket kan hämma elevernas möjligheter att utveckla ett så 
naturligt och flytande språk som möjligt.  
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Appendix 1. Intervjufrågor 
 
Undervisningsstrategier 
 
Hur ser du på vikten av att lära sig idiomatiska ordkombinationer, alltså förmågan att kunna 
kombinera rätt ord, i jämförelse med träna sig till ett allmänt stort ordförråd av enskilda ord?  
 
Vad anser du är viktigt att en elev lär sig för att kunna kommunicera med hjälp av engelska?  
 
Hur ser du på den traditionella grammatikens roll – regler, böjningar av verb, ing-former – i 
att utveckla en elevs förmåga att kommunicera med hjälp av engelska. 
 
Har du, under din egen utbildning, kommit i kontakt med kollokationer och hur sådana skulle 
kunna läras ut? 
 
Hur tror du att eleverna skulle reagera på att lära sig exakt vad kollokationer är? 
 
Tänker du att kollokationer är något som kommer med annan inlärning av språk, så som 
grammatik och vokabulär? Hur tycker du det skiljer sig mellan olika steg? 
 
Material och upplägg 
 
Vad använder du dig av för material (böcker, hand-outs, talövningar osv.) för att lära eleverna 
idiomatiska kombinationer?  
 
Hur får du fram budskapet om vilka ord som kan kombineras till eleverna?  
 
Måste du skapa eventuellt material till det du vill lära ut själv?  
 
Är läroböckerna tillräckligt adekvata för att lära ut detta? 
 
Fritidsintressen och språk 
 
Hur tror du elevernas fritidsintressen påverkar deras kunskap kring att uttrycka sig 
idiomatiskt?  
 
Finns det fritidsintressen som kan vara särskilt fördelaktiga för att utveckla en idiomatisk 
engelska? 
 
Kan det finnas fritidsintressen som är negativa för eleven?  
 
 
Felkorrigering 
 
Hur sker felkorrigering i elevernas produktion? Är det viktigare att korrigera vissa 
felaktigheter, medan andra kan få bero? Sker korrigeringen annorlunda om det är 
muntlig/skriftlig produktion? 
 
 



 
 

54	  
 

 
L2 transfer 
 
Händer det att eleverna producerar meningar som ”låter fel” men ändå är grammatiskt 
korrekta? Hur brukar dessa meningar se ut?  
 
Hur korrigeras detta? 
 
Standardiserade prov 
 
Upplever du att de nationella proven testar om eleverna besitter denna kunskap? 
 
Hur förbereder man eleverna inför de nationella proven i avseende av ordkombinationer och 
idiomatiska uttryck?  
 
Styrdokument och betyg 
 
Påverkar användandet av idiomatiska ordkombinationer (kollokationer) eller brist på/felaktiga 
sådana din betygssättning av ett arbete?    
 
Finns det något betygssteg där du tycker att man ska visa på att man verkligen kan kombinera 
kollokationer? 
 
Övrigt 
 
Finns det något du vill tillägga som skulle var av intresse för uppsatsen? 
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Appendix 2. Enkät till lärare 
 
Hur allvarligt är felet? (Meningar på engelska)   
 
Nedan följer 25 meningar om innehåller olika typer av fel som förekommer i elevers 
skriftliga produktion i steg 6 på gymnasiet. I varje mening finns ett fel som är understruket 
och rätt svar står inom parantes. Din uppgift är att bedöma hur allvarligt du anser felet 
vara, med hjälp av den fyrgradiga skalan nedan. Vill du tillägga någonting så går det bra att 
göra detta efter varje mening under ”kommentar:”. Jag är mycket tacksam för kommentarer, 
men det är naturligtvis helt frivilligt att skriva sådana.  
 
Fyrgradig skala: Vid varje mening ringa in hur du bedömer felet enligt följande skala.  
 
1. Ett fel på marginalen, om överhuvudtaget, som jag inte alls skulle kommentera. 

2. Ett mindre allvarligt fel som jag bara skulle markera och påtala för de duktiga eleverna. 

3. Ett rätt allvarligt fel som jag skulle markera och påtala för de flesta eleverna men kanske 
inte nödvändigtvis för alla. 

4. Ett allvarligt fel som markeras tydligt för alla elever. 

Bedömningsmeningar 
 
 

1. As you know lives my aunt on a farm. (my aunt lives) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar: 
 
 

2. I spent last Easter with my aunt. Most of the time I’ve played tennis. (I played) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar: 
  
 

3. My mother held a speech about why drugs are bad for you. (gave/made) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  
 
 
 

4. If you come to Umea next week, I show you the new sports centre. (I will show) 
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Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  
 
 

5. It takes not very long to get here. (does not/doesn’t take) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  
 
 

6. We took the subway down to the harbour to see the new transatlantic liner. (harbor) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar: 
 
 

7. I’m paying a lot of rent on my loan. (interest) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  
 
 

8. There is a farm near us. Do you like to ride horses? (like riding) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  

 
 

9. If you do, there’ll be no problem, because I know the farmer for a long time. (I have 
known) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar: 
 
 

10. Of course, we won’t have to pay something for the ride. (anything) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  
 

11. I never believed in my wildest dreams that I’d pass my exam. (thought/imagined) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
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Kommentar:  
 
 

12. Columbus always ran a diary when travelling over seas. (kept) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  
 
 

13.  My friend suffered a flat tire on his bicycle so we had to walk it all the way back 
home. (lead) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  

 
 

14. Have I told you that my brother has got a new car? He drives more careful now than 
before. (carefully) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  
 
 

15. About half an hour ago, a man was coming into the shop. (came) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar: 
 
 

16. He had done a great effort by winning the boxing match. (made) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  
 
 

17. He had a very big nose and smoked a cigarette. (was smoking) 
 
Gradering:  1 2 3 4 
 
Kommentar:  
 

18. While the shopkeeper was fetching a radio from the backroom, the man, which was a 

thief, snatched a little cassette-recorder from the counter and ran out of the shop. 
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(who) 

Gradering:  1 2 3 4 

Kommentar:  

 

19. The workers performed a complaint to the supervisor concerning the unsafe working 

conditions. (lodged) 

Gradering:  1 2 3 4 

Kommentar: 

 

20. Outside he was arrested by an policeman. (a policeman) 

Gradering:  1 2 3 4 

Kommentar:  

 

21. He looked very clever in his new custom. (suit) 

Gradering:  1 2 3 4 

Kommentar:  

 

22. Don’t tell Susanna anything she can’t hold a secret. (keep) 

Gradering:  1 2 3 4 

Kommentar:  

 

23. There is ten cars in the parking lot. (are) 

Gradering:  1 2 3 4 

Kommentar:  

 

24. Are you going to the Book Mess in Gothenburg this year? (fair) 

Gradering:  1 2 3 4 

Kommentar:  

 

25. We’ve gained some good progress in class the last couple of weeks (made) 

Gradering:  1 2 3 4 

Kommentar:  
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Appendix 3. Kommentarer till enkäten 
 
De kommentarer som informanterna i enkäten lämnade redovisas nedan. De redovisas i 
nummerordning. Vissa bedömningsmeningar fick inga kommentarer och står därför inte med i 
texten nedan. 
 
Mening 1: 
 

-‐ Ger ett väldigt ”svenskt” intryck. 
-‐ Ordföljd är viktigt.’ 
-‐ Rak ordföljd viktig i engelskan. 

 
Mening 3: 
 

-‐ Jag vet inte om jag ens själv skulle upptäcka detta fel. 
-‐ Bör inte orsaka problem med förståelsen. 

 
Mening 4: 
 

-‐ Bör inte orsaka problem med förståelsen. 
 
Mening 6: 
 

-‐ Jag anser brittisk stavning vara det som eleverna ska använda. 
-‐ Mina elever älskar amerikansk stavning av ord även om jag inte gör det. 
-‐ Möjligtvis om det var en extremt duktig elev. 
-‐ Stavfel, stör inte förståelsen. 
-‐ Konsekvens, känns viktigare förr. Nu mer koncentration på kommunikationen. 

 
Mening 7: 
 

-‐ Olika betydelser 
 
Mening 10: 
 

-‐ Kunna skilja på jakande och nekande satser. 
 
Mening 14: 
 

-‐ Fel ordklass och det stör mig. 
-‐ Bör behärskas på denna nivå men svårt för svenskar. 

 
Mening 15: 
 

-‐ Inte pågående 
 
Mening 16: 
 

-‐ Annan betydelse. 
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Mening 18: 
 

-‐ Person. 
 
Mening 20: 
 

-‐ Måste kunnas. 
 
Mening 25: 
 

-‐ Vet inte om en mindre duktig elev skulle kunna skriva en sådan mening  
 


