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Abstract 
Research demonstrates, that natural language makes considerable use of conventionalized 

linguistic patterns. These can contain specific words, more or less fixed word combina-

tions, institutionalized expressions of sentence-length or sentence builders. Good skills in 

these conventionalized linguistic patterns affect to a large degree the idiomaticity in the 

language use. Research suggests that these linguistic patterns – when they consist of more 

than one word – are processed and produced as wholes, rather than being analyzed or 

generated by language grammar. This study aimes to investigate whether or not web 

searching with a common search engine can make visible conventionalized linguistic 

patterns and thus constitute a reference materials for foreign language learners. Seven adult 

beginners in Swedish had to produce two house advertisements; the first one with the help 

of a paper dictionary as well as a grammar book, and the second with the help of web 

searching. The results of one text analysis and a questionnaire shows, that the idiomaticity 

in the text production of foreign language learners can partial be increased with the help of 

web searching. The replies from questionnaire show that the foreign language learners are 

aware of the restrictions of web searching, when they state an uncertainty over style 

registers and pragmatic level. The results do display that these two factors decreased the 

level of idiomacity. The text analysis shows as well that web searching increases the 

occurrence of following four linguistic features that contribute to the effect of the 

idiomaticity: 1) construction’s with a higher degree of non-compositionality 2) compounds 

3) single words with a high frequenzy in actual context and 4) expanded noun phrases. 

Furthermore, the topic of idiomaticity is in need of a unified field theory with notions and 

clear definitions for all realizations of the phenomenon. This would make it easier for both 

researchers and teachers to study or teach the subject.  

Keywords: linguistic patterns, web searching, idiomaticity 
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Sammandrag 

Språkbruk innehåller till stor del konventionaliserade språkliga mönster. Det kan handla 

om specifika ord, mer eller mindre fasta eller kompositionella flerordsenheter, hela 

yttranden eller grammatiska strukturer. En god kännedom av dessa språkliga mönster höjer 

graden av idiomaticitet i språkanvändningen. Flera forskare föreslår att dessa språkliga 

mönster - när de består av mer än ett ord - processas som helsekvenser snarare än att vara 

genererade av språkets grammatik. Syftet med föreliggande arbete är att undersöka om 

webbsökningar med en vanlig sökmotor kan synliggöra dessa språkliga mönster och 

således utgöra ett referensmaterial för främmandespråksinlärare. Sju vuxna nybörjarelever 

i svenska fick därmed producera två bostadsannonser – den första med ord- och 

grammatikböcker och den andra med webbsökningar. En textanalys av de totalt 14 

bostadsannonserna, samt en enkät där 18 L1-talare tar ställning till idiomaticiteten i 

främmandespråksinlärarnas bostadsannonser, visar att idiomaticiteten delvis kan höjas med 

hjälp av webbsökningar. Vid användning av webbsökningar uppger främmandespråks-

inlärarna i en enkät att de upplever en osäkerhet över stilregister och pragmatisk nivå. 

Resultaten visar också att det är just dessa två språkliga drag som ibland stör 

idiomaticiteten i bostadsannonserna. Vidare visar textanalysen att webbsökningar ökar 

förekomsten av följande fyra språkliga drag som alla har en idiomatisk efftekt på 

språbruket: 1) konstruktioner med högre grad av icke-kompositionalitet 2) 

sammansättningar 3) bestämningar till substantiv och 4) enskilda ord med hög frekvens i 

aktuell kontext. Ämnet idiomaticitet är vidare i behov av enhetliga termer och definitioner 

för alla realiseringar av fenomenet inom ett och samma forskarfält. Det skulle därmed bli 

enklare för såväl forskare som lärare att studera eller undervisa i ämnet.  

 

Nyckelord: språkliga mönster, webbsökningar, idiomaticitet 
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1  Inledning 

 

Språk innehåller till stor del konventionaliserade språkmönster av såväl lexikal som 

grammatisk karaktär (dra en slutsats, Det var X som...). Forskare är vidare överens om att 

dessa språkmönster har stor betydelse för ett idiomatiskt språkbruk (Pawley & Syder, 

1983; Wray, 2002; Ellis, Simpson-Vlach & Maynard, 2008; Prentice, 2010a). Uttryck för 

konventionaliserade språkmönster är exempelvis när infödda talare gör samma första-

handsval mellan flera alternativa ordkombinationer eller grammatiska konstruktioner för 

ett och samma språkliga innehåll (Pawley & Syder, 1983; Wray, 2002; Lindberg, 2003; 

Prentice, 2010a). En stor del av dessa är vidare språkspecifika och därför svåra att lära in 

för främmandespråksinlärare. Modersmålstalare förlitar sig på sin språkkänsla för att välja 

lämplig språklig form för ett innehåll, medan främmandespråksinlärare, om de blir osäkra, 

inte kan göra annat än att använda sitt förstaspråk som språksystem, och det blir då högst 

en tillfällighet om transfern blir idiomatisk.  

   Under min tid som lärare i svenska som främmande språk i Grekland (2006-2011) har 

jag uppmärksammat att det inte finns några bra uppslagsverk när det gäller konventional-

iserade språkmönster för främmandespråksinlärare, och ofta blir de faktiskt tvungna att 

vända sig till modersmålstalare (av det främmande språket) för vägledning. Men jag har 

också observerat att flera av mina elever i Grekland använder sökmotorer för språkliga 

frågor. Även de tre forskarna Yi, Gao och Dolan (2008) har iakttagit att L2-talare i 

engelska ofta använder en sökmotor för att bland annat kontrollera fraser. Kan det vara så 

att webben är en förbisedd källa till konventionaliserade språkmönster? En viktigt fördel 

med webben är att den innehåller språkhandlingar (ord, fraser, meningar) som alla 

realiseras i en kontext, och allt oftare betonas det inom språkvetenskapen att det är den 

givna kontexten som avgör alla språkliga konstruktioner. Dagens traditionella 

uppslagsverk som ord- och grammatikböcker har den nackdelen att de språkliga enheterna 

presenteras lösa ur sitt sammanhang. Kanske kan webben ge svar på språkliga frågor, där 

ord- och grammatikböcker är otillräckliga? Frågor som t.ex. ”vilka kontextspecifika ord 

används för ett specifikt ämne?” eller, ”vilka ordkombinationer eller grammatiska 

konstruktioner förekommer i det svenska språkbruket motiverade av en given situation?” 
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Detta är en kort bakgrund till varför jag blev intresserad av att undersöka webbsökningars 

möjligheter och begränsningar till att identifiera konventionaliserade språkmönster.  

 

 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka om en vanlig sökmotor kan fungera som 

ett uppslagsverk till att hitta konventionaliserade språkmönster och därmed utgöra en hjälp 

till ett idiomatiskt språkbruk för främmandespråksinlärare. Denna studie är en fallstudie 

och avser sju vuxna grekiska nybörjarelever i svenska bosatta i Grekland. 

Frågeställningarna är följande:  

 Kan webbsökningar höja graden av idiomaticitet i textproduktionen hos sju vuxna 

främmandespråksinlärare som är nybörjare i svenska?  

 Hur påverkar webbsökningar graden av idiomaticitet i textproduktionen hos de sju 

främmandespråksinlärarna? Det vill säga, hur ökar respektive sänker 

webbsökningar graden av idiomaticitet?  

 Hur uppfattar de sju främmandespråksinlärarna webbsökningar som 

språkverktyg?  

 

1.1  Disposition 

Inledningsvis (avsnitt 1 och 2) kommer jag att diskutera huruvida webben kan utgöra ett 

lingvistiskt material för språkliga frågor. Därefter ges en översikt om vad som 

kännetecknar ett idiomatiskt språkbruk inom forskningen och avslutningsvis presenteras en 

språkprocessteori samt begrepp och definitioner till metoddelen.  

   I metoddelen (avsnitt 3) kommer varje del av undersökningen att beskrivas i den ordning 

som föreliggande arbete genomfördes. Metodens tillförlitlighet kommer både att diskuteras 

löpande i texten samt i ett avskilt stycke. Urvalets relevans och forskningsetiska aspekter 

kommer att redovisas seperat för varje metoddel. I bilagsdelen finns instruktioner och 

enkäter på svenska, samt på grekiska när en sådan alternativ språkversion delades ut.  

   I resultatdelen (avsnitt 4) kommer främmandespråksinlärarnas upplevelse av 

webbsökningarna att redovisas, likaså en enkät till L1-talare om idiomaticiteten i 

textproduktionen hos främmandespråksinlärare. Jag ska också genom en textanalys lyfta 

fram språkliga drag i främmandespråksinlärarnas texter, producerade med webbsökningar, 

som har ökat respektive minskat det idiomatiska språkbruket.  
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I den avslutande delen (avsnitt 5 och 6) diskuteras och sammanfattas undersökningen. 

Likaså ges förslag till fortsatt forskning.  
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2  Forskningsbakgrund, teori och begrepp 

 

2.1  Webben som lingvistiskt material 

Om webben ska kunna utgöra ett lingvistiskt material för främmandespråksinlärare, måste 

den innehålla ett målspråksenligt språkbruk. Men faktum är att webbtexter inte alltid är 

representativa för ett standardspråk. För det första kan de till exempel vara skrivna av L2-

talare, eller av barn eller av människor som inte använder språket korrekt (om att söka 

tillförlitliga källor på webben, se Murray & McPherson, 2004). För det andra är siffrorna 

för antalet träffar på en sökning inte helt tillförlitliga. Bland annat returnerar webben även 

träffar från duplikationer av hemsidor (Lawrence, Pelkey & Soares, 2010:247). Det går 

således inte att presentera några exakta siffor, vilket skapar en osäkerhet hos användaren. 

Även flera forskare väljer bort sökmotorer som referenskälla av ovanstående anledningar. 

    Inom lingvistiken använder man korpus som begrepp för en stor samling text. De 

vanligaste korpusarna man refererar till inom lingvistiken är de som är maskinläsliga i ett 

språkanalysprogram, till exempel ett konkordansprogram. Det programmet kan räkna ut 

både ordfrekvenser och samförekomster av ord i en given kontext. Korpusarna i ett sådant 

program har vidare valts ut av en ansvarig, en språkforskare, som kontrollerar att texten 

utgörs av ett autentiskt språkbruk (skriftlig eller muntlig språkanvändning), att den är 

representativ för en viss genre samt tillhör ett standardspråk (Vaughen 2010:473; McEnery 

& Wilson 1996:21). Dessutom finns texterna i en avgränsad mängd, vilken gör den lämplig 

för statistiska metoder. Detta i motsatt förhållande till webbtexter som inte är anpassade 

alls till att vara föremål för språkliga frågor. Webbexterna är representativa för ett språk i 

bruk, men kan innehålla alla möjliga språkliga variationer samt många gånger bryta mot 

både språkriktighet och målspråksnorm. Detta betyder att främmandespråksinlärare, för att 

undgå denna problematik, måste vara källkritiska till webbtexter, samt tillhandahålla 

strategier för att hamna på hemsidor som innehåller ett standardspråk.   
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2.2 Idiomatisk språkbehärskning 

Som jag tidigare nämnt är konventionaliserade språkmönster avgörande för ett idiomatiskt 

språkbruk. Men vad är egentligen idiomatisk språkbehärskning? Studier (Pawley & Syder, 

1983; Lindberg, 2003; Ekberg, 2004) visar att idiomatisk språkanvändning normalt är det 

förstahandsval infödda talare gör av flera språkliga alternativ. Pawley och Syder (1983) har 

gjort en studie om idiomatiskt språkbruk som visar att det finns flera kreativa sätt att 

producera ett yttrande. Pawley och Syder ger som exempel alternativa konstruktioner till 

frasen  I want to marry you.  

1. I wish to be wedded you. 

2. I desire you to become married to me. 

3. Your marrying me is desired by me.  

4. My becoming your spouse is what I want.  

5. I want marriage with you.  

6. What is desired by me is to wed you.  

7.  I, Who am speaking, want to marry you, whom I addressing.  

8. It  is my wish that I become married to you 

(Pawley & Syder, 1983: 196)  

 

Trots flera alternativa konstruktioner till I want to marry, föredrar språkbrukaren att 

realisera den mest frekventa konstruktionen. Även Wray, en inflytelserik forskare i ämnet 

formulaic language, pekar ut, liksom Pawley och Syder (1983) att språkbrukare gärna 

reproducerar redan färdiga formuleringar: 

Although we customarily say, Hi, how are you doing, or some other idiomatic greeting on 

meeting a freind, there is nothing at all to stop us from saying, What a pleasant event it is to see 

you. Tell me, how is your life progressing at the moments. (Wray, 2002:12) 
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Att kommunikationen faktiskt flyter så bra som den gör mellan infödda talare beror på att 

de vet vilka konventionaliserade språkliga mönster som är att förvänta sig i vilka 

situationer (Lindberg, 2003). Nattinger (1980:341, i Ellis, Simpson-Vlach & Maynard, 

2008:378) argumenterar att:  

 

[…] for a great deal of the time anyway, language production 

consists of piecing together the ready-made units appropriate for 

a particular situation and […] comprehension relies on knowing 

which of these patterns to predict in this situations” (Nattinger, 

1980:341, citerat i Ellis, Simpson-Vlach & Maynard, 2008:378)  

 

 

Dessa språkliga förstahandsval, som avgörs av den givna kontexten, kan innehålla  

 specifika enskilda ord 

 en mindre prefabricerad enhet, vilken ingår som ett fast eller halvfast fragment i 

ett större språkligt yttrande 

 en större prefabricerad enhet, vilken realiserar ett helt språkligt yttrande  

(Lindberg, 2003:61f). 

 

Exempel på  mindre eller större prefabricerade enheter är: kollokationer (strängt 

upptagen), idiom (Aldrig i livet), ordspråk (Bättre fly än illa fäkta), diskursmarkörer (å ena 

sidan) eller halvfasta fraser med ifyllbara lexikala luckor (för X veckor sen). Sociala 

rutinformler, förutom ordspråk, är vidare en kategori som normalt realiserar hela språkliga 

yttranden (Trevligt att träffas! Du får ha det så bra! Det var länge sen!)  

 

     

2.3   Begreppet idiomaticitet 

Enligt Prentice (2010b: 33f) används termen idiomaticitet med olika innebörd av olika 

forskare. En definition är att idiomaticitet är “det som gör att språkanvändning uppfattas 

som inföddslik”. En annan är att idiomaticitet är något graduellt som bland annat reglereras 

av  konstruktionens kompositionalitet, det vill säga i vilken grad det går i en språklig 

konstruktion att härleda till de ingående orden bokstavliga betydelse. Om det inte går att 
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förstå en språklig konstruktion utifrån de ingående ordens grundbetydelse, är den icke 

kompositionell och innehar den högsta graden av idiomaticitet. Ju mindre kompositionell 

en konstruktion är, desto mer idiomatisk (Prentice 2010b:33). Howarth’s (1998:28) 

illustrerar detta i sin figur collocational continuum och Prentice (2010b:32) har gjort en 

översättning av figuren som jag använder mig av här: 

 

 

 Fria 

kombinationer 

Kollokationer Figurativa 

idiom 

Idiom 

Lexikala 

kollokationer 

Verb + 

substantiv 

blåsa i en 

trumpet 

blåsa håret blåsa i den 

stora 

trumpeten 

blåsa ngn 

på 

konfekten 

Grammatiska 

kollokationer 

Preposition + 

substantiv 

på bordet på håll  på 

krigsstigen 

på håret 

Figur 1 collocational continuum (Howarth’s (1998: 28) översatt av Prentice (2010a:32) 

 

I figur 1 utgörs fria kombinationer av ordens bokstavliga betydelse och är således 

kompositionell. Kollokationer har en icke kompositionell komponent, likaså figurativa 

idiom och i den sista kategorin, idiom, är alla komponenter icke kompositionella.  

 

 

2.4  Prefabricerade enheter och dess många motsvarande  

       termer 

Att definiera alla realiseringar av prefabricerade enheter har varit svårt för många forskare. 

Det beror på att realiseringarna är oerhört många samt svåra att avgränsa (se Lindberg: 

2003:71). Det kan vara orsaken till den stora termapparat som finns inom forskningen för 

mer eller mindre samma fenomen. Wray (2002) hittade 55 olika termer för det som jag har 

valt att kalla prefabricerade enheter (jfr eng. prefabricated chunks):  
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The whole and the parts 

amalgams- automatic- chunks- cliches- co-ordinate constructions  - collocations- complex lexems- 

composites- conventionalized forms-fixed expressions including idioms- fixed expressions- formulaic 

language- formulaic speech- formula/formulae- fossilized forms- frozen metaphors- frozen phrases- gambits- 

gestalt- holistic- holophrases- idiomatic- idioms- irregular- lexical simplex- lexical(ized) phrases- lexicalized 

sentence stems- listemes- multiword items/units- multiword lexical phenomena- noncompositional- 

noncomputational- nonproductiove- nonpropositional- petrifications- phrasemes- praxons- preassembled 

speech- precoded conventionalized routines- prefabricated routines and patterns- ready-made utteraces- 

recurring utterances- rote- routine formulae- schemta- semipreconstructed phrases that constitute single 

choices- sentence builders- set phrases- stable and familiar expressions with specialized subsenses- 

stereotyped phrases- sterotypes- stock utterances- synthetic- unanalyzed chunks of speeh- unanalyzed 

multiword chunks- units 

Figur 2. Termer för prefabricerade enheter (Wray, 2002:9)  

 

De svenska termer jag hittade för fenomenet var fraseologisk enhet, ordkombinationer, 

lexikaliserad fras, helfras, lexikal enhet, flerordskombinationer, helsekvens, 

flerordssekvens, helhetsinlärd fras, formelliknande uttryck och konventionaliserade kluster 

av ord. Det finns således än så länge inte en enhetlig termapparat, utan många forskare har 

bildat egna begrepp för ungefär samma fenomen. Dock är vissa realiseringar noga 

studerade och avgränsade inom detta fält, till exempel kategorierna idiom, pragmatiska 

fraser och kollokationer. Här råder det ganska stor samstämmighet inom forskningen, och 

till exempel kollokationer har även två väl avgränsade forskningstraditioner: den 

korpusorienterade kollokationsteorin och den systemorienterade kollokationsteorin (se 

Malmgren, 2002). 

 

 

2.5   Prefabricerade enheter och det mentala lexikonet 

Wray (2002) argumenterar vidare för att dessa prefabricerade enheter lagras som enskilda 

element i det mentala lexikonet. Hon föreslår att lexikonet är heteromorfiskt, vilket betyder 

att morfem lagras i det mentala lexikonet antingen som enskilda element eller som fler-

ordselement. Även Schmitt och Underwood (2004a) argumenterar för att mycket tyder på 

att prefabricerade enheter lagras som ett ord i hjärnan. Men än så länge finns det inte  

mycket forskning som visar hur dessa språkliga enheter processas i hjärnan hos L1- eller  
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L2-talare (Schmitt, 2004b:förordet) och därför förblir detta i viss mån endast spekulationer 

om möjliga teorier (Prentice, 2010b:17) .  

 

 

2.6   Användarfrekvens av prefabricerade enheter hos L2-talare 

Vidare avgör också användarfrekvensen av prefabricerade enheter om ett språk uppfattas 

idiomatiskt (Lindberg, 2003; Ekberg, 2004; Sundman, 2010). Andraspråks- eller 

främmandespråkstalare kan antingen överanvända eller underanvända konventionaliserade 

språkliga mönster. Enligt Nattinger och DaCarrico (1992, refererat i Lindberg, 2003:70) är 

också konventionaliserade grammatiska strukturer att betrakta som prefabricerade enheter 

med lexikala luckor som kan fyllas i med ett enskilt ord eller en hel sats, till exempel Det 

är bara i X som Y,  Det påminner mig om X eller X är inte bara Y, utan Z. Lindberg (2003) 

lyfter fram att dessa strukturer snarare har karaktär av en fast ram än färdigfabricerade 

språkliga uttryck. Ekberg (2004) fann strukturer av denna typ när hon jämförde muntliga 

berättelser av L1-  och avancerade L2-talare. Hon fann att 7 av 10 L1-talare började sina 

berättelser med en presenteringskonstruktion Det är en X, medan endast 3 av 10 L2-talare 

använde motsvarande konstruktion. L2-talarna underanvände dessutom 

pseudokonstruktioner som sitter och läser och står och pratar. De använde konstruktionen 

tre till fyra gånger mindre än L1-talarna. Gällande avancerade L2-talare i engelska fann 

Boström-Aronsson bland annat i sin undersökning en överananvändning av 

satsklyvningar,till exempel It was in Lund that I first discovered (Boström-Aronsson, 

2003:205f). Avancerade talare har sällan grammatiska fel i sin språkanvändning, utan det 

är snarare val eller frekvens av lexikogrammatiska strukturer som kan minska eller öka 

graden av idiomaticitet. Ekberg (2004) och Boström-Aronsson (2003), föreslår att det ger 

språket en högre grad av idiomaticitet om de tvåspråkiga använder de prefabricerade 

konstruktionerna “med samma grad av frekvens som infödda talare” (Ekberg, 2004:273).  
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2.7    Kognitiva språkprocesser av nyskapande och  

         reproducerande språkval  

Den teoretiska utgångspunkten i detta arbete är att språkanvändning är ett samspel mellan 

nyskapande och färdigproducerande språkval (Lindberg, 2003:61). Enligt Sinclair utgör 

språkliga processer  

 dels av det öppna valets princip, enligt vilken språkbrukaren gör ett antal val 

genererade av det grammatiska systemet 

 dels av idiomprincipen, enligt vilken språkbrukaren hämtar ur minnet mer eller 

mindre fasta prefabricerade enheter (Sinclair, 1987 i Prentice, 2010b:29; refererat i 

Lindberg, 2003:65) 

 

Idiomprincipen förklaras med att det både automatiserar språkanvändningen och besparar 

hjärnan processkapacitet när språkbrukaren hämtar färdigbildade sekvenser istället för att 

kreativt processa fram en språklig konstruktion (Sundman, 2010:328; Lindberg, 2003:65).  

Helt icke kompositionella enheter som se rött och hälsa på (partikelverb) måste då 

processas som en helfras, enligt mig, då deras betydelse går förlorad om en ingående 

komponent tas bort. Enligt Prentice (2010b:32f) påverkar även graden av icke-

kompositionalitet fixeringen av en struktur. Ju högre grad av icke-kompositionalitet, desto 

fastare i sin form, det vill säga, konstruktionen tillåter inga eller bara vissa inskränkningar 

(Prentice, 2010b:30f). Köpa en bok är exempelvis lös i sin struktur eftersom man kan köpa 

i princip vad som helst, och därför kan konstruktionen kombineras i det oändliga. Andra 

uttryck tillåter bara vissa inskränkningar, till exempel ställa en fråga. 

 

 

2.8  Begrepp och definitioner 

I metoddelen kommer termen prefabricerad enhet användas för vad jag anser vara en 

möjlig processad helfras enligt idiomprincipen av den språktalare som har gjort det 

ursprungliga yttrandet med hänvisning till kontruktionernas kompositionalitet. När jag 

vidare använder begreppen L1-talare eller modersmålstalare refererar jag till 

språkanvändare som har fötts in och därefter vuxit upp i en och samma språkgemenskap.     
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3  Metod och material 

 

För att undersöka om webbsökningar kan höja graden av idiomaticitet hos 

främmandespråksinlärare, fick sju vuxna grekiska elever, nybörjare i svenska, producera 

två bostadsannonser. Den första med pappersbundna ord- och grammatikböcker och den 

andra med webbsökningar som hjälpmedel. Jag måste betona här att syftet inte var att 

undersöka ord- och grammatikböckers ställning gentemot webbsökningar som 

språkhjälpmedel, utan främsta målet med den första texten var att ha en jämförande text 

som illustrerade elevernas språkliga startpunkt samt icke idiomatiska språkbruk.  

   Undersökningen har karaktär av en fallstudie och har såväl kvantitativ som kvalitativ 

ansats. Fallstudier och metodkombination används till exempel när forskaren vill ha en 

bredare bild av undersökningen (Patel & Davidsson, 2011:56f, 68, Denscombe, 2009:60) 

eller för att se om det kan finnas en koppling mellan de olika metoddelarna. Om detta 

inträffar kan det höja studiens tillförlitlighet (Denscombe, 2009:151f) . Metod och material 

består av av följande delar:  

1. Två bostadsannonser producerade av sju främmandespråksinlärare, den första 

med hjälp av ord- och grammatikböcker och den andra med hjälp av en 

utarbetad webbsökmetod (se bilaga 1). Textmaterialet består därmed av totalt 

14 bostadsannonser.  

2. Enkät där de sju främmandespråksinlärarna beskriver hur de uppfattar den 

utarbetade webbsökmetoden som språkverktyg.  

3. Enkät där 18 L1-talare tar ställning till de sju främmandespråksinlärarnas 

bostadsannonser. Vilken av bostadsannonserna uppfattar L1-talarna som mer 

idiomatisk? Den som är skriven med ord- och grammatikböcker eller den med 

webbsökningar?    

4. En textanalys av bostadsannonserna avseende vilka språkliga drag som har ökat 

eller minskat graden av idiomaticitet i bostadsannonserna.  
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3.1  Urval av främmandespråksinlärare  

De sju främmandespråksinlärarna som valdes ut till informanter är vuxna grekiska elever 

på ett privat utbildningscentrum i Grekland. Jag tog kontakt med svensklärarna på skolan 

och berättade om projektet. Även ett informationsbrev till de grekiska eleverna delades ut 

på grekiska för att berätta om syftet med undersökningen samt för att motivera till 

medverkan. Det betonades att de förhoppningsvis skulle komma att lära sig hur man kan 

använda webbsökningar för egna lingvistiska syften (Patel & Davidsson 2011:63, 74f). Av 

cirka fyrtio elever blev sju intresserade. Ingen av eleverna har varit utanför Grekland och 

de har haft cirka 80 lektionstimmar i svenska som främmande språk med samma lärare från 

oktober till maj. Det fanns flera anledningar till att jag fann nybörjare relevanta för 

undersökningen. För det första skulle det vara högst troligt att de inte hade varit i kontakt 

med bostadsannonser, och därmed blev sannolikheten högre att den första bostadsannonsen 

skulle framalstra ett icke idiomatiskt språkbruk, ett material som vidare kunde kontrasteras 

med ett idiomatiskt språkbruk. Den andra orsaken är att det finns ett behov av mer 

forskning om idiomatiskt språkbruk i relation till nybörjarnivå i såväl främmande språk 

som andraspråk. Den forskning som finns i nuläget gäller i huvudsak andraspråkstalare på 

avancerad nivå. För det tredje ansåg jag också att webbsökning kan vara ett särskilt bra 

hjälpmedel för nybörjare. De är mer språkligt sårbara, eftersom de har inte tillgång till ett 

konventionellt språkbruk annat än de mest elementära sociala interaktionerna som brukar 

läras in genom läromedel (att hälsa, önska någon grattis, gå till affären).   

 

 

3.2 Genomförande och metoddiskussion av textproduktionen  

De sju främmandespråksinlärarna fick skriva de två bostadsannonserna i ett klassrum på 

utbildningscentrumet under lektionstid. Den första med hjälp av ord- och grammatikböcker 

och den andra med hjälp av Google som sökverktyg. De sju främmandespråksinlärarna 

fick information om att medverkan var frivillig och utlovades anonymitet (Patel & 

Davidsson, 2011:62-65). Deras namn är därför fingerade. De två bostadsannonserna skrevs 

vid två olika tillfällen med en veckas mellanrum under min närvaro. Skrivtiden var 

densamma, 45 minuter, och informanterna fick två instruktioner på svenska (bilaga 2 och 

3) och en instruktion på grekiska för att höja sannolikheten att de skulle förstå uppgiften 

(bilaga 1). Jag förstod i ett ganska tidigt stadium att produktiva webbsökningar kräver 
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särskilda sökstrategier. Som jag tidigare nämnt bygger denna undersökning på teorin att 

kontexten avgör alla språkliga val, och därför utarbetade jag en sökmetod som enkelt och 

snabbt förde informanterna till rätt kontext: en webbplats som innehöll bostadsannonser 

(en utförligare diskussion om detta finns i avsnitten 5.2.1, 5.2.2). Jag rekommenderar starkt 

att instruktionerna till sökmetoden genomläses i bilaga 1, eftersom det kommer att göra 

hela undersökningens metod mycket mera begripbar. Jag kan dock i korta ordalag även här 

beskriva vad sökmetoden går ut på.  

   Med Google går det nämligen att begränsa sökningar till en viss webbplats genom 

sökfunktionen “avancerad sökning”. Därigenom kunde de grekiska informanterna söka 

efter språkliga mönster på en och samma webbplats (i denna studie har www.blocket.se 

använts).  I instruktionerna fick informanterna vidare vägledning att de skulle webbsöka 

med nyckelord, exempelvis kunde de använda sitt yrke (sjukgymnast, tandläkare) 

tillsammans med ordet bostad. Ordet bostad hjälper informanterna att komma till sidor 

som innehåller bostadsannonser. Sådana här webbsökningar kan ge båda lexikala och 

syntaktiska förslag. Till exempel ger en sökträff som “Bostad sökes av skötsam 

tandläkare” både lexikal och grammatisk information. Det är alltså tydligt att val av sökord 

är viktiga för att dels hamna i rätt kontext och dels för att få användbara språkliga förslag.  

   Vidare vill jag framhäva att alla webbsökningar i föreliggande arbete har således utförts 

genom sökfunktionen “avancerad sökning” med www.blocket.se som angiven webbplats. 

När jag hädanefter använder begreppet webbsökning  är det sökningar genom denna 

sökfunktion som jag refererar till, och inte till webbsökningar i allmänhet. Jag vill tillägga 

att andra sökmotorer än Google också kan vara användbara; det har jag inte undersökt. Jag 

valde denna sökmotor eftersom jag är en van användare, vilket förenklade undersökningen.  

 

3.2.1 Metodkritik 

De sju främmandespråksinlärarna fick således kopiera ord, fraser eller meningar eller hela 

stycken från www.blocket.se.  De kopierade större eller mindre partier text och klistrade 

sedan in detta i ett dokument i sin dator. Gällande metodens reliabilitet vid produktionen 

av en bostadsannons med hjälp av webbsökning, är det inte möjligt att kontrollera i vilken 

grad annonserna blev ihopklistrade, det vill säga hur stor textmängd som kopierades från 

Google, eller hur stor textmängd som egenhändigt producerades. I syfte att höja metodens 

validitet gav jag främmandespråksinlärarna fyra ord (bilaga 4) som de redan hade använt i 

deras första bostadsannons (producerade med ord- och grammatikböcker) för att förtydliga 

http://www.blocket.se/
http://www.blocket.se/
http://www.blocket.se/
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att det vara deras egna språkliga innehåll som skulle realiseras. I princip skulle 

informanterna annars kunna klistra in en hel bostadsannons utan att ens förstå innehållet. 

Först hade jag tänkt att be främmandespråksinlärarna att skriva om sin första 

bostadsannons med webbsökningar vid skrivtillfälle 2, men sen blev jag tveksam. Det 

fanns en möjlighet att de skulle fastna i sina ursprungliga konstruktioner eller börja rätta 

stav- och grammatikfel. Det betonades således till de grekiska eleverna att det var deras 

innehåll som de skulle producera, men med hjälp av webbsökmetoden. Det gick ändå inte 

att undvika att annonserna kom att innehålla delvis fiktiv information. De språkliga 

konstruktioner som innehåller sann information får anses ha högre tillförlitlighet än de 

fiktiva delarna. Gällande deras tillförlitlighet går det att dela in konstruktionerna i tre 

kategorier (figur 4): 

 

Kategori Annons Ord- och grammatikböcker Annons Webbsökningar 

1.Samma 
information, 
men 
utbyggd  
 
Hög  
tillförlitlighet 

7A Hej!  
Jag heter Kiriaki och är en 21-årig tjej 
från Grekland.  

7B Hej!  
Kiriaki heter jag, och är en glad 
21åring född och uppvuxen i 
norra Grekland.  

 
 
2.Samma 
information, 
men delvis 
modifierad.  
 
Hög 
tillförlitlighet 

 
 
4A 

 
 
Jag tror att vara en mycket snäll man 
som gillar fotboll och god mat. 

 
 
4B 

 
 
Jag heter Leonidas och jag är en 
lugn och social 21 
åring student från 
Griekland som söker central 
möblerad lägenhet/rum i 
Upsala 
Fritiden ägnar jag gärna åt att 
laga mat, baka, umgås med 
vänner och att träna. 

 

3.Helt ny 
information 
 
Låg 
tillförlitlighet 

4A Jag vill stanna i två månader i Stockhom 
så jag skulle hyra en rum med badrum, 
nära folkuniversitetet. Jag söker inte ett 
dyrt rum 

4B Till hösten 2012 ska jag  
studera Ekonomi i Uppsala, så 
ett rum gångavstånd till 
Högskolan är av störst intresse.  

 

Figur 4. Illustration över materialets tillförlitlighet 

 

Figur 4 visar tre vanliga återkommande drag i flera av annonserna. Det första var att 

samma innehåll byggdes ut med fler detaljer (kategori 1) från Grekland- uppvuxen i norra 

Grekland.  Det andra (kategori 2) var att innehållet delvis modifierades, till exempel byttes 

lexikala enheter ut till andra semantiskt relaterade element: snäll man - lugn och social 

student, gillar fotboll- att träna och god mat- att laga mat.  Men eftersom informanterna 
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inte kände till genren bostadsannons, vare sig till form eller innehåll, var det också att 

förvänta att nytt samt modifierat innehåll framträdde. Det tredje och sista utmärkande 

draget (kategori 3) var att innehållet i annons 1 inte hade någon koppling alls till annons 2. 

Därför har jag valt att inte analysera dessa textpartier, då det är ytterst svårt att mäta detta 

materials tillförlitlighet. Det är möjligt att kategori tre hotar delvis validiteten och därmed 

reliabiliteten i enkäten som skickades ut till L1-talarna.  

      

 

3.3  Enkät till främmandespråksinlärare om webbsökning  

        som språkverktyg   

Enkäten gjordes i syfte att undersöka om det fanns någon koppling mellan främmande-

språksinlärarnas upplevelse av webbsökningarnas begränsningar/möjligheter och grad av 

idiomaticitet i bostadsannonserna. Enkäten (se bilaga 5) som delades ut på grekiska 

innehöll både slutna och öppna frågor som hölls korta, eftersom tiden var begränsad. Det 

visade sig sedan att enkäten fick göras om eftersom flera hade svarat hur de uppfattade 

Google som sökmotor i allmänhet, och inte hur de uppfattade den specifika metoden de 

hade arbetat med. Jag tog då kontakt med informanterna per mejl eftersom de hade slutat 

med sina lektioner för terminen, och förtydligade att enkäten gällde den specifika 

sökmetod som informanterna hade gjort vid skrivtillfället två. Jag anser att tillförlitligheten 

blir då god. Om de grekiska eleverna hade haft mer tid hade det varit till undersökningens 

fördel att en mer grundlig enkät delats ut, tillsammans med en avslutande gemensam 

diskussion.  

 

 

3.4   Enkät till L1-talare om idiomaticiteten i text-     

        produktionen 

L1-talare fick dessutom ta ställning till materialet med grundval på sin språkkänsla för att 

få en annan och kanske mer objektiv bedömning av idiomaticiteten. Jag skickade därför ut 

en enkät med slutna frågor mellan ett visst antal svarsalternativ (se bilaga 6) till 18 infödda 

svenskar mellan 18 och 44 år. Varje fråga innehöll två bostadsannonser producerade av en 

och samma främmandespråksinlärare och L1-talarna skulle ta ställning till vilken av 

bostadsannonserna de uppfattade som mer idiomatisk. Även dessa informanter 
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informerades om undersökningen och utlovades anonymitet. Det är omöjligt att veta 

utifrån vilka kriterier L1-talarna har gjort sin bedömning eftersom det inte har getts 

svarsutrymme för kommentarer till bedömningen. Vidare kan L1-talarna ha svarat 

brådskande utan att egentligen ta ställning. Några kan ha upplevt osäkerhet över  

vilka språkliga drag som skulle bedömas. En informant skickade exempelvis tillbaka 

enkäten och sa att han inte kunde besvara enkäten. Han förstod inte exakt vad han skulle 

titta på. Andra kan ha tagit ställning snabbt under några minuter. En del kan ha suttit länge 

och granskat noga bostadsannonserna, så att de till slut tappat bort språkkänslan och börjat 

titta på detaljer istället för att basera bedömningen på ett helhetsintryck. Vad som stör 

språkkänslan är ibland något personligt och det är därför svårt att kontrollera enkätens 

reliabilitetet.  

 

 

3.5   Analys av textproduktionen 

Analysen var explorativ och syftet var att systematisera återkommande språkliga drag som 

ökade eller minskade grad av idiomaticitet. Jag delade upp materialet under följande 

innehållsetiketter: rubrik, inledning, egenskaper och intressen, typ av bostad som 

efterfrågas, kontaktmöjlighet och avslutningsfras (Se bilaga 7) för att de skulle bli enklare 

att kontrastera annonserna.  
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4   Resultatredovisning 

 

4.1  Främmandespråksinlärarna upplevelse av webbsökning  

       som  språkverktyg   

Som framgår av tabell 1 upplever 28, 5 % av 7 informanterna att webbsökningar är väldigt 

lätta, 28, 5 % lätta, 28, 5 % vare sig lätta eller svåra, och 14, 5 %  ganska svåra.  

 

Tabell 1. Enkätfråga 1 

Jag tyckte att det var X att använda webbsökningar så som vi gjorde i undersökningen 

Variabel Väldigt lätt Lätt Vare sig lätt 

eller svårt 

Ganska svårt Svårt 

Absolut 

frekvens (f), 

n=7 

2 2 2 1 0 

Relativ 

frekvens (rf), 

100 % 

28, 5 % 28, 5 % 28, 5 % 14, 5 % 0 % 

 

 

 

Tabell 2 visar att 86 % av 7 främmandespråksinlärare är villiga att använda webbsökning 

igen medan 14 % vill kanske använda webbsökning igen.  

Tabell 2. Enkätfråga 2 

Jag är villig att använda webbsökningar som språkverktyg igen så som vi gjorde i 

undersökningen.  

Variabel Ja Kanske Nej 

Absolut frekvens (f), 

n=7 

6 1 0 

Relativ frekvens (rf), 

100 % 

86 % 14 % 0 % 
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Resultaten av tabell 3 visar att 14 % av informanterna föredrar ordböcker framför 

webbsökning när de producerar text och 0 % föredrar grammatikböcker. De flesta är 

således positiva till webbsökning, men resultaten visar vidare att ungefär hälften, 43 %, 

ändå vill ha ordbok som komplement till webbsökning. Tabellen visar också att  43 % 

föredrar webbsökningar framför ord- och grammatikböcker.  

 

Tabell 3.  Enkätfråga 3 

Jag föredrar att använda X när jag producerar en text.  

Variabel Ordbok Grammatikbok Webbsökningar  Ordbok och 

webbsökningar  

Absolut frekvens (f), 

n=7 

1 0 3 3 

Relativ frekvens (rf), 

100 % 

0,14 % 0% 43 % 43 % 

 

 

De öppna frågorna  i enkäten redovisas vidare i tabell 4 och 5. Inom kvalitativ forskning 

stramar man åt frågorna under vissa innehållsetiketter, vilket underlättar en kvantitativ 

framställning. Tabell 4 visar att några av de positiva delarna med sökmetoden var att den 

erbjöd exempel på textförebilder, att sökningen gick snabbt och att den returnerade ett stort 

urval av texter. Svar 1 och 3 liknar varandra, med skillnaden att 3 betonar mängden av text.  

 
Tabell 4.  Enkätfråga 4 

 

   Vad var bra med att använda webbsökningar 

   som vi gjorde i undersökningen?  

Antal informanter av 7 

1. Att du kan hitta textförebilder. 3 
2. Snabba informationssökningar. 2 
3. Det stora utbudet av texter. 2 

 

 

 

Tabell 5 visar att 2 av 7 främmandespråksinlärare upplevde att det fanns många distra-

herande faktorer på nätet med bilder eller annan information. 3 av 7 upplevde en 

osäkerhet över språkets stilregister eller pragmatiska nivå. 

 
Tabell 5. Enkätfråga 5 

 

  Vad var dåligt med att använda webbsökningar som vi gjorde i undersökningen?  Antal informanter  

av 7  
1. Du vet inte om texten är pålitlig, vare sig till innehåll eller form. 1 
2. Du måste vara uppkopplad på nätet och ha ström. 2 
3. Du vet inte om språkets stilregister passar i ditt egna skrivsammanhang.  Till exempel om 

en fras är formell eller icke formell.  

2 

4. Det är lätt att bli distraherad av bilder och information som inte har att göra med texten 
som du vill skriva.  

1 

5. Det är lätt att bli förvirrad eller att komma bort sig i den stora mängden information.  1 
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4.2  L1-talarnas upplevelse av idiomaticiteten i  

       främmandespråksinlärarnas textproduktion 

Tabell 6 visar att 13 % av 18 L1-talare uppfattade bostadsannonserna producerade med 

ord- och grammatikböcker som mer idiomatiska, 78 % uppfattade bostads-annonserna 

producerade med webbsökning som mer idiomatiska och 9 % uppfattade ingen skillnad 

i idiomaticitet mellan annonserna. 

 

Tabell 6. Resultat av enkäten till L1-talarna 

Hur uppfattade de infödda talarna idiomaticiteten i bostadsannonserna?  

Variabel L1-talare som 

uppfattade 

bostadsannonsen 

producerad med ord- 

och grammatikböcker 

som mer idiomatisk 

svenska 

L1-talare som 

uppfattade 

bostadsannonsen 

producerad med 

webbsökning   

som mer 

idiomatisk 

svenska 

L1-talare som uppfattade 

ingen skillnad i 

idiomaticitet mellan de två 

bostadsannonserna 

producerade med respektive 

språkhjälpmedel 

Absolut 

frekvens (f), 

n= 7 * 18=  

126 

 16  98 12 

Relativ 

frekvens (rf), 

100 % 

0, 13 % 0,78 % 0, 09 % 

 

  Se även figur 5 nedan: 
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producerad med ord- och

grammatikböcker som mer

idiomatisk.

 

Figur 5. L1-talarnas uppfattning om idiomaticiteten i bostadsannonserna 
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Figur 6 nedan visar vad de infödda talarna har svarat för respektive bostadsannons. 

Varje stapel visar resultaten av två bostadsannonser producerade av samma andra-

språksinlärare. Stapel 1 visar resultat för 1A och 1 B och stapel 2 för 2A och 2 B etc. 

Som framgår av resultaten har de infödda talarna varit mest oeniga gällande 

annonserna  3A , 3B och 7A och 7B. 
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Figur 6. L1-talarnas uppfattning om idiomaticiteten i respektive bostadsannons 

 

 

 

Tabell 7 illustrerar figur 6 i siffor och det framgår också av tabellen med vilket 

språkhjälmedel respektive annons har producerats:  

 

Tabell 7. Resultat i siffror av enkäten till L2-talare.   

BOSTADSANNONSER ABSOULT FREKVENS (f), n= 18 RELATIV FREKVENS (rf), 100 % 

Annons 1a, Ord-och grammatikbok 2 11 % 

Annons 1b, Webbsökning 16 89 % 

Annons 1a/1b 0 0 % 

Annons 2a Ord-och grammatikbok 2 11 % 

Annons 2b, Webbsökning 14 78 % 

Annons 2a/2b 2 11 % 

Annons 3a Ord-och grammatikbok 4 22 % 

Annons 3b, Webbsökning 12 67 % 

Annons 3a/1b 2 11 % 

Annons 4a, Webbsökning 13 72 % 

Annons 4b Ord-och grammatikbok 2 11 % 
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Annons 4a/4b 3 17 % 

Annons 5a Ord-och grammatikbok 0 0 % 

Annons 5b, Webbsökning 16 89 % 

Annons 5a/1b 2 11 % 

Annons 6a, Webbsökning 17 94 % 

Annons 6b 1 6 % 

Annons  6a/6b 0 0 % 

Annons 7a, Webbsökning 10 55 % 

Annons 7b, Ord-och grammatikbok 5 28 % 

Annons  7a/7b 3 17 % 

 

 

 

4.3   Analysen av textproduktionen 

 

4.3.1  Språkliga faktorer som ökade graden av idiomaticitet.  

Resultaten visar att bostadsannonserna producerade med webbsökning, är sannolikt delvis 

kopierade från webben och delvis producerade av främmandespråksinlärarna. De 

kopierade fraserna utmärker sig genom att de ligger över informanternas övriga 

språkkompetens (se fetmarkerade fragment), medan de egenhändigt producerade fraserna 

utmärker sig genom att de bryter mot målspråksnormen (se kursiverade partier).  

 

Jag är mycket ordningsam, (1) skötsam, och social. Jag har bott i andrahand tidigare,  så (2)fina referenser finns att 

fås, om så önskas . (3) På fritiden gillar jag att träna och vara ute i naturen. Jag njuta av titta på teve också . Jag är 

rökfri, har inga husdjur och tycker om hemstädning ! 

 

Jag är en kvinnlig tandläkare med  fast jobb. Jag är (4) skötsam, tobaksfri, utan husdjur och  håller rent omkring mig. 

Jag är en lugn person och ( i min fritid tycker jag om att promenera vid havet, gå ut och fotografera och umgås med 

vänner.  

 
Figur 7. Bostadsannons 2B och bostadsannons 5B 

 

 

Andra fraser som (3) På fritiden gillar jag att träna och vara ute i naturen går inte att 

avgöra med säkerhet, om de är kopierade från webben eller egenhändigt producerade,  

eftersom den strukturen är i enlighet med främmandespråksinlärararnas språknivå. 

Däremot torde (1,4) skötsam vara kopierat från webben, eftersom det är ett så adekvat ord 

för kontexten. (2) Fina referenser kan vidare definieras som en prefabricerad enhet, 

eftersom referenser bara kan kombineras med vissa adjektiv (jfr *vackra referenser, 

*sköna referenser). Det är återigen dessa språkspecifika ordkombinationer som ökar 

graden av idiomaticitet i språket. Men denna ojämna språkliga nivå som framgår i figur 7, 

gör att bostadsannonserna producerade med webbsökningar blir ojämna i idiomaticitet.    
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Bostadsannons 6A i figur 8, som 17 av 18  L1-talare upplevde som mer idiomatisk än den 

jämförande annonsen (producerad med ord- och grammatikböcker), finns det inget språk 

som grammatiskt bryter mot målspråksnormen och det förefaller som om annonsen kan 

vara helt kopierad från webben. Jag har fetmarkat mer eller mindre icke kompositionella 

och/eller halvfasta samt fasta prefabicerade enheter (10-17).  

 

 
Mitt namn är Ifijenia Dosi. Jag är 25 år och är utbildad till, och arbetar heltid som tysk lärare. Jag 
är klar med utbildningen till sommaren. Jag gör praktik just nu i Stockholm och ska även 

sommarkurset här i juni och juli. Förhoppningsvis får jag fortsatt arbete och kan därför tänka mig 
att hyra längre (10) om så blir fallet. 

 

Jag söker en lägenhet att bo I, ett rum att hyra i centrala Stockholm. (11) Jag är på jakt efter 

boende (12) i alla dess slag. Möblerat eller omöblerat spelar ingen roll, kan också tänka mig att 

hyra ett rum om någon önskar att hyra ut det. Jag är egenföretagare också. Jag önskar hyra 

lägenhet (ett rum) i 3 månader eller längre, 1-2 rum och kök i centrala stockholm eller (13) i 
nära anslutning, tex bromma, sundbyberg, solna. 

Jag är en glad, ansvarsfull, energisk, trevlig, rök- och husdjursfri, nykter. Jag spelar garna tennis 

ocksa. Jag har inga barn och jag röker inte. Jag är seriös och pålitlig! 
Skickar gärna referenser och anställningsbevis (14) om så önskas! 

(15) Hör av dig så kan vi diskutera pris och andra praktiska saker. 

Hoppas att du har en lägenhet som passar mig. 

(16) Tack på förhand! 

 

Förhoppningsfulla och (17) vänliga hälsningar, 

Ifijenia 

                  Figur 8. Bostadsanonns 6A, producerad med webbsökning. 
 

 

Trots att annonsen innehåller motstridig information (i inledningen är hon färdigutbildad 

lärare, därefter blir hon student som ska bli klar med utbildningen till sommaren, lite längre 

fram i annonsen blir hon plötsligt egen företagare) har så många som 17 av 18 

modersmålstalare pekat ut annonsen som mer idiomatisk än informantens andra annons. 

Kan det kopplas till att figur 8 innehåller en sådan hög andel prefabricerade enheter? 

Jämför även vidare figur 9 nedan hur flera av främmandespråksinlärarna har byggt ut sina 

substantiv avseende yrke eller sysselsättning med bestämningar och hur det idiomatiskt 

lyfter texten. 

 

 Ord- och grammatikböcker  Webbsökning 

1A Jag är sjukgymnast och nästa sommar ska 

jag studera på Folkuniversitetet, så ska jag 

bo i Sverige i två månader. 

 

 

 

 

1B Skötsam och seriös sjukgymnast söker lägenhet att hyra i 

Stockholmsområdet från 1 Juli i år och framåt. 
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2A Hej! Jag heter Evi, jag kommer från 

Grekland och jag ska studera svenska i 

Sverige från 1 juni till 31 juli. Jag skulle 

vilja att hyra en lagenhet bredvid 

folkuniversitetet. Jag behöver hyra den om 

två månader, om juni och juli uttryckligt. 

Jag är läkare, min passion är: att städa och 

jag tycker om läsning. Slutligen jag har inte 

hushållsdjur och jag njuter av att titta på 

teven.  
 

 

2B 27årig läkare som jobbar på Sahlgrenska söker 

förstahand eller möblerad andrahand lägenhet i centrala 

Göteborg.  

 

3A - 3B - (Strukturen uppträder ej)  

4B Jag är en student från Grekland och ska 

koma till Sverige nästa sommar för att 

studera svenska. 

4A Jag heter Leonidas och jag är en lugn och social 21 

åring student från Griekland som söker central 

möblerad lägenhet/rum i Upsala. 

5A Mina studium ska sluta på juli men jag vill 

bo i Sverige till september när jag måste åka 

tillbaka Grekland. Här studera jag på 

Aristotle universitet för att bli tändläkare.  

5B Jag är en kvinnlig läkare med fast jobb.. 

 

6B - 6A - (Strukturen uppträder ej) 

7B Hej!  

Jag heter Kiriaki och är en 21-arig tjej från 

Grekland. 

7A Hej! 

Kiriaki heter jag, och är en glad 21åring född och 

uppvuxen i norra Grekland. 

Figur 9. Graduell idiomaticitet 

 

Ett annat språkligt drag som vidare framträdde med webbsökningar var enskilda ord med 

hög frekvens i aktuell kontext. Påfallande många är sammansättningar (husdjur, 

betalningsanmärkning) Jämför figur 10.  

 

Annons ORD- OCH GRAMMATIKBÖCKER Annons WEBBSÖKNING 

1A Jag älskar att känna till nya vänner!  

 
1B Jag har fast månadsinkomst och är rök* och 

djurfri..  

2A Jag är läkare, min passion är: att städa och jag 

tycker om läsning. Slutligen jag har inte 

hushållsdjur och jag njuter av att titta på teven.  

 

2B Jag är mycket ordningsam, skötsam, och 

social.  Jag är rökfri*, har inga husdjur och 

tycker om hemstädning! 

 

3A Jag är en rolig grekinna och från 1 juni till 31 juli 

ska jag studera svenska på folkuniversitetet i 

Göteborg 

3B Mina vänner sager att jag är trevlig, social och 

skötsam. Jag är även rök*- och husdjursfri!  

 

4B Jag tror att vara en mycket snäll man som gillar 

fotboll och god mat. Jag är gift så min fru och 

min dotter vill kanske kom och stanna med mig 

en vecka eller två. 

 

 

4A Jag är rökfri*, har inga husdjur, men 

jag är gift. Fritiden ägnar jag gärna åt att laga 

mat, baka, umgås med vänner och att träna. 

 

5A Här studera jag på Aristotle universitet för att bli 

tändläkare. När jag har fritid, brukar jag att 

promenerar bredvid havet och dansar zumba med 

mina vänner. Jag är en mycket glad flickor som 

älskar att resa. 

 

 

 

 

5B Jag är en kvinnlig tandläkare med fast jobb. Jag 

är skötsam, tobaksfri, utan husdjur och håller 

rent omkting mig. Jag är en lugn person och i 

min fritid tycker jag om att promenera vid 

havet, gå ut och fotografera och umgås med 

vänner.  
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6B Man bör föredra mig, därför att jag tar hand om 

husen, jag städa dem ofta. Dessutom har jag 

många intressen, som zumba, böcker, tennis och 

volleyboll. Jag arbetar som baby-sitter för 

spädbarn också. 

 

 

6A Jag är en glad, ansvarsfull, energisk, trevlig, 

rök*- och husdjursfri, nykter. Jag spelar garna 

tennis ocksa. Jag har inga barn och jag röker 

inte. Jag är seriös och pålitlig! 

Skickar gärna referenser och anställningsbevis 

om så önskas! 

 

7B Jag har klarat med min exam alldeles nyss och 

kom in på ett svenskt universitet i Stockholm för 

jag ville förtsätta med mina studier i 

datavetenskap. Jag har inga husdjur, är icke-

rökare och arbeter framför datorn. Förutom det, 

hittade jag ett jobb strax utanför stan, så jag ska 

vara ute en hel del. Mina vänner beskriver mig 

som en ärlig, artig och ordentlig person. På 

fritiden gillar jag att ta promenader eller stanna 

inomhus och mysa. 

7A Jag är skötsam och ordentlig och gillar att ha 

det städat och systematiskt . Mina intressen är 

att mysa, läsa böcker, umgås med vänner med 

mera. Jag är djur och rökfri*.Har inga 

betalningsanmärkningar* och har goda 

referenser från tidigare uthyrare. Jag är utbildad 

programmerare och har även helgjobb. 

 Figur 10.  Frekventa konstruktioner i aktuell kontext.*Komponenten rökfri gavs i instruktionerna och kan såldes räknas 

bort som  en icke giltig variabel i undersökningen.  Jag valde dock att ta med den i den här figuren för sammanhangets 

skull.  

 

Annons 7 A är den enda annons som närmar sig det språkspecifika innehåll som krävs i 

denna kontext, och i enkäten som skickades ut till modersmålstalarana uppfattade 5 av 18 

L1-talare annons 7A som mer idiomatisk, medan 3 av 18 L1-talare uppfattade ingen 

skillnad mellan annonserna. Det resultatet skulle kunna ha en koppling till att enskilda ord 

med hög frekvens i en given kontext är betydelsefull för idiomaticiteten.  

   Vidare hittade jag vissa konstruktioner  (figur 11), där samma språkliga innehåll skulle 

kunna ha uttryckts mer idiomatiskt. Jag har gett förslag på alternativ (alla exempel är 

hämtade från bostadsannonserna), men endast en informant hade själv, utan att veta om 

det, hittat en mer idiomatisk lösning för sitt språkliga innehåll (se 7A och 7B nedan) 

 

annons ORDBOK- OCH GRAMMATIKBOK annons WEBBSÖKNING 

4B Jag söker inte ett dyrt rum  5B Hyran får inte överstiga  X.  

6B Man bör föredra mig därför att jag tar hand om 

husen  

5B Jag är skötsam. 

7B Jag hoppas att du kan hjälpa mig 6A Tack på förhand 

5A För frågor eller information du kann 

kommunicera med mig. Tel: nummer 

 

7A Kontakta mig gärna via email eller telefon.  

 

2A Slutligen jag har inte hushållsdjur[..] 3B  Jag är husdjursfri 

7B  En liten lägenhet på cirka 30 kvadratmeter är 

bra för mig. Jag behöver den för knappt två år. 

Nästa august kommer jag till Stockholm. . 

7A  Jag önskar hyra en möblerad lägenhet för minst två 

år och måste flytta in senast den 1 augusti. 

Figur 11. Olika  realiseringar  av samma språkliga innehåll 

   

 

Intressant var vidare i figur 12 att så få grekiska elever använde en avslutande 

hälsningsfras, medan samtliga använde en sådan i bostadsannonsen producerad med 
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webbsökning. Detta är ett bra exempel på att webbsökningar kan synliggöra språkliga 

mönster. 

 

annons ORDBOK- OCH GRAMMATIKBOK annons WEBBSÖKNING 

1A Tack så mycket! 1B Hälsningar 

Maria 

 

2A TACK!  

 
2B Med välinga hälsningar 

Evi 

3A - 3B Tack så länge // Stella 

 

4B - 4A Vänligen 

Leonidas 

 

5A - 5B Hälsningar 

Elina 

 

6B - 6A Förhoppningsfulla och vänliga hälsningar, 

Katarina 

 

7B - 7A Mvh  Kiriaki 

 

Figur 12.  Avslutande hälsningsfras.  

 

4.3.2   Språkliga faktorer som minskade graden av idiomaticitet 

Stilbrott och avvikelser på pragmatisk nivå var utmärkande i annonserna. De förekom i 

flera av annonserna. Informanten i figur 13 har klistrat in fraser som uppenbarligen är 

yttrade av den som äger webbplatsen. 

 

Jag är en kvinnlig tandläkare med fast jobb. Jag är skötsam, tobaksfri, utan husdjur och håller rent omkting mig. Jag 

är en lugn person och i min fritid tycker jag om att promenera vid havet, gå ut och fotografera och umgås med 
vänner.  

Om du tycker att jag är en lämplig hyresgäst så får du gärna kontakta mig genom formuläret här nedan och vi kan 

diskutera vidare. 

Lycka till med hyresgästsökandet. 

Hälsningar 

Elina 

Figur 13. Annons 5B, producerad med webbsökningar 

 

I figur 14 blir det stillbrott, när stilen är formell i vissa meningar och 

informell i andra.  

 

Jag är en glad, ansvarsfull, energisk, trevlig, rök- och husdjursfri, nykter. Jag spelar garna tennis ocksa. Jag har inga barn och jag röker 
inte. Jag är seriös och pålitlig! 

Skickar gärna referenser och anställningsbevis om så önskas! 

Hör av dig så kan vi diskutera pris och andra praktiska saker. 

Hoppas att du har en lägenhet som passar mig. 
Tack på förhand! 

Förhoppningsfulla och vänliga hälsningar, 

Katarina 
 

 

Figur 14. Annons 6A, producerad med webbsökningar 
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Även annons 3B (figur 15) innehöll flera fraser som inte är pragmatiskt motiverade för 

kontexten:  

 

 

Barnmorska söker rum i sthlm 

Hej,  

Jag ska studera svenska på Folkuniversitetet i Stockholm och önskar rum för 2 månader (från 

1 juni till 31 juli). Jag skulle gärna hyra ett rum hos någon eller några likasinnade 

(någorlunda samma ålder och bransch/intressen är ett krav). En säng till mig är 

tillräcklig. 

Jag är barnmorska och 30 år. Mina vänner sager att jag är trevlig, social och skötsam. Jag är 

även rök- och husdjursfri! 

 

Svenska kulturen intressera mig och min tror är att den grekiska kulturen är mycket intressant, 

också! Jag kan undervisa dig!!!!! 

Om detta kan vara något så hör gärna av er via mailen, så tar vi bättre kontakt för CV, 

referenser och telefonnummer. 

 

Tack så länge // Stella 

 

Figur 15. Bostadsannons  3B, producerad med webbsökningar 

 

Detta kan ha påverkat resultatet i enkäten, där L1-talarna var oeniga gällande vilken text 

som var mer idiomatisk av bostadsannonserna 3A och 3 B.  
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5   Diskussion av resultaten 

 

5.1  Idiomaticitet som genererades av webbsökningar 

Denna studie visar således att graden av idiomaticitet i den skriftliga produktionen hos de 

sju främmandespråksinlärarena delvis kunde höjas med hjälp av webbsökningar. Den 

idiomatiska nivån blev ojämn i bostadsannonserna eftersom främmandespråksinlärarna 

sammanfogade egetproducerat material med inklistrade lösa fragment eller hela yttranden 

från webbtexter. Resultatet blir då ett textcollage, vilket naturligtvis skapar en viss språklig 

turbulens. Utifrån ett helhetsperspektiv har dessa textcollage ändå räckt för att höja graden 

av idiomaticitet. 78 % av L1-talarna uppfattade nämligen bostadsannonserna skrivna med 

webbsökningar som mer idiomatiska än de som var producerade med ord- och grammatik-

böcker. Vidare var det annons 7B, skriven med ord- och grammatikböcker, som fick högst 

procentantal av  L1-talarnas omdöme av idiomaticiteten. 28 % av modersmålstalarna 

tyckte att den var mer idiomatisk än den andra annonsen (7A), skriven med 

webbsökningar. Detta betyder att ingen av annonserna skrivna med ord- och 

grammatikböckerna pekades ut som mer idiomatisk av L1-talarna, om man ser till hela 

procentantalet. Vidare visade textanalysen att webbsökningar ökade förekomsten av 

följande fyra språkliga drag som har betydelse för idiomaticiteten: högre grad av icke-

kompositionalitet, sammansättningar, högfrekventa enskilda ord i aktuell kontext samt 

bestämningar till substantiv. Dessa kommer att illustreras i figurerna 14-18 i påföljande 

avsnitt.   

 

 

5.1.1 Fyra språkliga drag som framalstrades av webbsökningar 

1. Högre grad av icke- kompositionalitet 

Det första draget som framträdde med webbsökningar i bostadsannonserna hade att göra 

med konstruktionernas grad av icke-kompositionalitet. Jag har anpassat Howarth’s figur 

(se 2.2) för att beskriva hur graden av idiomaticitet kan höjas i takt med icke-

kompositionaliteten. Formen för ett språkligt innehåll har nämligen betydelse för  
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idiomaticiteten som jag har tidigare nämnt. Samma innehåll kan realiseras med olika 

konstruktioner. Jämför figur 16.  

 

 

Icke korrekt 

lexikogrammatisk 

konstruktion 

Icke idiomatiskt val 

av 

lexikogrammatisk 

konstruktion 

+ =grad av 

idiomaticitet 

Helt kompositionell 

++= grad av 

idiomaticitet 

Delvis 

kompositionell 

++= grad av 

idiomaticitet 

Delvis 

kompositionell 

+++= grad av 

idiomaticitet 

Helt 

kompositionell 

  Fria 

ordkombinationer 

Kollokationer 

Fasta 

kombinationer 

Figurativa idiom Rena idiom 

 

Jag sökar huset 

 

Jag söker hus 

Jag letar hus 

Jag letar hem 

 

Jag söker bostad 

  

Jag är på jakt 

efter bostad. 

 

Strukturen 

uppträdde ej i 

materialet 

   

Jag  pengar får 

varje månader 

Jag  har fixerad 

inkomst 

Jag får pengar med 

jämna mellanrum 

Jag har fast 

inkomst 

 

 

 

Figur 16. Graduell idiomaticitet, grad av kompositionalitet 

 

 

2. Sammansättningar 

Det andra draget som framträdde med webbsökningar var sammansättningar. Till exempel 

är  Jag är rökfri  en mer språkspecifik konstruktionen än Jag röker inte och därför svårare 

att processa för främmandespråksinlärare.  

 

Mindre språkspecifikt (Lägre grad av idiomatik) Mer språkspecifikt (Högre grad av idiomatik) 

Jag röker inte Jag är rökfri 

Jag har inga husdjur Jag är husdjursfri 

Jag betalar alltid mina räkningar Jag har inga betalningsanmärkningar 

Figur 17. Graduell idiomaticitet, sammansättningar 

 

 

 

3. Enskilda ord med hög frekvens i aktuell kontext 

Vidare genererade informanternas webbsökningar högfrekventa enskilda ord i den 

akutella kontexten, vilket ökade idiomaticiteten i bostadsannonserna. Figur 18 

illustrerar fenomenet. Jag har tagit med egenskapen rökfri för att framhäva 

egenskapernas pragmatiska nivå i kontexten bostadsannonser. 
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Lägre grad av idiomaticitet Högre grad av idiomaticitet 

Icke frekventa egenskaper i bostadsannonser Frekventa egenskaper i 

bostadannonser 

Jag är pratsam och rökfri Jag är lugn och rökfri 

Jag är mysig och rökfri Jag är skötsam och rökfri 

Jag är rolig och rökfri Jag är pålitlig och rökfri 

Jag är rik och rökfri Jag är social och rökfri 

Jag är snäll och rökfri Jag är ordningsam och rökfri 

Figur 18. Graduell idiomaticitet, frekventa enskilda ord motiverade av kontexten 

 

 

4. Bestämningar till substantiv 

Dessutom framalstrade webbsökningarna bestämningar till substantiv, vilket också har 

betydelse för idiomaticiteten. Även denna idiomaticitet är naturligtvis graduell. Jämför 

nedan i figur 19. Det finns, som jag nyss nämnde, konstruktioner som är mer generella i sin 

karaktär. I många språk kan man till exempel kombinera bra + referenser, men därefter 

blir ordkombinatoriken mer språkspecifik och tillåter bara därför vissa inskränkningar (jfr 

goda referenser eller fina referenser).   

 

Substantiv + bestämning 

+ =  lägre grad av idiomaticitet  ++=  högre grad av idiomaticitet +++= grad av idiomaticitet 

Minst språkspecifik Mer språkspecifik Mest språkspecifik 

Referenser finns om så önskas. Bra referenser finns om så 

önskas. 

Goda referenser finns om så 

önskas. 

Figur 19. Graduell idiomaticitet, bestämningar till substantiv 

 

 

5.1.2 Det öppna valets princip och idiomprincipen 

Bra referenser går också att kreativt språkprocessa enligt det öppna valets princip medan 

goda referenser måste betraktas som en prefabricerad enhet med tanke på den begränsade 

ordkombinatoriken. Den torde därför processas enligt idiomprincipen, det vill säga hämtad 

som en helsekvens från minnet.  Dessa unika språkmönster är givetvis svårare att processa 

för främmandespråksinlärare, men även modersmålstalare får faktiskt ibland leta lite extra i 

minnet. Dock lyfter Sundman (2010:329) fram tänkvärt att det inte går att bevisa när dessa 

helsekvenser är hämtade som en prefabricerad enhet eller när de är analyserade ord för ord 

(Sundman, 2010:329). Helt kompositionella konstruktioner - exempelvis det till synes icke 

fasta uttrycket Jag är skötsam –  skulle faktiskt vid ett tillfälle kunna vara hämtat från 
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minnet som en helfras av en språkbrukare, medan samma fras av samma språkbrukare vid 

ett annat tillfälle skulle kunna vara konstruerat av kreativa språkregler (Sundman, 

2010:329). Detta skulle då betyda att fastän det finns en språkvetenskaplig skillnad mellan 

de språkliga enheterna, avseende komposionalitet, kan de ändå enligt denna definition 

jämställas som prefabricerade enheter, så länge de kan antas vara processade som 

helsekvenser från minnet. Men den logiska principen är, enligt mig, att ju mer fast och icke 

kompositionell konstruktionen är, desto troligare är att den har processats som en 

prefabricerad enhet enligt idiomprincipen.  

    

 

5.2  Sökmotorer som språkverktyg 

Anmärkningsvärt var vidare att hela 43 % av informanterna uppgav i enkäten att de 

föredrar webbsökningar framför ord- och grammatikböcker. Eftersom det var slutna frågor, 

går det inte att peka ut exakta orsaker till detta resultat, men det väcker en undran av mig. 

Är ord- och grammatikböcker en gång så självklara roll för främmandespråksinläre på väg 

att förändras? Vidare uppgav hela 6 av 7 främmandespråksinlärare att de var beredda att 

använda webbsökning igen. En majoritet av informanterna var också positiva till det stora 

utbudet av textförebilder och snabbheten i informationsökningnarna. Däremot upplevdes 

användarvänligheten av webbsökningarna väldigt olika, från väldigt lätt till ganska svår. 

Kan det ha en koppling till webbsökningars begränsningar som främmandespråksinlärarna 

lyfte fram i enkäten?  Informanterna skrev bland annat att mängden bilder och information 

distraherade. Ytterligare en begränsning som uppgavs vidare i enkäten var en osäkerhet 

över pragmatisk nivå och stilregister. Denna osäkerhet bekräftades sedan också av min 

textanlys av bostadsannonserna. Det var i huvudsak dessa faktorer som störde 

idiomaticiteten förutom infomanternas egetproducerade material.  

 

5.2.1 Webbplatsernas och sökordens betydelse för konstruktiva webbsökningar 

En betydelsefull hjälp fick informanterna av att webbsökningarna begränsades till 

www.blocket.se . Jag har också under undersökningens gång insett att även sökordet  

rökfri har varit avgörande för informanternas språkliga produktion. Detta sökord fick 

nämligen informanterna som en hjälp för att komma igång med sina webbsökningar. 

Just egenskapen rökfri är mycket efterfrågad i svenska bostadsannonser och ordet har 

en ganska formell karaktär i den här kontexten. Det har hjälpt främmandespråksinlärare 

http://www.blocket.se/
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att komma till annonser som innehåller hög kvalitet, det vill säga till annonser som 

förutom att de innehåller standardenlig svenska, också är representativa annonser för 

genren. Svenska språkbrukare som har använt rökfri, använder troligen också andra 

typiska språkliga drag för genren. Annars, menar jag, hade inte så många likartade 

idiomatiska språkmönster framträtt i flera av annonserna skrivna med webbsökningar 

som det faktiskt gjorde i föreliggade arbete.  

 

5.2.2  Vikten av att begränsa sökningar till webbplatser som innehåller en stor  

         mängd sidor  

Google är vidare ett exempel på en sökmotor som kan begränsa sökningarna till en 

webbplats genom sökfunktionen “avancerad sökning” som jag också tidigare tog upp i 

metodavsnittet. Men när jag testade olika webbplatser genom denna funktion visade 

det sig att webbplatserna hade för begränsat material för att det skulle kunna gå att 

generalisera. Språket som kom upp var alldeles för varierat och det gick inte att urskilja 

några språkmönster. När jag vidare sökte på ordet rökfri kom det bara upp en eller 

några få annonser. När jag däremot begränsade sökningarna till www.blocket.se, som 

också är den webbplats som har använts i detta arbete, kom det upp väldigt många 

träffar och det gick att börja generalisera. Jag drog då slutsatsen att webbplatsen 

www.blocket.se  innehåller en ansenlig mycket större mängd material än de andra 

(oanvändbara) webbplatserna.  

 

5.2.3 Webbtexter som lingvistiskt material och sökmotorers begränsningar 

En nackdel med sökmotorer är att det inte har anpassats för språkliga frågor och 

webbtexter innehåller därför inte heller några metadata. Webbtexter har ytterligare inte 

heller kontrollerats utav någon ansvarig om de följer en språkstandardnorm. Språkligt kan 

webbtexterna därför innehålla alla möjliga variationer, samt många gånger bryta mot 

språkriktighet. Det betyder att webbsökningar måste göras med en kritisk hållning av 

främmandespråksinläraren. En lösning för främmandespråksinlärarna kan vara att hålla sig 

till seriösa webbplatser eller att begränsa sökningarna genom sökmotorers söklänkar, till 

exempel nyheter. En fördel med webben är att den innehåller en oändlig mängd text och 

genrer som borde vara tillräckliga i antal för att få syn på konventionaliserade 

språkmönster. Även om siffrorna inte är helt tillförlitliga när man söker på till exempel ett 

uttryck, går det ändå att få indikationer i händelse av ett stort antal träffar. I praktiken är 

det ointressant om siffrorna är tillförlitliga när resultaten exempelvis hamnar över 100 000 

http://www.blocket.se/
http://www.blocket.se/
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i träffar. Jag sökte den 25 augusti 2012 på konstruktionen “Jag röka inte” (med citattecken) 

som fick 10 träffar på Google, medan “Jag röker inte”  fick 284 000 träffar. Detta fungerar 

bra för att söka på lösa språkliga fragment.  

   Webbsökningar kan däremot inte ge förslag på bättre alternativa konstruktioner för hela 

språkliga yttranden i en given kontext.  Detta bidrog också till att jag inte ville att 

informanterna skulle omarbeta sina ursprungliga annonser med webbsökningar, se avsnitt 

3.2.1, där jag också  beskriver att det fanns en möjlighet att de skulle fastna i en form eller i 

ett innehåll som filtrerades genom deras förstaspråks språksystem. Vanliga sökmotorer kan 

inte ta hänsyn till omgivande kontext och returnera egenskapen Jag är skötsam som ligger 

på högre pragmatisk nivå i bostadsannonser än exempelvis Jag är snäll (som en informant 

skrev i sin första bostadsannons). Likaså kan inte sökmotorer returnera än annan form för 

samma innehåll, till exempel  Jag är rökfri istället för Jag röker inte.   

 

5.2.4  Sammanfattning 

Detta betyder avslutningsvis att, förutom vikten att begränsa webbsökningar genom en 

relevant webbplats, måste den också innehålla många sidor. Ytterligare är viktigt att göra 

webbsökningar med lämpliga sökord som tar främmandespråksinlärarna till språk-

kvalitativa webbsidor. Detta är alltså hinder som främmandespråksinlärarna måste ta sig 

förbi för att göra konstruktiva webbsökningar.  
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6  Avslutande del 

 

6.1  Fortsatt forskning 

En alternativ metod i denna studie hade varit att djupanalysera de bostadsannonser som 

fick ojämna resultat i grad av idiomatictet i enkäten till L1-talarna. Det hade kunnat 

medföra en djupare kunskap om vad som kan ha påverkat L1-talarnas språkkänsla.  

    Ett annat alternativ för fortsatt forskning är en jämförande studie, där en och samma 

främmandespråksinlärare skulle kunna läsa två texter. Den ena texten kan då innehålla en 

högre grad av de fyra språkliga drag som har beskrivits i denna studie: icke-

kompositionalitet, sammansättningar, enskilda ord med hög frekvens i en given kontext 

och bestämningar till substantiv. Det kan handla om en jämförelse mellan fraser som Nu 

vill jag dricka kaffe och Nu skulle det sitta bra med en kopp kaffe eller Jag har bra 

referenser och  Jag har goda referenser. Därefter tar L1-talare ställning till vilken 

främmandespråksinlärare de anser har högre kunskap i svenska.  
   Det finns vidare lite forskning om sökmotorers användningsområde som språkverktyg. 

Det kan ha att göra med att det uppstår en konflikt för forskaren med de vetenskapliga 

idealen eftersom sökmotorer är kommersiella produkter. Jag vill betona här att jag inte 

föredrar Google framför någon annan sökmotor, och att jag även skulle finna det nyttigt 

om andra sökmotorers potential som språkliga uppslagsverk undersöktes. Jag har dock inga 

bra lösningar på problematiken, sökmotorer är också varumärken och därför egentligen 

inte användbara i vetenskapliga arbeten. Jag har ändå valt att använda sökmotorn i 

föreliggande arbete eftersom jag har observerat att många använder Google för språkliga 

frågor, även forskare för privat bruk.  

    Ett annat diskussionsämne som jag inte har berört är frågan huruvuda det är tillåtet att 

plagiera från webben på det sätt som denna studie har beskrivit, vilket är ett 

problemområde värt att undersökas närmare i framtiden.  Var går gränsen för plagiat? När 

använder man webben som stöd och inspiration och när plagierar man? Går det att dra en 

sådan gräns?  

   Jag vill också lyfta fram att läromedel kan vara lämpliga att ses över i relation till 

idiomaticitet. Läromedel är ibland alldeles för iordningsställda så att språket i en viss mån 
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blir konstgjort. Jag lade till exempel märke till att i mitt läromedel för nybörjare för 

främmandespråksinlärare i svenska fanns konstruktioner som Jag är mycket trött, men 

däremot inte alternativen väldigt trött, himla trött eller jättetrött (jfr Lindberg, 2003:79).  

 

 

6.2 Avslutning 

Främmandespråksinläraren har den svåra uppgiften framför sig att “släppa taget” om 

sitt förstaspråk och ge sig in i ett annat språk med nya ögon. Det handlar delvis om att 

lära sig en ny form för ett innehåll. Därför behöver främmandespråksinlärare bra 

uppslagsverk som kan synnliggöra konventionaliserade språkmönster. Synen på 

ordböcker håller emellertid på att förändras. Svenska språknämnden har till exempel 

gett ut en ny ordbok, 2003: Svenskt språkbruk- Ordbok över konstruktioner och fraser. 

Där får man reda på hur ord kombineras med varandra samt hittar en mängd fasta 

fraser eller uttryck. Den visar prov på en ny språksyn, nämligen att språkets betydelse 

inte går att isolera i enskilda delar, utan alla är komponenter som samspelar i dynamik 

med en större helhet.  

   Ämnet idiomaticitet är avslutningsvis problematiskt. Orsaken till det är att realisering-

arna inte alltid är lätta att avgränsa eller att mäta. Ämnet är därför i behov av fler studier, 

som kan leda till enhetliga termer och definitioner, vilka i sin tur kan forma ett stabilt 

forskarfält, för det finns inte idag. Det skulle utgöra ett bra stöd för såväl forskare som 

lärare att studera eller undervisa i ämnet. Ett idiomatiskt språkbruk är trots allt det högsta 

ändamålet för andraspråks- eller främmandespråksinlärare.  
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Bilaga 1A (svensk version) 

 

GOOGLE- ETT SPRÅKVERKTYG 

 
Instruktioner 
Jag måste betona att den här uppgiften i första hand inte  handlar om grammatik 
eller att stava rätt, utan målet är att hitta lämpliga ord och fraser som är vanligt 
förekommande i svenska bostadsannonser.   
 
Du ska nu skriva en ny bostadsannons med hjälp av Google.  
Instruktionerna är nästan detsamma som förra gången. Den enda skillnaden är 
att du ska få fyra ord från din förra text som måste vara med i din nya text.  
 

Att söka på Google 
En fördel med Google är att den presenterar förslag på meningar där ordet 
förekommer. Du ser då hur ordet används, och hur du kan bygga upp en mening 
runt ordet.   
När du söker på Google är det bra att du hamnar på relevanta hemsidor; i vårt 
fall vill vi söka på sidor som innehåller bostadsannonser.  

1. Börja därför med att gå in på svenska google.se.  

2. Klicka på “avancerad sökning” 

 
 
 
 
 
3. Därefter skriver du “www.blocket.se” i “webbplats eller domän”. 
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4. Klicka sen på “avancerad sökning”  
5. Skriv sen “bostad”.  

 
 
 
6.  Nu är vi nästan redo att börja våra sökningar. Sökningar kan likna ibland ett 
detektivarbete.  Med det menar jag att du  ofta måste söka dig vidare med de 
språkliga ledtrådar du får.  
 

 

 

 

Jag ska ge dig ett exempel på hur du kan tänka: om du är nyfiken på att ta reda 
på vilka karaktärsdrag som är viktiga i en bostadsannons, kan du söka på till 
exempel “jag är”.  Ibland kan du behöva öppna en länk för att studera “jag är” 
lite närmare. Här kommer det upp ett exempel  på “rökfri”.  
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Du kan då klistra in “rökfri” i sökrutan för att kontrollera om det är ett vanligt 
ord i bostadsannonser. Resultaten nedan visar att det ofta förekommer i 
bostadsannonser. Då kan det vara en bra ide att ta med det i din  annons, 
eftersom “Jag är rökfri” kommer göra att ditt språk låter mer som naturlig 
svenska 
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7. Behåll nu alltid “site:www.blocket.se bostad, men lägg till nu också 
“rökfri”. På det viset kommer vi vara säkra på att vi alltid hamnar på relevanta 
sidor.  Skriv sen bara till det ord som du behöver mer information om. Söker du 
bostad i juni, lägg till “juni”, söker du bostad i Stockholm, lägg till “Stockholm”, 
arbetar du som läkare, lägg till “läkare”. Se exempel:  
site:www.blocket.se  bostad rökfri juni 

site:www.blocket.se  bostad rökfri stockholm 

site:www.blocket.se  bostad rökfri läkare 

 

8. Tänk på att ju färre sökord, desto längre meningar. Har du många sökord får 
du mest fram meningsfragment. Det kan ibland räcka för dig. Du får avgöra det. 
Du kan således ibland pröva att ta bort “bostad rökfri” och bara skriva 
“tandläkare”, men kontrollera då att annonserna är bostadsannonser, och att du 
inte har hamnat på irrelevanta sidor. Nedan kommer exempel på möjliga 
kombinationer med ordet “tandläkare”. 
 
site:www.blocket.se  tandläkare 

site:www.blocket.se  bostad tandläkare 

site:www.blocket.se  rökfri  tandläkare 

site:www.blocket.se  bostad rökfri tandläkare 

 
 
9. Nu får du prova dig fram själv!  
 
För att sammanfatta ska du alltså hitta ord eller fraser som du klistrar in i ett 
worddokument. Om något är otydligt, fråga mig gärna!  
 
Lycka till!  
Steinunn 
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Bilaga 1B (grekisk version) 

 

GOOGLE – ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 
Οδηγίες 
Πρέπει να τονίσω ότι αυτή η εργασία δεν έχει να κάνει, κατ’αρχήν, με την 
γραμματική και με το spelling, ο στόχος είναι να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις και 
φράσεις που συνηθίζονται στις αγγελίες κατοικιών. 
 
Θα γράψετε τώρα μια καινούργια αγγελία με την βοήθεια του Google. 
Οι οδηγίες είναι οι ίδιες όπως την προηγούμενη φορά. Η μόνη διαφορά είναι ότι θα 
σας δώσω τέσσερις λέξεις από το προηγούμενο κείμενο σας, που πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και σε αυτό. 

 

Ψάχνοντας στο Google. 
Ένα πλεονέκτημα του Google είναι ότι παρουσιάζει προτάσεις που περιλαμβάνουν 
την λέξη της αναζήτησης. Μπορείτε να δείτε πως χρησιμοποιείται η λέξη και να 
χτίσετε μια πρόταση γύρω από την λέξη. 
Όταν ψάχνεις στο Google είναι χρήσιμο να στοχεύσεις τις σχετικές σελίδες. Στην 
δική μας περίπτωση θέλουμε να κάνουμε αναζήτηση σε σελίδες που περιλαμβάνουν 
αγγελίες κατοικιών. 

1. Γι’ αυτό ξεκινάμε μπαίνοντας στο σουηδικό google.se 

2. Κάνουμε κλικ στο “avancerad sökning” 

 
 
 
 
 

3. Μετά γράφουμε “www.blocket.se” στο “webbplats eller domän”. 
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4. Μετά κάνουμε κλικ στο “avancerad sökning” 

5. Στη συνέχεια γράφουμε “bostad”. 

 
 
 

6. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να αρχίσουμε την αναζήτηση. Η αναζήτηση 

μπορεί να μοιάζει λίγο με δουλειά ντεντέκτιβ.  Εννοώ ότι πρέπει να 

ψάχνουμε παρακάτω ακολουθώντας τα γλωσσικά στοιχεία. 

 

 

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε: αν είστε 
περίεργοι να βρείτε ποια στοιχεία του χαρακτήρα μας ζητούνε συνήθως σε μία 
αγγελία, μπορείτε να δώσετε αναζήτηση με το “jag är”.  Μερικές φορές χρειάζεται 
να κάνουμε κλικ και στο link ώστε να ανακαλύψουμε τι ακολουθεί. Εδώ 
παρουσιάζεται ένα παράδειγμα με τη λέξη“rökfri”. 
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Μπορείτε να κάνετε επικόλληση του “rökfri” στο πλαίσιο αναζήτησης ώστε να 
ελέγξετε εάν είναι συνηθισμένη λέξη στις αγγελίες κατοικιών. Τα αποτελέσματα 
κάτω δείχνουν ότι όντως είναι. Έτσι, μπορεί να είναι μια καλή ιδέα να το 
συμπεριλάβετε στην δική σας αγγελία για να κάνετε την γλώσσα να ακούγεται πιο 
«σουηδικά». 

 
 
 
 

7. Τώρα κρατάμε πάντα το “site:www.blocket.se bostad”, αλλά 

προσθέτουμε και το “rökfri”. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σίγουροι 

ότι θα είμαστε πάντα σε σχετικές σελίδες. Στη συνέχεια γράφουμε μόνο 

την λέξη για την οποία χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. 

Ψάχνουμε κατοικία για τον Ιούνιο, προσθέτουμε “juni”, ψάχνουμε 
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κατοικία στην Στοκχόλμη, προσθέτουμε “Stockholm”, εργαζόμαστε σαν 

γιατροί προσθέτουμε “läkare”. Για παράδειγμα 

site:www.blocket.se  bostad rökfri juni 

site:www.blocket.se  bostad rökfri stockholm 

site:www.blocket.se  bostad rökfri läkare 

 

8.  Να θυμάστε πάντα ότι όσο λιγότερες λέξεις αναζήτησης δίνουμε, τόσο 
μεγαλύτερες προτάσεις εμφανίζονται που περιλαμβάνουν αυτές τις λέξεις. 
Αντιθέτως,  εάν βάλουμε πολλές λέξεις στην αναζήτηση τα αποτελέσματα 
θα είναι «αποσπασματικά». Βέβαια, ίσως αυτό σας είναι αρκετό. Εσείς θα 
αποφασίσετε, ανάλογα με την περίπτωση. Άρα, θα μπορούσαμε και να 
βγάλουμε το “bostad rökfri” και να γράφουμε μόνο“tandläkare”, αλλά 
τότε θα πρέπει να ελέγχουμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε αγγελίες 
κατοικιών και δεν έχουμε φύγει σε άσχετες σελίδες. Ακολουθούν 
παραδείγματα με πιθανούς συνδυασμούς που περιλαμβάνουν την λέξη 
“tandläkare”. 

 
 
site:www.blocket.se  tandläkare 

site:www.blocket.se  bostad tandläkare 

site:www.blocket.se  rökfri  tandläkare 

site:www.blocket.se  bostad rökfri tandläkare 

 
 

9. Τώρα είστε ελεύθεροι να το δοκιμάσετε. 
 
 

Σαν συμπέρασμα, χρειάζεται να βρούμε λέξεις και προτάσεις και να τις 
επικολλήσουμε σε ένα αρχείο του word. Αν κάτι δεν γίνεται κατανοητό είμαι στην 
διάθεση σας. 
Καλή επιτυχία!  
Steinunn 
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Bilaga 2 
 
 
 
Jag heter…………………………………………………………… 
Mitt modersmål är………………………………………………… 
Jag har läst svenska i……………………………………………… 
 
  
INSTRUKTIONER 
Du ska studera svenska på Folkuniversitetet i Sverige i sommar (1 juni- 31 juli) och behöver 
någonstans att bo. Därför skriver du en annons som du lägger ut på nätet. Den ska innehålla 
cirka 100 ord och skrivtiden är 45 minuter.  
 

 Rubrik 

 Inledning: En presentation av dig själv (En mening) 

 Varför söker du bostad? 

 Var söker du bostad? 

 Vad för bostad söker du? 

 Hur länge behöver du hyra bostad?  

 Mer information om dig själv: Varför är du bra som  hyresgäst?  Skriv lite om vem du                           

         är  som person (arbete, intressen osv)   

 Avslutning: Hur kan man kontakta dig?  

 
TÄNK PÅ ATT ANNONSEN ÄR SJÄLVBÄRANDE. DU SKRIVER TILL NÅGON 
SOM INTE HAR SETT FRÅGORNA.  SKRIV SÅ AUTENTISKT SOM MÖJLIGT.  
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Bilaga 3 
 

 

GOOGLE- ETT SPRÅKVERKTYG 
Du ska nu skriva en bostadsannons på nytt, men med denna gång med Google som 
språkverktyg. Instruktionerna är detsamma som förra gången. Glöm inte att dina fyra ord 
måste vara med!  

 
INSTRUKTIONER 
Du ska studera svenska på Folkuniversitetet i Sverige i sommar (1 juni- 31 juli) och behöver 
någonstans att bo. Därför skriver du en annons som du lägger ut på nätet. Den ska innehålla 
cirka 100 ord och skrivtiden är 45 minuter.  
 

 Rubrik 

 Inledning: En presentation av dig själv (En mening) 

 Varför söker du bostad? 

 Var söker du bostad? 

 Vad för bostad söker du? 

 Hur länge behöver du hyra bostad?  

 Mer information om dig själv: Varför är du bra som  hyresgäst?  Skriv lite om vem du       
är som person (Arbete, intressen osv)   

 Avslutning: Hur kan man kontakta dig 
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Bilaga 4 
 
BOSTADSANNONS 1 

1. Sjukgymnast 

2. Lägenhet 

3. laga mat 

4. tvättmaskin 

 

BOSTADSANNONS 2 

1. läkare 

2. städa  

3. djur 

4. teve 

 

BOSTADSANNONS 3 

1. barnmorska 

2. Säng 

3. Kultur 

4. Rum 

 

BOSTADSANNONS 4 

1. student 

2. gift 

3. rum 

4. mat 

 

BOSTADSANNONS 5 

1. tandläkare 

2. rum 

3. fritid 

4. promenera¨ 

 

BOSTADSANNONS 6 

1. juni 

2. lägenhet 

3. stan 

4. tennis 

 

BOSTADSANNONS 7 

1. ordentlig  

2. mysa 

3. jobb 

4. djur 
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Bilaga 5A (svensk version) 
 

 

1. Jag tyckte att Google var X att använda så som vi gjorde i undersökningen.  
VÄLDIGT LÄTT LÄTT VARKEN LÄTT ELLER 

SVÅR 
GANSKA SVÅR SVÅR 

     
 

2. Jag kan tänka mig att använda Google igen som ett språkligt hjälpmedel såsom vi gjorde 

i undersökningen.  
JA  KANSKE NEJ 

   

 

 

3. Jag föredrar X när jag skriver en text. Du får välja fler alternativ. 
 

 

  

 

 

 

4. Detta var bra med webbsökningar så som vi gjorde i 

undersökningen:..................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

 

5. Detta var dåligt med webbsökningar så som vi gjorde i 

undersökningen:..................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDBOK  GRAMMATIKBOK GOOGLE (så som vi 

gjorde i undersökningen) 
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Bilaga 5B  (grekisk version)   
 

1. Νομίζω ότι η δημιουργία της αγγελίας με το Google searching  όπως το κάναμε στην 

τάξη  είναι χ στην χρήση. 

ΠΟΛΥ 

ΕΥΚΟΛΟ 

ΕΥΚΟΛΟ ΟΥΤΕ 

ΕΥΚΟΛΟ 

ΟΥΤΕ 

ΔΥΣΚΟΛΟ 

ΛΙΓΟ 

ΔΥΣΚΟΛΟ 

ΔΥΣΚΟΛΟ 

          

  

2. Έχω διάθεση να το ξαναχρησιμοποιήσω σαν γλωσσικό εργαλείο όπως κάναμε στην 

δεύτερη συνάντηση μας. 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

      

  

3. Προτιμώ την χρήση χ όταν γράφω ένα κείμενο. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από 

ένα. 

  

  

  

 4.Το καλό με το Google searching  όπως το κάναμε στην τάξη  είναι  

 ότι:................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

5. Το κακό με το Google searching  όπως το κάναμε στην τάξη  είναι 

ότι:..................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΞΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 

GOOGLE όπως στην 

δεύτερη συνάντηση 

μας 
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BILAGA 6 
 

Hej!  

Jag heter Steinunn och jag vill först tacka så jättemycket att du hjälper mig med min 

undersökning.  

Jag håller just nu på med en c-uppsats om idiomaticitet  relation till svenska som 

andraspråk. Ett idiomatiskt språkbruk är det som gör att språkanvändning uppfattas som 

inföddslik.  En del väljer att kalla det för naturlig svenska. Det är till exempel mer naturligt 

att säga “Hur är det?” när man möter någon på gatan än att säga “Hur är du?”.  Precis som 

att det är mer naturligt att säga “Hejdå” till läraren än “Godnatt” när kvällslektion är klar.  

Därför skulle jag vilja att du tar ställning till 14 texter. Du ska spontant med hjälp av din 

språkkänsla avgöra vilken text av två alternativ, du uppfattar som mer naturlig svenska. 

Svarsalternativen är tre och du ska fetmarkera det som stämmer överens med din 

uppfattning. Se exempel nedan: 

1. Jag uppfattar text A som mer naturlig svenska.  

2. Jag uppfattar text B som mer naturlig svenska.  

3. Jag uppfattar ingen skillnad mellan text A och text B.  

 

Jag skulle också bli glad om du kan fylla i dessa uppgifter:  

Mitt yrke:  

Mitt modersmål: 

Min ålder:  

Har du läst svenska eller svenska som andraspråk på högskolenivå? 

 

Än en gång, tack så mycket för hjälpen!  

Steinunn 
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1A 

Jag heter Maria och kommer från Grekland. Jag är sjukgymnast och nästa sommar ska jag studera på 

Folkuniversitetet, så ska jag bo i Sverige i två månader. Jag skulle vilja bo i en liten lägenhet i centrum för att 

vara nära universitetet så att cykla dit varje morgon. Jag föredrar att inte ha gemensamt köket, eftersom jag 

laga mat mycket ofta, men det ska vara trevligt att ha gemensam tvättmaskiner för att träffa andra personer 

och prata svenska med de. Jag älskar att känna till nya vänner!  

Om du vet någon lägenhet att passa med min beskrivning som jag har skrev, kan du kontakta mig i min mejl: 

X. 

Tack så mycket!  

 

 

 

 

 

 

1B 

Skötsam och seriös sjukgymnast söker lägenhet att hyra i Stockholmsområdet från 1 Juli i år och framåt. Jag 

har fast månadsinkomst och är rök och djurfri. Min ledig tid spenderas främst med matlagning, resor och 

träning. Möblerat eller omöblerat, allt är av intresse, tvättmaskin erforderlig. 

Om ni tycker att jag låter som lämpliga hyresgäster får ni gärna kontakta mig via mejl. Jag hoppas höra av Er 

inom kort! 

Hälsningar 

Maria 

 

 

 

1. Jag uppfattar text 1A som mer naturlig svenska.  

2. Jag uppfattar text 1B som mer naturlig svenska.  

3. Jag uppfattar ingen skillnad  mellan text 1A och text 1B.  
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2A 

JAG SÖKER EFTER BOSTAD 

Hej! Jag heter Evi, jag kommer från Grekland och jag ska studera svenska i Sverige från 1 juni till 31 juli. 

Jag skulle vilja att hyra en lagenhet bredvid folkuniversitetet. Jag behöver hyra den om två månader, om juni 

och juli uttryckligt. Jag är läkare, min passion är: att städa och jag tycker om läsning. Slutligen jag har inte 

hushållsdjur och jag njuter av att titta på teven.  

Du kan kontakta mig en  

telefonnummer 

TACK!  

 

2B 
Läkare söker lagenhet i Göteborg 

27årig läkare som jobbar på Sahlgrenska söker förstahand eller möblerad andrahand lägenhet i centrala 

Göteborg. Jag är mycket ordningsam, skötsam, och social. Jag har bott i andrahand tidigare, så fina referenser 

finns att fås, om så önskas. På fritiden gillar jag att träna och vara ute i naturen. Jag njuta av titta på teve 

okcså. Jag är rökfri, har inga husdjur och tycker om hemstädning! 

Tveka inte att höra av dig för mer information.  

OBS! Endast seriösa svar. 

 

Med välinga hälsningar 

Evi 

 

1. Jag uppfattar text 2A som mer naturlig svenska.  

2. Jag uppfattar text 2B som mer naturlig svenska.  

3. Jag uppfattar ingen skillnad mellan text 2A och text 2B.  
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3A 

“TVÅ MÅNADER MED MIG!”  

Jag är en rolig grekinna och från 1 juni till 31 juli ska jag studera svenska på folkuniversitetet i Göteborg. Det 

ska bli fantastisk om jag kan hitta en bostad, som hyresgäst! Har du en tomt rum? Fylla det med mig! Jag 

behöver inte lyx eller komfort: En säng och många leender är nog! Du har tur: jag ska undervisa dig grekiska, 

smålen och kulturen! Om är du gravid, har du större tur: Jag är barnmorska! 

För frågor och information: mejladress 

 

3B 

Barnmorska söker rum i sthlm 

Hej,  

Jag ska studera svenska på Folkuniversitetet i Stockholm och önskar rum för 2 månader (från 1 juni till 31 

juli). Jag skulle gärna hyra ett rum hos någon eller några likasinnade (någorlunda samma ålder och 

bransch/intressen är ett krav). En säng till mig är tillräcklig. 

Jag är barnmorska och 30 år. Mina vänner sager att jag är trevlig, social och skötsam. Jag är även rök- och 

husdjursfri! 

 

Svenska kulturen intressera mig och min tror är att den grekiska kulturen är mycket intressant, också! Jag kan 

undervisa dig!!!!! 

Om detta kan vara något så hör gärna av er via mailen, så tar vi bättre kontakt för CV, referenser och 

telefonnummer. 

 

Tack så länge // Stella 

1. Jag uppfattar text 3A som mer naturlig svenska.  

2. Jag uppfattar text 3B som mer naturlig svenska.  

3. Jag uppfattar ingen skillnad  mellan text 3A och text 3B.  
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4A 

Om du har något rum att hyra ut så hör av dig! 

Jag heter Leonidas och jag är en lugn och social 21 åring student från Griekland som söker central 

möblerad lägenhet/rum i Upsala. Till hösten 2012 ska jag  studera Ekonomi i Uppsala, så ett 

rum gångavstånd till Högskolan är av störst intresse. Jag är rökfri, har inga husdjur, men jag är gift. Fritiden 

ägnar jag gärna åt att laga mat, baka, umgås med vänner och att träna. 

Kontakta mig gärna via mail! 

Vänligen 

Leonidas 

 

4B 

EN  SNÄLL STUDENT SÖKET ETT BEKVÄM  RUM  

Jag är en student från Grekland och ska koma till Sverige nästa sommar för att studera svenska. Jag vill 

stanna i två månader i Stockhom så jag skulle hyra en rum med badrum, nära folkuniversitetet. Jag söker inte 

ett dyrt rum. Jag tror att vara en mycket snäll man som gillar fotboll och god mat. Jag är gift så min fru och 

min dotter vill kanske kom och stanna med mig en vecka eller två.  

Om du tror att du kan ha en gäster och har några pengar extra, kan du ringa mig mellan fem och åtta ikväll. 

Mitt mobilnummer är X.  

 

 

1. Jag uppfattar text 4A som mer naturlig svenska.  

2. Jag uppfattar text 4B som mer naturlig svenska.  

3. Jag uppfattar ingen skillnad mellan text 4A och text  4B.  
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5A 

Jag heter Christina Samian och jag är 20 år gammal. Jag vill åka till Sverige för att studera svenska på 

Folkuniversitetet i sommar och jag skulle vilja hyra en lagenhet för det här mål. Jag vill garna hyra en 

lagenhet som är vid Volkuniversitetet och har minst två rummer och ett bådrumm också. Mina studium ska 

sluta på juli men jag vill bo i Sverige till september när jag måste åka tillbaka Grekland. Här studera jag på 

Aristotle universitet för att bli tändläkare. När jag har fritid, brukar jag att promenerar bredvid havet och 

dansar zumba med mina vänner. Jag är en mycket glad flickor som älskar att resa. För frågor eller 

information du kann kommunicera med mig. Tel: nummer 

 

5B 

Hej! 

Har du lägenhet att hyra ut ? Då är jag mycket intresserad av din lägenhet. Här nedan kan du läsa lite om mig 

och vad jag söker. 

Vad jag söker: 

Jag söker främst en omöblerad lägenhet med minst tva rumer i innerstan eller närförort (altså, inte bara 

Östermalm), alternativt en större etta (minst 30 kvm) i innerstan. Jag vill hyra minst 6 månader med 

möjlighet till förlängning om allt funkar bra. Lägenheten får gärna ha balkongt, men det är absolut inget krav. 

Hyran får inte överstiga c.a. 7500 SEK i månaden. 

 Lite om mig: 

Jag är en kvinnlig tandläkare med fast jobb. Jag är skötsam, tobaksfri, utan husdjur och håller rent omkting 

mig. Jag är en lugn person och i min fritid tycker jag om att promenera vid havet, gå ut och fotografera och 

umgås med vänner.  

Om du tycker att jag är en lämplig hyresgäst så får du gärna kontakta mig genom formuläret här nedan och vi 

kan diskutera vidare. 

Lycka till med hyresgästsökandet. 

Hälsningar 

Elina 

 

 
1. Jag uppfattar text 5A som mer naturlig svenska.  

2. Jag uppfattar text 5B som mer naturlig svenska.  

3. Jag uppfattar ingen skillnad  mellan text 5A och text 5B.  
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6A 
Söker du en lugn, skötsam och pålitlig person att hyra ut lägenhet till? 

Mitt namn är Katarina. Jag är 25 år och är utbildad till, och arbetar heltid som tysk lärare. Jag är klar med 

utbildningen till sommaren. Jag gör praktik just nu i Stockholm och ska även sommarkurset här i juni och 

juli. Förhoppningsvis får jag fortsatt arbete och kan därför tänka mig att hyra längre om så blir fallet. 

 

Jag söker en lägenhet att bo I, ett rum att hyra i centrala Stockholm. Jag är på jakt efter boende i alla dess 

slag. Möblerat eller omöblerat spelar ingen roll, kan också tänka mig att hyra ett rum om någon önskar att 

hyra ut det. Jag är egenföretagare också 

Jag är en glad, ansvarsfull, energisk, trevlig, rök- och husdjursfri, nykter. Jag spelar garna tennis ocksa. Jag 

har inga barn och jag röker inte. Jag är seriös och pålitlig! 

Skickar gärna referenser och anställningsbevis om så önskas! 

Hör av dig så kan vi diskutera pris och andra praktiska saker. 

Hoppas att du har en lägenhet som passar mig. 

Tack på förhand! 

 

Förhoppningsfulla och vänliga hälsningar, 

Katarina 

 

 

 

6B 

“Jag söker någonstans att bo i sommar” 

Hej! Jag heter Ifigenia och jag bor i Thessaloniki i Grekland. Jag är 25 år och studerar lingvistik i tyskt språk. 

Jag talar grekiska, engelska och tyska och bara lite svenska. Svenska har jag läst i 8 månader. Jag vill 

förbättra min, därför jag ska studera den på Folkuniversitetet i Sverige i sommar. Så behöver jag bostad. 

Kursen finns det i Stockholm och det dröjer två månader (1 juni-31 juli). Jag söker för ett litet lägenhet i stan 

eller i förorterna. Man bör föredra mig, därför att jag tar hand om husen, jag städa dem ofta. Dessutom har 

jag många intressen, som zumba, böcker, tennis och volleyboll. Jag arbetar som baby-sitter för spädbarn 

också. Man kan kontakta mig på följande mejl: X 

 

1. Jag uppfattar text 6A som mer naturlig svenska.  

2. Jag uppfattar text 6B som mer naturlig svenska.  

3. Jag uppfattar ingen skillnad mellan text A och text B.  
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7A 

Skötsamt mysigt tjej söker etta från 1a augusti 

Hej! 

Kiriaki heter jag, och är en glad 21åring född och uppvuxen i norra Grekland. Jag är skötsam och ordentlig 

och gillar att ha det städat och systematiskt . Mina intressen är att mysa, läsa böcker, umgås med vänner med 

mera. Jag är djur och rökfri.Har inga betalningsanmärkningar och har goda referenser från tidigare uthyrare. 

Jag är utbildad programmerare och har även helgjobb. Varför jag letar lägenhet är för att jag ska vara 

masterstudent i Stockholm. Jag söker en 1a  i Stockholm, helst innanför centrumet,  men nära Stockholm kan 

också vara intressant. Jag önskar hyra en möblerad lägenhet för minst två år och måste flytta in senast den 1 

augusti. Jag kan besvara ytterligare frågor och skicka en mer detaljerad personbeskrivning. Kontakta mig 

gärna via email eller telefon.  

Mvh  Kiriaki 

 

 

7B 

Hej!  

Jag heter Kiriaki och är en 21-arig tjej från Grekland. Jag har klarat med min exam alldeles nyss och kom in 

på ett svenskt universitet i Stockholm för jag ville förtsätta med mina studier i datavetenskap. Jag har inga 

husdjur, är icke-rökare och arbeter framför datorn. Förutom det, hittade jag ett jobb strax utanför stan, så jag 

ska vara ute en hel del. Mina vänner beskriver mig som en ärlig, artig och ordentlig person. På fritiden gillar 

jag att ta promenader eller stanna inomhus och mysa. Jag behöver en stad nära centrumet. En liten lägenhet 

på cirka 30 kvadratmeter är bra för mig. Jag behöver den för knappt två år. Nästa august kommer jag till 

Stockholm. Jag hoppas att du kan hjälpa mig. För frågor eller mer information. Kontakta mig. Mejladress: X 

 
 

1. Jag uppfattar text 7A som mer naturlig svenska.  

2. Jag uppfattar text 7B som mer naturlig svenska.  

3. Jag uppfattar ingen skillnad  mellan text 7A och text 7B.  
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BILAGA 7 

 

   

                                   RUBRIK 
ANNONS ORD- OCH 

GRAMMATIKBÖCKER 

ANNONS WEBBSÖKNING 

1A - 1B - 
2A JAG SÖKER EFTER BOSTAD 

 

 

2B Läkare söker lagenhet i 

Göteborg 

 

3A “TVÅ MÅNADER MED MIG!”  

 
3B Barnmorska söker rum i 

sthlm 

 
4B EN  SNÄLL STUDENT SÖKET 

ETT BEKVÄM  RUM 
4A Om du har 

något rum att hyra ut så 

hör av dig! 

 
5A - 5B - 

6B Jag söker någonstans att bo i sommar 

 
6A Söker du en lugn, 

skötsam och pålitlig 

person att hyra ut 

lägenhet till? 

 
7B - 7A Skötsamt mysigt tjej 

söker etta från 1a 

augusti 
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                          INLEDNING 
ANNONS ORD- OCH GRAMMTIKBOK ANNONS WEBBSÖKNING 

1A Jag heter Maria och kommer 

från Grekland. 

Jag är sjukgymnast och nästa 

sommar ska jag studera på 

Folkuniversitetet, så ska jag bo i 

Sverige i två månader. 

 

1B Skötsam och seriös sjukgymnast söker 

lägenhet att hyra i Stockholmsområdet 

från 1 Juli i år och framåt. 

 

2A Hej! Jag heter Evi, jag kommer 

från Grekland och jag ska 

studera svenska i Sverige från 1 

juni till 31 juli. 

 

2B 27årig läkare som jobbar på 

Sahlgrenska söker förstahand eller 

möblerad andrahand lägenhet i centrala 

Göteborg.  

 
3A Jag är en rolig grekinna och från 

1 juni till 31 juli ska jag studera 

svenska på folkuniversitetet i 

Göteborg 

3B Hej,  

Jag ska studera svenska på 

Folkuniversitetet i Stockholm och 

önskar rum för 2 månader (från 1 juni 

till 31 juli). 
4B Jag är en student från Grekland 

och ska koma till Sverige nästa 

sommar för att studera svenska. 

4A Jag heter Leonidas och jag är en 
lugn och social 21 åring student från 
Griekland som söker central 
möblerad lägenhet/rum i Upsala. 

5A Jag heter Christina Samian och 

jag är 20 år gammal. Jag vill åka 

till Sverige för att studera 

svenska på Folkuniversitetet i 

sommar och jag skulle vilja hyra 

en lagenhet för det här mål. 

5B Hej! 

Har du lägenhet att hyra ut ? Då är jag 

mycket intresserad av din lägenhet. Här 

nedan kan du läsa lite om mig och vad 

jag söker. 

 

6B Hej! Jag heter Katarina och jag 

bor i Thessaloniki i Grekland. 

Jag är 25 år och studerar 

lingvistik i tyskt språk. Jag talar 

grekiska, engelska och tyska och 

bara lite svenska. Svenska har 

jag läst i 8 månader. Jag vill 

förbättra min, därför jag ska 

studera den på Folkuniversitetet 

i Sverige i sommar. 

6A Mitt namn är Katarina. Jag är 25 år och 

är utbildad till, och arbetar heltid som 

tysk lärare. Jag är klar med utbildningen 

till sommaren. Jag gör praktik just nu i 

Stockholm och ska även sommarkurset 

här i juni och juli. Förhoppningsvis får 

jag fortsatt arbete och kan därför tänka 

mig att hyra längre om så blir fallet. 

 

7B Hej!  

Jag heter Kiriaki och är en 21-

arig tjej från Grekland. 

7A Hej! 

Kiriaki heter jag, och är en glad 21åring 

född och uppvuxen i norra Grekland. 
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                    EGENSKAPER OCH INTRESSEN 
 

ANNONS 

 

ORD- OCH GRAMMTIKBOK 

 

ANNONS 

 

WEBBSÖKNING 
1A Jag älskar att känna till nya vänner!  

 
1B Jag har fast månadsinkomst och är rök 

och djurfri. Min ledig tid spenderas 

främst med matlagning, resor och 

träning.  

 

2A Jag är läkare, min passion är: att städa 

och jag tycker om läsning. Slutligen 

jag har inte hushållsdjur och jag njuter 

av att titta på teven.  

 

2B Jag är mycket ordningsam, skötsam, och 

social. Jag har bott i andrahand tidigare, 

så fina referenser finns att fås, om så 

önskas. På fritiden gillar jag att träna och 

vara ute i naturen. Jag njuta av titta på 

teve okcså. Jag är rökfri, har inga husdjur 

och tycker om hemstädning! 

 

3A Jag behöver inte lyx eller komfort: En 

säng och många leender är nog! Du 

har tur: jag ska undervisa dig grekiska, 

smålen och kulturen! Om är du gravid, 

har du större tur: Jag är barnmorska! 

 

3B Jag är barnmorska och 30 år. Mina 

vänner sager att jag är trevlig, social och 

skötsam. Jag är även rök- och 

husdjursfri! Svenska kulturen intressera 

mig och min tror är att den 

grekiska kulturen är mycket intressant, 

också! Jag kan undervisa dig!!!!! 

 

4B Jag tror att vara en mycket snäll man 

som gillar fotboll och god mat. Jag är 

gift så min fru och min dotter vill 

kanske kom och stanna med mig en 

vecka eller två.  

 

4A Jag är rökfri, har inga husdjur, men 

jag är gift. Fritiden ägnar jag gärna åt att 

laga mat, baka, umgås med vänner och 

att träna. 

5A Här studera jag på Aristotle universitet 

för att bli tändläkare. När jag har 

fritid, brukar jag att promenerar 

bredvid havet och dansar zumba med 

mina vänner. Jag är en mycket glad 

flickor som älskar att resa. 

5B Lite om mig: 

Jag är en kvinnlig tandläkare med fast 

jobb. Jag är skötsam, tobaksfri, utan 

husdjur och håller rent omkting mig. Jag 

är en lugn person och i min fritid tycker 

jag om att promenera vid havet, gå ut och 

fotografera och umgås med vänner.  

 

6B Man bör föredra mig, därför att jag tar 

hand om husen, jag städa dem ofta. 

Dessutom har jag många intressen, 

som zumba, böcker, tennis och 

volleyboll. Jag arbetar som baby-sitter 

för spädbarn också. 

6A Jag är en glad, ansvarsfull, energisk, 

trevlig, rök- och husdjursfri, nykter. Jag 

spelar garna tennis ocksa. Jag har inga 

barn och jag röker inte. Jag är seriös och 

pålitlig! 

Skickar gärna referenser och 

anställningsbevis om så önskas! 

 

7B Jag har klarat med min exam alldeles 

nyss och kom in på ett svenskt 

universitet i Stockholm för jag ville 

förtsätta med mina studier i 

datavetenskap. Jag har inga husdjur, är 

icke-rökare och arbeter framför 

datorn. Förutom det, hittade jag ett 

jobb strax utanför stan, så jag ska vara 

ute en hel del. Mina vänner beskriver 

mig som en ärlig, artig och ordentlig 

person. På fritiden gillar jag att ta 

promenader eller stanna inomhus och 

mysa. 

7A Jag är skötsam och ordentlig och gillar att 

ha det städat och systematiskt . Mina 

intressen är att mysa, läsa böcker, umgås 

med vänner med mera. Jag är djur och 

rökfri.Har inga betalningsanmärkningar 

och har goda referenser från tidigare 

uthyrare. Jag är utbildad programmerare 

och har även helgjobb. 

 

 

 



66 

 

 

 

                  TYP AV BOSTAD SOM EFTERFRÅGAS 
  
ANNONS ORD- OCH GRAMMTIKBOK ANNONS WEBBSÖKNING 

1A Jag föredrar att inte ha gemensamt köket, 

eftersom jag laga mat mycket ofta, men 

det ska vara trevligt att ha gemensam 

tvättmaskiner för att träffa andra personer 

och prata svenska med de.Jag skulle vilja 

bo i en liten lägenhet i centrum för att 

vara nära universitetet så att cykla dit 

varje morgon 

 

1B Möblerat eller omöblerat, allt är av 

intresse, tvättmaskin erforderlig. 

 

2A Jag skulle vilja att hyra en lagenhet 

bredvid folkuniversitetet. Jag behöver 

hyra den om två månader, om juni och 

juli uttryckligt. 

 

2B - 

3A Det ska bli fantastisk om jag kan hitta en 

bostad, som hyresgäst! Har du en tomt 

rum? Fylla det med mig! 

3B Jag skulle gärna hyra ett rum hos någon 

eller några likasinnade (någorlunda 

samma ålder och bransch/intressen är ett 

krav). En säng till mig är tillräcklig. 

 

4B Jag vill stanna i två månader i Stockhom 

så jag skulle hyra en rum med badrum, 

nära folkuniversitetet. Jag söker inte ett 

dyrt rum 

4A Till hösten 2012 ska jag  

studera Ekonomi i Uppsala, så ett 

rum gångavstånd till Högskolan är av 

störst intresse.  

5A Jag vill garna hyra en lagenhet som är vid 

Volkuniversitetet och har minst två 

rummer och ett bådrumm också. Mina 

studium ska sluta på juli men jag vill bo i 

Sverige till september när jag måste åka 

tillbaka Grekland. 

5B Vad jag söker: 

Jag söker främst en omöblerad lägenhet 

med minst tva rumer i innerstan eller 

närförort (altså, inte bara Östermalm), 

alternativt en större etta (minst 30 kvm) i 

innerstan. Jag vill hyra minst 6 månader 

med möjlighet till förlängning om allt 

funkar bra. Lägenheten får gärna ha 

balkongt, men det är absolut inget krav. 

Hyran får inte överstiga c.a. 7500 SEK i 

månaden. 

 

6B Så behöver jag bostad. Kursen finns det i 

Stockholm och det dröjer två månader (1 

juni-31 juli). Jag söker för ett litet 

lägenhet i stan eller i förorterna. Man kan 

kontakta mig på följande mejl: X 

 

6A Jag söker en lägenhet att bo I, ett rum att 

hyra i centrala Stockholm. Jag är på jakt 

efter boende i alla dess slag. Möblerat 

eller omöblerat spelar ingen roll, kan 

också tänka mig att hyra ett rum om 

någon önskar att hyra ut det. Jag är 

egenföretagare också 

 

7B Jag behöver en stad nära centrumet. En 

liten lägenhet på cirka 30 kvadratmeter är 

bra för mig. Jag behöver den för knappt 

två år. Nästa august kommer jag till 

Stockholm. Jag hoppas att du kan hjälpa 

mig. 

7A Varför jag letar lägenhet är för att jag 

ska vara masterstudent i Stockholm. Jag 

söker en 1a  i Stockholm, helst innanför 

centrumet,  men nära Stockholm kan 

också vara intressant. Jag önskar hyra en 

möblerad lägenhet för minst två år och 

måste flytta in senast den 1 augusti. 
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                             HUR MAN KAN TA KONTAKT 
 

ANNONS ORD- OCH GRAMMTIKBOK ANNONS WEBBSÖKNING 

1A Om du vet någon lägenhet att passa 

med min beskrivning som jag har 

skrev, kan du kontakta mig i min 

mejl: X. 

 

1B Om ni tycker att jag låter som 

lämpliga hyresgäster får ni gärna 

kontakta mig via mejl. Jag hoppas 

höra av Er inom kort! 

 
2A Du kan kontakta mig en  

telefonnummer 

 

2B Tveka inte att höra av dig för mer 

information.  

OBS! Endast seriösa svar. 

 
3A För frågor och information: 

mejladress 

 

3B Om detta kan vara något så hör 

gärna av er via mailen, så tar vi 

bättre kontakt för CV, referenser 

och telefonnummer. 

 
4B Om du tror att du kan ha en gäster 

och  har några pengar extra, kan du 

ringa mig mellan fem och åtta ikväll. 

Mitt mobilnummer är X.  

 

4A Kontakta mig gärna via mail! 

 

5A För frågor eller information du kann 

kommunicera med mig. Tel: nummer 

 

5B Om du tycker att jag är en lämplig 

hyresgäst så får du gärna kontakta 

mig genom formuläret här nedan 

och vi kan diskutera vidare. 

Lycka till med hyresgästsökandet. 

6B - 6A Hör av dig så kan vi diskutera pris 

och andra praktiska saker. 

Hoppas att du har en lägenhet som 

passar mig. 

 
7B För frågor eller mer information. 

Kontakta mig. Mejladress: X 

 

7A Jag kan besvara ytterligare frågor 

och skicka en mer detaljerad 

personbeskrivning. Kontakta mig 

gärna via email eller telefon.  
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                                      AVSLUTNINGSFRAS 
 

ANNONS ORD- OCH 

GRAMMATIKBOK 

ANNONS WEBBSÖKNING 

1A Tack så mycket! 1B Hälsningar 

Maria 

 

2A TACK!  

 

2B Med välinga hälsningar 

Evi 

3A - 3B Tack så länge // Stella 

 

4B - 4A Vänligen 

Leonidas 

 

5A - 5B Hälsningar 

Elina 

 

6B - 6A Tack på förhand! 

 

Förhoppningsfulla och 

vänliga hälsningar, 

Katarina 

 

7B - 7A Mvh  Kiriaki 

 

 

 

 

 

 

 
.  
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