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1. Inledning 

Min första kontakt med hur idiomatiska uttryck formuleras och förstås i olika språk var på 

fördjupningskursen i lettiska, där en av delmomenten var fraseologi. Vi ombads svara på 

frågan: vad heter ”klok som en uggla” på lettiska? Alla svarade gudra kā puce (ordagrant 

”klok som en uggla”) men, det var inte rätt. Det korrekta svaret på lettiska är ”klok som en 

orm” (gudra kā čūska), ett uttryck som ursprungligen kommer ifrån Bibeln och som faktiskt 

har använts på svenska, men som inte är lika vanligt som ”klok som en uggla”. Just där och då 

väcktes min nyfikenhet för idiomatiska uttryck. Jag insåg att även om man behärskar två 

språk någorlunda bra kan det ibland bli helt fel. Man tror att den ordagranna översättningen är 

rätt, för att man förstår vad som menas på källspråket och det låter fullt rimligt på målspråket.  

 

Jag hade aldrig tidigare funderat på hur svårt det är att överföra idiomatiska uttryck från ett 

språk till ett annat. Jag började undra om hur personer som jag själv, som bor i Sverige och 

pratar svenska men som har lettiska som modersmål (eller som andraspråk) använder och 

förstår idiomatiska uttryck på lettiska. Sverigeletterna, som jag kallar denna grupp av 

personer, lever i ett svenskt samhälle, de hör svenska dagligen och använder sig av svenskan i 

sitt professionella liv. Hurdan är deras kunskap om lettiska idiomatiska uttryck? Förstår de 

fortfarande vad uttrycken betyder? Eller uppfattar de något helt annat när de hör eller läser 

uttrycken? Kanske används de lettiska idiomen på ett felaktigt sätt? Under tiden som jag 

arbetade på uppsatsen började jag lyssna på och lägga märke till idiomatiska uttryck i min 

omgivning. Jag insåg att idiomatiska uttrycken inte alltid används enligt betydelserna i 

ordböckerna. Folk hittar på och skapar egna användningsområden. Exempelvis, tror många i 

min omgivning att uttrycket ”att gråta krokodiltårar” betyder att man är jätteledsen, att man 

”gråter stora tårar”. Men enligt SAOL betyder uttrycket att man låtsas att man är ledsen eller 

ger sken av medkänsla som man inte känner.
1
 Jag har också märkt att man hittar på egna 

idiomatisk uttryck, som t.ex. i TV-programmet ”Arga Snickaren”
2
. Huvudpersonen säger i en 

scen: ”Den här killen har inte alla läsk i läskbacken”, ett uttryck som troligtvist har skapats 

ifrån ”Han har en skruv lös.”
3
 

                                                 
1
 Svenska Akademins ordlista (SAOL), 13. uppl. (2007). Norstedts Akademiska Förlag, sid. 480 

2
 Programmet sändes i Kanal 5 våren 2009 i Sverige 

3
 Gullberg, Helge & Niklasson, Gunnar (1966). Fraseologisk ordlista. Stockholm: Sv. bokförl. (Norstedt) 
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2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lettiska idiomatiska uttryck förstås och används 

av letter som bor i Sverige. En del är födda i Sverige av lettisktalande föräldrar, eller så är 

man inflyttad till Sverige från Lettland eller något annat land efter andra världskriget. Man har 

bott här en längre eller kortare tid. Jag undrar om de som bott här en längre tid fortfarande 

känner till idiomatiska uttryck som de kan ha lärt sig i barndomens Lettland eller av sina 

föräldrar? Känner alla till den korrekta betydelsen av idiomen? Används vissa av idiomen mer 

än andra och i sådana fall, vilka? 

 

Inlån mellan språken går särskilt snabbt genom fraseologi: vissa bildliga uttryck i ordagrann 

översättning till respektive modersmål inlånas ofta från ett visst originalspråk till flera andra 

språk.
4
 Bland letterna i Sverige finns också sådana som har flyttat hit från Lettland under 

senare år. Är deras bruk av idiomatiska uttryck mera korrekt, då de är relativt nyligen 

kommen från Lettland?  

 

Min hypotes är att Sverigeletter, som har bott hela sitt liv, eller en stor del av sitt liv utanför 

Lettland, kommer bara att ha en viss kunskap om betydelsen av de lettiska idiomatiska 

uttrycken samt att de inte heller använder sig av dessa så ofta. Nyinflyttade letter däremot, 

som nyss kommit till Sverige och är säkra på sitt språk, bör känna igen uttrycken och ha en 

större andel rätt.   

 

Det är en utbredd uppfattning att barn som växer upp med tvåspråkighet och inte kommer i 

kontakt med modersmålet lika ofta som ett barn i hemlandet kommer att ha en sämre 

språkförmåga.
5
 Kan det bli det förväntande resultatet, att Sverigeletter som bott en stor del av 

sina liv utomlands eller är uppvuxna i exil med tvåspråkighet kommer att ha sämre kunskaper 

i lettiska idiomer än letter som vuxit upp i Lettland?  

 

 

 

 

                                                 
4
 Rūķe-Draviņa, Velta (1969). Språk i kontakt. Stockholm: Aldus/Bonnier sid. 73 

5
 Åkerlind, Johanna (2005). Tvåspråkighet i teori och praktik, Linköping, Examensarbete 10 poäng Linköpings 

Universitet, Institutionen för tillämpad lärarkunskap, sid 6 
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3. Historisk bakgrund 

 

3.1 Den första flyktingvågen av letter från Lettland 

Vid andra världskrigets slut flydde över 4 500 flyktningar från Lettland till Sverige med båt 

över Östersjön. Mellan åren 1945-1947 har det uppskattningsvis funnits ca 4 000 letter födda i 

Lettland i Sverige.
6
 Större delen av denna flyktinggrupp bestod av välutbildade personer - 

lärare, professorer, läkare, ingenjörer, jurister, konstnärer, musiker, forskare och författare. 

Under 1950-talet utvandrade flera hundra Sverigeletter vidare till USA, Kanada och 

Australien. År 1989 fanns det i Sverige ca 2200 letter som var födda i Lettland.
7
 

 

Integrationen av de lettiska flyktingarna gick snabbt. Efter en kort vistelse i flyktingläger 

hänvisades letterna till lediga bostadsorter och svenska arbetsplatser.
8
 De första åren var svåra 

med många umbäranden tills man hade byggt upp en ekonomisk grundtrygghet. Många letter 

trodde att livet i Sverige skulle bli kortvarigt då de hoppades att Lettland snart skulle befrias 

av västmakterna ifrån kommunismen. Tanken på ett fritt Lettland motiverade letterna vårda 

sin kultur och sitt språk. Under dem nästkommande årtionden formades ett livfullt etniskt 

exillettiskt koloni i Sverige med många organisationer och aktiviteter, bl. a. lettiska kyrkan, 

lettiska söndagsskolor, körer, sportföreningar och akademiska sammanslutningar. Sedan slutet 

av 1960-talet finns också lettiska, dvs. baltiska språk som studieämne på Stockholms 

Universitet. Det har också undervisats i lettiska på flertalet studieförbund över hela landet. 

Dessutom, har lettiska funnits som hemspråk och elever med lettisk bakgrund har haft rätt till 

hemspråksundervisning sedan 1980-talet. De större lettiska centra fanns bland annat i 

Stockholm, Göteborg, Lund, Norrköping, Borås, Västerås, Eskilstuna och Östhammar
9
. 

Flertalet av dessa letter hade skapat sig ett liv med två språk och två parallella kulturer. Det 

                                                 
6
 Eriksson, Lars-Gunnar (red.) (1986). De första båtflyktingarna: en antologi om balterna i Sverige. 2. uppl. 

Norrköping: Statens invandrarverk (SIV) 

7
 De Geer, Eric (1994). Balts in Sweden: regional distribution, 1950 and 1989 : paper presented at the 11th 

Conference on Baltic Studies in Scandinavia, June 13-16, 1991, University of Stockholm. [Uppsala]: [E. De 

Geer] sidan 13 

8
 Svanberg, Ingvar & Runblom, Harald (red.) (1989). Det mångkulturella Sverige: en handbok om etniska 

grupper och minoriteter. Stockholm: Gidlund 

9
 De Geer, Eric (1994). Balts in Sweden: regional distribution, 1950 and 1989 : paper presented at the 11th 

Conference on Baltic Studies in Scandinavia, June 13-16, 1991, University of Stockholm. [Uppsala]: [E. De 

Geer] sidan 15 
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lettiska språket användes hemma och i det lettiska föreningslivet, det svenska språket 

användes ute i samhället. Bland de första flyktinggrupperna som kom hit på 40-talet fanns det 

flera äldre som inte lärde sig svenska ordentligt. Denna grupp är knappast vid liv idag. Vi kan 

med stor säkerhet anta att de som föddes i Lettland och var barn när de kom hit på 40-talet har 

goda kunskaper i svenska då de växt upp i Sverige och fått sin utbildning på svenska.  

 

En annan grupp letter som kom till Sverige efter Andra Världskriget är de som frivilligt 

immigrerade till Sverige från andra västländer. De kan ha kommit hit för att återförenas med 

sina familjer, genom giftermål, eller för jobbets och utbildningens skull. Dessa letter är 

således minst trespråkiga, förutom lettiska som modersmål, så behärskar de ett andra språk 

som de lärde sig utanför hemmet till exempel engelska, tyska, franska, eller spanska. Sedan 

tillkommer det nuvarande landets språk, i detta fall, svenska. Det har inte varit möjligt att 

utröna antalet ”immigrerade” letter, då det svenska befolkningsregistret endast anger 

födelseland och inte etnicitet. 

 

Antalet letter som emigrerat till Sverige från Sovjetlettland är försumbar. Det har förekommit 

enstaka fall av familjeåterföreningar och giftermål. 

 

 

3.2 Den andra vågen av letter ifrån det fria Lettland 

I samband med Sovjetunionens fall 1989 och Lettlands befrielse 1991, har en ny våg av 

Lettlandsfödda letter kommit till Sverige. Antingen har de flyttat hit för gott, t.ex. i samband 

med giftermål eller så bor de här under några år som studerande, arbetstagare, o dyl. Under 

åren 1992-1997 flyttade det 738 personer från Lettland till Sverige.
10

 År 2008 fanns det 3344 

letter som var födda i Lettland boende i Sverige.
11

 Det går inte att urskilja när dessa letter 

immigrerade till Sverige. Denna grupp kan bestå både av letter som flydde hit efter 1944, 

liksom letter som flyttade till Sverige efter 1991. 

 

Alla med lettiskt påbrå deltar inte i det lettiska föreningslivet och många pratar heller inte 

lettiska. Gissningsvis har hälften av letterna assimilerats. De och deras ättlingar pratar inte 

längre lettiska och har inte längre lettiska som modersmål. Enligt de två landsomfattande 

                                                 
10

 E-post från Annika Klintefelt, Statistiska centralbyrån (SCB), Befolkningsstatistiken (BV/BE) 2009 

11
 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp 2009-06-03 Invandrare efter födelseland, kön och tid 

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp%202009-06-03
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lettiska exilorganisationerna som Lettiska Hjälpkommittén och Lettiska Centralrådet i 

Sverige, skickas det ut över 1 000 medlemskort och informationsblad varje år. Merparten av 

informationsmottagarna är letter födda i Lettland och dess barn.
12

 

 

Den andra vågen letter kan ha bott i Sverige som mest 20 år. Antagligen pratar de mycket bra 

svenska i och med deras naturliga integration på grund av jobb, studier och familj. När de 

kom till Sverige hade de inte goda kunskaper i engelska och därför blev de mer eller mindre 

tvungna att lära sig svenska. De letter som kommit till Sverige efter Lettlands inträde i EU 

2004 har däremot haft bra kunskap i engelska. De pratar engelska med sina makar och på 

jobbet, vilket leder till att de oftast inte är lika duktiga på svenska då man använder sig av 

engelskan i sitt dagliga språk. Ovanstående funderingar baserar sig på personliga erfarenheter 

och observationer. Jag har inte funnit att det gjorts några vetenskapliga undersökningar på 

lettiska flyktingars kunskaper i svenska, varken bland dem första lettiska båtflyktingar eller 

bland de immigrerade letterna eller bland den andra vågen av letter.  

 

4. Teori 

4.1 Vad är ett idiomatiskt uttryck? 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok är ett idiom ett "fast uttryck vars innebörd inte framgår 

av de ingående ordens betydelse".
13

 Enligt den senast publicerade stora lettiska ordboken 

definieras idiom (på lettiska frazeoloğisms) som "en stabil ordförbindelse, uttryck, som har en 

oföränderlig ordsammansättning och en enhetlig betydelse
14

."  

Såväl svenska (Clausén, Sköldberg) som lettiska (Rūķe-Draviņa, Priedīte, Laua) språkvetare 

är ense om att det är svårt att hitta en entydig definition om vad ett idiomatiskt uttryck är för 

något. Priedīte, t.ex., anmärker att "det är svårt att skilja idiomatiska uttryck från slumpvisa 

ordförbindelser".
15

 Både den svenska och den lettiska definitionen av ordet "idiom" är 

                                                 
12

 Information från Lettiska hjälpkommitténs årsberättelse för 2008 och Lettiska Centralrådet i Sveriges 

rådsmedlemmar 2009 

13
 Nationalencyklopedin – ordbok, URL: http://www04.sub.su.se:2108/sve/idiom. Hämtad  

2010-01-06 

 
14

 Latviešu valodas vārdnīca (2006). Rīga: Avots, sid. 294 

15
 Priedīte, Aija (1978). Fraseologismer med ett anatomiskt eller zoologiskt kärnord i bröderna kaudzītes roman 

”mērnieku laiki” (1879). Stockholm: Specialarbete i lettiska 60p Stockholms Universitet, Institutionen för 

slaviska och baltiska språk. 

http://www04.sub.su.se:2108/sve/idiom
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snarlika, men ej identiska. Under senare år har dock flera försök gjorts för att hitta urskiljande 

drag och avgränsningar för att kunna identifiera idiomer från andra uttryck, t.ex. ordstavfasta 

vändningar, stående uttryck, bildliga uttryck och ordspråk. Den lettiska språkvetaren Laua 

nämner bl.a. följande drag som skiljer idiomatiska uttryck från icke-fraseologiska 

ordbindningar: 

• struktur med minst två ord 

• traditionalitet 

• betydelsen av uttrycket kan inte gissas fram från de enskilda orden 

• all ord i uttrycket tillsammans skapar en ny semantisk nivå (på lettiska: kopnozīmes  

pārsemantizējums) 

• kan ej utnyttjas som en strukturell semantiskt modell.
16

  

 

Laua formulerar t.ex. att ”varje lettisktalande person vet” vad olika vanliga enskilda ord 

betyder, och följaktligen ” utan svårigheter uppfattar traditionella ordförbindelser med 

skärskilda betydelser i text”,
17

 t.ex. gāzt kalnus (ordagrant ’fälla berg’, med betydelsen att 

åstadkomma stora resultat, svensk motsvarighet blir ”förflytta berg”), putna miegs (ordagrant 

’fågelsömn’, som betyder skör sömn, som går lätt att avbryta, eller ett kort slummer, tupplur), 

uz zaķa (ordagrant ’på haren’ som betyder att något har utförts på ett slarvigt sätt, 

ofullständigt, hafsverk).
18

  

 

Den svenska forskaren Sköldberg (2004) presenterar i sin avhandling en lista av kriterier som 

delvis eller tillsammans kan användas för att avgränsa kategorin 'idiomatiska uttryck': 

• Ett idiom utgör vanligen en del av en sats eller mening, ibland en hel sats eller mening. 

• Ett idiom är uppbyggt av lexikaliska enheter som i sig uppvisar en viss morfologisk 

struktur och ingår i en syntaktisk konstruktion. 

• Ett idiom har en relativt fixerad form. 

• Ett idiom har som helhet figurativ betydelse. 

                                                 
16

 Laua, Aila (1992). Latviešu valodas frazeoloğija: mācību grāmata latviešu valodas specialitātes studentiem, 

Rīga: Zvaigzne,  sid. 20-24 

17
 Laua, Aila (1992). Latviešu valodas frazeoloğija: mācību grāmata latviešu valodas specialitātes studentiem, 

Rīga: Zvaigzne, sid. 21 

18
 Exemplen tagna från Laua, Aila (1992). Latviešu valodas frazeoloğija: mācību grāmata latviešu valodas 

specialitātes studentiem, Rīga: Zvaigzne, Riga: Zvaigzne, sid. 5 
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• Ett idiom har en betydelse som inte är härledbar endast ur de ingående ordens 

betydelse. 

• Ett idiom har inte huvudsakligen en grammatisk eller textbindande funktion. 

• Ett idiom är institutionaliserat.
19

"  

 

Exempel på svenska idiomatiska uttryck är ”att dra sitt strå till stacken” (bidra efter förmåga) 

”väcka ont blod” (reta upp folk i onödan/förargelse), ”hamna på efterkälken” (att vara efter).
20

 

 

I min undersökning har jag valt att utgå från de idiomatiska uttryck på lettiska som finns 

samlade i Rūķe-Draviņas Vārds īsta vietā
21

 och Lauas Latviešu Frazeoloğijas vārdnīca I & 

II.
22

 Jag kommer i definitionen inte att fördjupa mig mer i skillnaderna mellan lettiska och 

svenska idiomatiska uttryck då det inte är uppsatsens syfte. 

 

4.2 Tvåspråkighet och idiomatiska uttryck 

Begreppet tvåspråkighet kan definieras på många olika sätt, beroende på om man utgår ifrån 

den enskilda individen eller utifrån ett samhällsperspektiv.
23

 Begreppet kan vidare indelas 

beroende på vilken aspekt av tvåspråkigheten man utgår ifrån: kompetens, funktion, attityd 

eller ursprung.
24

 I denna uppsats kommer jag att utgå ifrån den enskilda individens perspektiv 

och dennes språkliga kompetens i det lettiska språket.  

 

Tvåspråkigheten kan indelas i olika nivåer och grupper efter hur utvecklat språken är hos 

individen. Det kan finnas passiv tvåspråkighet, aktiv tvåspråkighet och den absoluta 

                                                 
19

 Sköldberg, Emma (2004). Korten på bordet: innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom. Diss. 

Göteborg : Univ., sid 25-26) 

20
 Gullberg, Helge & Niklasson , Gunnar (1966). Fraseologisk ordlista. Stockholm: Sv bokförlag. (Norstedt) sid. 

11, 19, 104,  

21
 Rūķe-Draviņa, Velta (1974). Vārds īstā vietā: frazeoloğismu krājums. Stockholm: Daugava 

22
 Laua, A., Ezeriņa, A. & Veinberga, S. (1995). Latviešu frzeoloğijas vārdīca divos sējumos. Rīga: Avots 

23
 Skuttnabb/Kangas, Tove (1981). Tvåspråkighet. Lund: Liberläromedel, citerad i Åkerlind, J. (2005). 

Tvåspråkighet i teori och praktik, Linköping, Examensarbete 10 poäng Linköpings Universitet, Institutionen för 

tillämpad lärarkunskap, sid 4 

24
 Skuttnabb/Kangas, Tove (1981). Tvåspråkighet. Lund: Liberläromedel, citerad i Åkerlind, J. (2005). 

Tvåspråkighet i teori och praktik, Linköping, Examensarbete 10 poäng Linköpings Universitet, Institutionen för 

tillämpad lärarkunskap, sid. 4 
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tvåspråkigheten. Gruppen jag undersöker kan delas in i olika grader av absolut tvåspråkighet i 

och med att individerna i stort sett är lika bra på båda språk och talar dem som en infödd 

talare.
 25

 Olikheterna i gruppen består av att vissa har fått sin utbildning på lettiska i Lettland 

och flyttat till Sverige senare, andra har fått sin utbildning på svenska eller andra språk men 

har pratat lettiska hemma. Detta medför att det finns en skillnad i språkförståelsen i lettiska. 

 

5. Metod 

 

5.1 Insamlingsmetod 

För att utröna hur ett idiomatiskt uttryck uppfattas kan man antingen be en person svara på en 

pappersenkät eller svara på en muntlig intervju. Jag har valt att göra min undersökning med 

hjälp av enkäter då detta är en säkrare källa att få fram de uppgifter jag behöver till min 

uppsats. Det kan också finnas personer som önskar vara anonyma och inte vill ställa upp på en 

intervju, men som gärna svarar anonymt på en enkät.  

 

Enkätens fyra svarsalternativ var redan givna. Det hade kunnat uppstå inkonsekvenser om 

respondenterna hade fått möjlighet att själva skriva betydelsen. Jag skulle ha haft svårt att 

bedöma svaren som då också hade blivit partiskt rättade av mig med troligtvis möjliga 

feltolkningar av svaren. 

 

5.1.1 Distribution av enkät 

Enkäten delades ut personligen till ca 100 letter boende i Stockholmsområdet. Enkäten har 

också mejlats ut till letter som är anslutna till mejlinglistan med över 400 adresser i Sverige 

som ansvaras av personalen på lettiska ambassaden i Sverige.  

Jag har fått tillbaka 97 svar, av dessa har jag kunnat använda mig av 65 enkätsvar, övriga 22 

stycken enkätsvar har jag inte kunnat använda på grund av att enkäterna har varit bristfälligt 

ifyllda - man har utlämnat uppgifter om ålder, kön, och modersmål. Kontrollgruppen som 

nämndes under rubriken kontrollgrupp består av 15 svar. 

 

                                                 
25

 Åkerlind, Johanna (2005). Tvåspråkighet i teori och praktik, Linköping, Examensarbete 10 poäng Linköpings 

Universitet, Institutionen för tillämpad lärarkunskap, sid 7 
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5.2 Kontrollgrupp 

Enkäten har skickats till ett tjugotal letter som är boende och uppvuxna i Lettland. 

Kontrollgruppen består av 15 letter: 8 män och 7 kvinnor. De har en genomsnittsålder på 38,6. 

Mot denna kontrollgrupp har jag jämfört de svaren jag fått ifrån Sverigeletterna. Jag kommer 

att visa följande: Enkätsvaren från båda grupperna, Sverigeletter och kontrollgruppen, visar 

snarlika resultat. Sverigeletterna har haft ett genomsnittligt antal rätt på 85 %. 

Kontrollgruppen hade ett genomsnitt på 80 % rätt. Resultatet är tvärtemot det förväntade, dvs. 

att barn som växer upp med tvåspråkighet kommer att ha ett sämre resultat på frågorna som är 

gjorda på modersmålet än de som bott, växt upp och pratat sitt modersmål. Detta går också 

stick i stäv med min hypotes som var att Sverigeletter skulle ha svaga kunskaper av de lettiska 

idiomatiska uttrycken. Detta kommer att diskuteras under rubrik 9. 

 

5.3 Beskrivning av enkäten 

 

5.3.1 Utformning av enkäten 

Jag har valt samma modell av enkät som använts i ett arbete utfört 2007 vid Uppsala 

universitet där det undersöktes hur invandrare i Sverige förstår betydelsen av idiomatiska 

uttryck.
26

 Denna modell på enkäten har visat sig fungera bra för min undersökning. 

 

På framsidan av enkäten frågar jag efter: 

 kön  

 ålder 

 hur många år man bott i Sverige 

 vilket språk man fått sin utbildning på 

 modersmål 

 

Jag har lämnat utrymme på enkäten för att kunna fylla i om man fått utbildning i ett annat 

land än Sverige och Lettland samt om man har ett annat modersmål än svenska och lettiska. 

Jag har inte tagit upp frågor om klasstillhörighet dvs. inkomst, utbildningsnivå, eller 

familjeförhållanden då det inte är relevant för denna undersökning. Jag har valt att använda 

                                                 
26

 Trulsson, Anders, Magisteruppsats (2008). Ursäkta, men skulle du kunna göra mig en björntjänst?: Om idioms 

betydelser och deras fortlevnad i svenskan. Uppsala universitet. Institutionen för nordiska språk. 
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mig av 20 st. idiomatiska uttryck i enkäten. Antalet uttryck räcker bra med att kunna fullfölja 

undersökningen om att ta reda på hur idiomatiska uttryck förstås och används av letter som 

bor i Sverige samt se om det finns en skillnad i förståelsen om man bott här en kortare tid dvs. 

10 år eller mindre. Vid Baltiska avdelningen på Stockholms universitet har det bedrivits 

forskning om idiomatiska uttryck redan från 1970-talet. Här kan nämnas Rūķe–Draviņas 

undersökning ”Hand”, ”Arm” and ”Finger” in Latvian and Swedish Phraseology: A 

Comparison,
27

 Priedītes två arbeten Fraseologismer med ett anatomiskt eller zoologiskt 

kärnord i Bröderna Kaudzītes roman ”Mērnieku laiki” (1879),
28

 och Fraseologismer i 

bröderna Kaudzītes roman ”Mērnieku laiki” tematiska grupper,
29

 samt Kļavas Litauiska 

somatiska fraseologismer och deras paraleller i lettiska, ryskan och tyskan.
30

 Priedīte t.ex. har 

analyserat fraseologiska kärnord såsom acis (öga), ausis (öra), galva (huvud), kauli (ben), 

mēle (tunga) och sirds (hjärta). Jag har fortsatt i samma anda och forskat om fraseologismer 

som rör kroppen. De 20 st. idiomatiska uttrycken i enkäten som jag har valt kommer alla ifrån 

den fraseologiska ordboken Vārds īsta vietā.
31

 De har en gemensam nämnare och det är att 

uttrycken består av olika kroppsdelar. Boken publicerades under 1970-talet och exemplen är 

tagna från den klassiska lettiska litteraturen, som återspeglar ett slags språk från första delen 

av 1900-talet. Således saknas det inslag av modernt daglig tal och bruk. Nu för tiden används 

korpus studier för motsvarande undersökningar, som inte var möjliga på den tiden. De 

modernaste idiomatiska ordböcker på lettiska språket är från 1996, men de bygger också på 

traditionella litteraturundersökningar. 

För varje idiom ställdes en fråga om idiomens betydelse samt hur ofta personen ifråga 

använder sig av det. De tjugo idiomatiska uttrycket skrevs inte in i någon mening då det skulle 

ha blivit alldeles för lätt att komma fram till vad den korrekta betydelsen var. Mönstret på 

                                                 
27 Rūķe-Draviņa, Velta (1980): "Hand", "Arm" and "Finger" in Latvian and Swedish Phraseology: A 

Comparison. Seminar paper. Stockholm University. (1980). 
 
28Priedīte, Aija (1978): Fraseologismer med ett anatomiskt eller zoologiskt kärnord i Bröderna Kaudzītes roman 

"Mērnieku laiki" (1879). Specialarbete i lettiska, 60p, Stockholms Universitet, Institutionen för  

slaviska och baltiska språk, ht 1978. 
 
29Priedīte, Aija (1979): Fraseologismer i bröderna Kaudzītes roman "Mērnieku laiki" tematiska grupper. 

Specialarbete i lettiska, 80p, Stockholms Universitet, Institutionen för slaviska och baltiska språk, ht (1979). 
 
30

 Kļava, Konstance (1975). Litauiska somatiska fraseologismer och deras paralleller i lettiskan, ryskan och 

tyskan. 

31
 Rūķe-Draviņa, Velta (1974). Vārds īstā vietā: frazeoloğismu krājums. Stockholm: Daugava 
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svarsalternativen har varit ett rätt, ett med motsatt betydelse samt två stycken som har ett 

idiomatiskt uttryck bestående av samma substantiv men med olika betydelser. 

 

Exempelvis i uttrycket taisīt platas acis (göra stora ögon) har de möjliga svarsalternativen 

varit:   

Rätt svar: Izrādīt neziņu vai neprašanu (att visa sig vara ovetandes)  

Fel svar/motsatt betydelse: labi pārzināt (känna väl till)  

Variant 1: Uzmanīgi skatīties (titta noggrant) 

Variant 2: Piemigt, īsu brīdi pagulēt (slumra, sova en liten stund).  

 

Variant 1, Uzmanīgi skatīties, är betydelsen för det idiomatiska uttrycket Turēt acis vaļā. 

Variant 2, Piemigt, īsu brīdi pagulēt, är betydelsen för det idiomatiska uttrycket Aizdarīt acis. 

 

Således anspelar variant 1 och variant 2 på varandra. 

I vissa fall som t ex. i fråga nr. 7 kan några av svarsalternativen 1 eller 2 uppfattas lika det 

rätta svaret om man utgått ifrån det dagliga lettiska talet, men jag har utgått ifrån vad 

ordboken Vārds īstā vietā
32

 har definierat som rätt. 

 

Till varje idiomatiskt uttryck finns också fyra möjliga alternativ om användningen: 

 ofta 

 lite då och då 

 använt det någon enstaka gång 

 aldrig.  

Ordning av idiomen i enkäten är slumpvis arrangerade. 

 

Vid senare granskning har det visat sig att svarsalternativen på tre frågor
33

 inte följer 

ovanstående förklaring. Då en del av enkäterna redan var utskickade bestämde jag mig att 

fullfölja undersökningen ändå. Jag bestämde mig också att behålla dessa tre frågor i 

undersökningen eftersom svaren inte visade en märkbar skillnad. Hela enkäten finns i  

Bilaga 1. 

                                                 
32

 Rūķe-Draviņa, Velta (1974). Vārds īstā vietā: frazeoloğismu krājums. Stockholm: Daugava 

33
 Frågorna nr 2 ”kost kaula”, fråga nr 6 ” ar kājam rokām pretī” samt fråga nr 14 ”krist kāda nagos”. 

Svarsalternativen diskuteras under rubriken på de enskilda idiomen. 
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Tabell 1 

Antalet år man har bott i Sverige har fördelats 

 enligt följande: 

- 0-10 år: 4 män och 19 kvinnor 

- 11-20 år: 6 män och 7 kvinnor 

- 21-40 år: 5 män och 7 kvinnor 

- 41-60 år: 0 män och 5 kvinnor 

- 61 år och uppåt: 8 män och 4 kvinnor 

 

5. 3.3 Hurdana är de som svarat på enkäten? 

 

Kön och ålder 

De 65 respondenterna bestod av 23 män och 42 kvinnor och kan delas in i en yngre och en 

äldre grupp. I den yngre gruppen är personerna 0-49 år, i den äldre gruppen är personerna 50 

år och äldre. Se tabell 1. Den yngsta personen som svarade på enkäten var 22 år gammal, och 

den äldsta var 89 år gammal. Kontrollgruppen bestod av 8 män och 7 kvinnor, den yngsta var 

24 år gammal och den äldsta var 62 år gammal. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Hur många år man bott i Sverige 

De första 20 åren är indelade i 10 års intervall för att över 1/3 av respondenterna hade bott i 

Sverige 10 år eller mindre. Se tabell 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yngre kategorin Äldre kategorin 

Antal svar: 39 personer Antal svar: 26 personer 

Av dessa var: Av dessa var: 

Män: 11 stycken Män: 12 stycken 

Kvinnor: 28 stycken Kvinnor: 14 stycken 
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Utbildning 

På vilket språk man fått sin utbildning   Antal personer 

Lettiska     23 

Svenska + Lettiska    15 

Svenska     12 

Lettiska + Engelska    5 

Lettiska + Engelska + Svenska   4 

Svenska + Engelska    2 

Lettiska + Svenska + Annat språk   2 

Lettiska + Svenska + Tyska   1 

Svenska + Tyska    1 

 

 

Största antalet respondenter 

23 av 65 respondenter har fått sin utbildning på lettiska, 15 av 65 har fått den på både svenska 

och lettiska, 12 av 65 har fått den svenska. 5 personer har fått sin utbildning både på lettiska 

och engelska, 4 har fått sin utbildning på lettiska, svenska och engelska, 2 personer har fått sin 

utbildning på svenska och engelska och 2 har svarat att de fått sin utbildning på lettiska, 

svenska och ett annat språk, men inte definierat vilket. 1 person har fått sin utbildning på 

lettiska, svenska och tyska och 1 på svenska och tyska. 

 

Modersmål 

Modersmål: 60 av 65 stycken respondenterna (92 %) har svarat att deras modersmål är 

lettiska. De har bott i Sverige mellan 0 – 65 år. 4 av dessa 65 respondenter har svarat att deras 

modersmål är både lettiska och svenska. Dessa 4 personer har bott hela sitt liv i Sverige och 

åldern är mellan 29-61 år. 1 av 65 personer har sagt att man har lettiska, svenska och engelska 

som modersmål och har angett att man bott 20 år i Sverige. Se tabell 3. 
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6. Hur har de svarat på frågorna? 

I detta kapitel sammanställer jag svaren och redovisar resultaten.  

Maxantalet är 20 rätt.  

 

Sverigeletterna svar, se tabell 4: 

20 rätt – 1,5 % 

19 rätt – 7 % 

18 rätt – 34 % 

17 rätt – 23 % 

16 rätt – 14 % 

15 rätt – 6 % 

14 rätt – 7 % 

13 rätt – 5 % 

12 rätt – 1,5 % 

 

  

 

 

 

 

Kontrollgruppens svar, se tabell 4a: 

Det var ingen i kontrollgruppen som hade alla rätt.  

18 rätt – 40 % 

17 rätt – 27 % 

16 rätt – 13 %  

15 rätt – 13 % 

3 rätt – 7 % 
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6. 1 De enskilda idiomen 

I detta kapitel kommer jag att titta närmare på de enskilda idiomen från min enkät och 

redovisa eventuella resultatskillnader i hur respondenterna har uppfattat dem.  Jag har tagit 

fram en tabell med procentuell beräkning för varje svarsalternativ samt en procentuell 

beräkning av hur ofta idiomet används. Under Sverigeletternas svarstabell har jag placerat 

motsvarande tabell från kontrollgruppen. Jag kommer dock inte att skriva en kommentar för 

varje idiomatiskt uttryck, jag kommer huvudsakligen att titta närmare på de idiomatiska 

uttrycken som fått mest rätt, fel eller andra större avvikelser. Mina huvudgrupper är baserade 

på antal rätt och fel svar hos Sverigeletterna. Grupperna är indelade enligt följande: 

 Alla rätt 

 Minst antal rätt 

 77 - 85% rätt 

 89 – 98,5% rätt 

 

6.1.1 Alla rätt 

Alla Sverigeletter har svarat rätt på fråga nr. 12, plēst matus (riva/slita sönder håret) Detta 

idiomatiska uttryck har en direkt motsvarande idiomatiskt uttryck på svenska, dvs. ”slita sitt 

hår” (att vara förtvivlad). Att båda språken har ett liknande uttryck kan vara en förklaring till 

att Sverigeletter svarat rätt på dessa frågor.  

 

Idiomet stāvēt uz savām kājām är det andra idiomatiska uttryck som Sverigeletterna har svarat  

100 %  rätt på. En ordagrann översättning ifrån lettiskans stāvēt uz savām kājām  blir ”stå på 

egna ben.”  Har man kunnat den svenska betydelsen så har man kunnat svara rätt på denna 

fråga. 6 % av respondenterna använder sig aldrig av detta uttryck vilket betyder att resterande 

94 % av respondenterna i olika grader använder sig av detta uttryck i sitt dagliga tal och på 

sätt hållit detta idiomatiska uttryck levande. 
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Fråga nr 12: Plēst matus, ordagrann översättning ”riva/ slita sönder håret” 

LFV I sid. 666 VIV sid. 172 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Būt izmisumā 

(vara förtvivlad) 100 % 9 % 25 % 49 % 17 % 

Fel svar:    Būt  apmierinātam 

(vara nöjd/belåten)        

Variant 1:  Ļoti apbedināt 

(vara bedrövad)         

Variant 2:  Pazaudēt (förlora/tappa)         

 

Kontrollgruppens svarsalternativ Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar: Būt izmisumā 

(vara förtvivlad) 93 % 7 %  46 % 40 % 

Fel svar:   Būt apmierinātam 

(vara nöjd/belåten) 7 %     7 %  

Variant 1: Ļoti apbedināt 

(vara bedrövad)         

Variant 2: Pazaudēt (förlora/ tappa)         

      

 

 

 

 

 

Fråga nr 13:  

Stāvēt uz savām kājām,  

ordagrann översättning ”stå på egna ben” 

 

LFV I sid. 470  VIV sid. 139-140 

Sverigeletternas svarsalternativ   Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar: Būt pastāvīgam 

(vara självständig) 100% 23% 45% 26% 6% 

Fel svar:   Sadarboties ar citiem 

(samarbeta med andra)        

Variant 1: Atbrīvot no cietuma vai gusta 

(befrias från fängelse eller fångenskap)         

Variant 2: Būt nomodā 

(vara vaken)         
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Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Būt pastāvīgam 93% 13% 13% 60% 7% 

Fel svar:    Sadarboties ar citiem        

Variant 1:  Atbrīvot no cietuma vai gusta 

(befrias från fängelse eller fångenskap)         

Variant 2:  Būt nomodā 

(vara vaken) 7% 7%       

 

 

6.1.2 Minst antal rätt 

Sverigeletterna har svarat minst antal rätt på fråga nr. 2, Kost kaulā (bita i benknotan) och 

fråga nr. 8, Uzmest lūpu (kasta upp läppen). Just de här två uttrycken visar hur språket har 

förändrats sedan Velta Rūķes-Draviņas ordbok publicerades på 70-talet. Idag används 

uttrycken  annorlunda jämfört med vad ordboken säger. Jag har utgått ifrån vad som är den 

huvudsakliga betydelsen enligt ordboken Vārds īsta vietā
34

. 

En ordagrann översättning på kost kaulā blir ”bita i benknotan” och betyder att man känner 

smärta, tyngd. 60 % av Sverigeletterna har svarat att kost kaulā betyder att man ”fryser”, en 

stor andel av kontrollgruppen (73,4%), där ingen kan svenska har också valt svaret frysa. 

Vilket betyder att i det lettiska dagliga talet används uttrycket för att säga att man fryser och 

inte att man har ont. Uttrycket kost kaulā  är relativt okänt bland Sverigeletter och 

Lettlandsletter. Om vi tittar på hur ofta detta uttryck används av de som svarat att uttrycket 

betyder ”att frysa” så har ca 32% av undersökningsgruppen har svarat att de då och då eller 

sällan använder sig av detta uttryck. Detta leder till slutsatsen att när Sverigeletterna pratar 

med varandra och använder sig av detta uttryck så uppfattas det av nästa alla att man fryser 

och inte att man har ont.   

Jag vill påpeka här att fråga nr. 2, kost kaulā är en av de tre frågor (de övriga frågorna är nr. 6 

och fråga nr. 14) där jag inte har använt mig av samma mönster i svarsalternativ som de 

resterande frågorna. I de resterande frågorna är mönstret på svarsalternativen ett rätt, ett med 

motsatt betydelse samt två stycken som har ett idiomatiskt uttryck bestående av samma 

substantiv men med olika betydelser. Här har jag haft ett korrekt svar (just sāpes, smagumu/ 

känna smärta, tyngd), två ord som är motsatta varandra (salt /frysa och  svīst/svettas) och ett 

påhittat (stipri grauzt /gnaga ihärdigt).  

 

                                                 
34

 Rūķe-Draviņa, Velta (1974). Vārds īstā vietā: frazeoloğismu krājums. Stockholm: Daugava 



 20 

Fråga nr 2:  

Kost kaulā, ordagrann översättning ”bita i benknotan”   

LFV I sid. 528-529: VIV sid. 136 

Sverigeletternas svarsalternativ Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Jūst sāpes, smagumu 

(känna smärta, tyngd) 30,5%  3% 11% 16,5% 

Fel svar:    Stipri grauzt 

(gnaga ihärdigt) 8%   1,5% 5% 1,5% 

Variant 1:  Salt       (frysa) 60%   6% 26%  28%  

Variant 2:  Svīst     (svettas) 1,5%       1,5% 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Jūst sāpes, smagumu 

(känna smärta, tyngd) 13,3%    13,3% 

Fel svar:    Stipri grauzt 

(gnaga ihärdigt) 13,3%     6,7% 6,7% 

Variant 1:  Salt   (frysa) 73,4%   13,3% 6,7%   53,3% 

Variant 2:  Svīst   (svettas)         

 

På betydelsen av idiomatiska uttrycket uzmest lūpu (kasta upp läppen) har 71 % av 

Sverigeletterna och 93 % av Lettlandsletterna valt svarsalternativet variant 1 – apvainoties (bli 

förolämpad). Det rätta svaret är dock kļūt īgnam, neapmierinātam (bli sur, bli missnöjd). Det 

ska noteras att variant 1 (apvainoties) har ett eget idiomatiskt uttryck ar garu lūpu (med lång 

läpp), vilket betyder att bli förolämpad. Även det här uttrycket används annorlunda i det 

dagliga talet jämfört med vad Rūķe-Draviņas ordbok anger. Nuförtiden används uttrycket för 

att beskriva att man blivit förolämpad.  I och med att både Sverigeletterna och 

kontrollgruppen hade en sån hög andel svar av variant 1 (att bli förolämpand), är det 

uppenbart att det idiomatiska uttryckets innebörd verkligen har ändrats och att man nuförtiden 

uppfattar uttrycket med att ”bli förolämpad”. 40% av Sverigeletterna säger sig använda 

uttrycket då och då eller ofta, vilket betyder att när Sverigeletter hör uttrycket uzmest lūpu, så 

uppfattar man det med att någon blir förolämpad.  

 

Det som har hänt med dessa två idiomatiska uttryck är att efterhand så har innebörden i 

uttrycken ändrats i talspråket men inte i ordboken som stödjer sig på exempel i litteraturen. 

Detta visar på att fraseologiska uttryck förändras bland människor.  
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Fråga nr 8:  

Uzmest lūpu, ordagrann översättning ”kasta upp läppen” 

LFV I sid. 620 VIV sid. 166 

 

Sverigeletternas svarsalternativ   Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Kļūt īgnam, neapmierinātam 

(bli sur, missnöjd) 20% 4,6% 4,6% 6,2% 4,6% 

Fel svar:    Smaidīt   (le) 1,5%      1,5% 

Variant 1:  Apvainoties (bli förolämpad) 71% 12%  28% 23%  8%  

Variant 2:  Sākt raudāt    (börja gråta) 7,5%     3%  4,5% 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Kļūt īgnam, neapmierinātam 

(bli sur, missnöjd)      

Fel svar:     Smaidīt   (le) 7%       

Variant 1:   Apvainoties (bli förolämpad) 93% 20%  20% 46%  7%  

Variant 2:   Sākt raudāt (börja gråta)         

 

6.1.3 77% -85% rätt 

I denna grupp var det idiomatiska uttrycket Iebāzt degunu grāmatā (lägga näsan i boken) det 

som de flesta (23 %) svarade fel på. De felaktiga svarsalternativen har varit någorlunda jämt 

fördelade mellan svaren, ”skumma igenom”, ”vara alldeles för nyfiken” och ”inte visa sig 

bland folk”. Jag kan bara spekulera i att man associerat det lettiska idiomatiska uttrycket 

Iebāzt degunu grāmatā till det svenska ”lägga näsan i blöt”
35

 som betyder lägga sig i något 

som inte angår en) och på så vis misstolkat uttrycket. Man kan också ha tänkt i de banor att 

om man har ”näsan i boken” så kommer man inte visa sig bland folk, utan sitter själv på sin 

kammare och läser. En svensk motsvarighet till uttrycket Iebāzt degunu grāmatā torde vara 

”bokmal”(person som huvudsakligen ägnar sig åt läsning)
36

. Då de ordagranna 

översättningarna inte liknar varandra, kan detta har varit en av orsakerna till felaktiga svar. 

 

                                                 
35

 Gullberg, Helge & Niklasson, Gunnar (1966). Fraseologisk ordlista. Stockholm: Sv. bokförl. (Norstedt). sid 65 

 
36

 Axelsson, Per & Josephson, Håkan (red.) (1997). Norstedts plusordbok: [ordbok + uppslagsbok]. 1. uppl. 

Stockholm: Norstedt. Sid 122 
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Fråga nr 9: Iebāzt degunu grāmatā,  

ordagrann översättning ”lägga näsan i boken”  

LFV I sid. 218 VIV sid. 74 

 

 

 

 

 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Cītīgi lasīt 

(läsa träget) 77% 1,5% 15,5% 31% 29% 

Fel svar:   Pavirši caurskatīt 

(skumma igenom) 9%    1,5% 3% 4,5% 

Variant 1: Būt pārāk ziņkārīgam 

(vara alldeles för nyfiken) 8% 1,5%   3%  1,5%  

Variant 2:  Nerādīties ļaužu acīs 

(inte visa sig bland folk) 6%     1,5%  4,5% 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar: Cītīgi lasīt 

(läsa träget) 67% 7%  20% 40% 

Fel svar: Pavirši caurskatīt 

(skumma igenom)  20%     13% 7% 

Variant 1: Būt pārāk ziņkārīgam 

(vara alldeles för nyfiken) 6,5%      6,5%  

Variant 2: Nerādīties ļaužu acīs 

(inte visa sig bland folk) 6,5%       6,5% 

 

 

Fråga nr 19: Ar tukšu vēderu, ordagrann översättning ”med tom mage” 

LFV II sid. 538  VIV sid. 296 

 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Neēdis, izsalcis 

(inte ha ätit, hungrig) 78,5% 11% 27,5% 29% 11% 

Fel svar:   Paēdis, pārēdies 

(mätt, förätit sig)        

Variant 1: Dzīvot trūcīgi 

(leva fattigt) 21,5%   9% 4,5%   8% 

Variant 2: Strādāt par iztiku 

(jobba för brödfödan)         
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Kontrollgruppens svarsalternativ Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Neēdis, izsalcis 

(inte ha ätit, hungrig) 93% 7% 13% 33% 40% 

Fel svar:     Paēdis, pārēdies 

(mätt, förätit sig)        

Variant 1:  Dzīvot trūcīgi 

(leva fattigt) 7%      7%  

Variant 2:  Strādāt par iztiku 

(jobba för brödfödan)         

  

 

 

 

 

Fråga nr 7: Mēle niez,  

ordagrann översättning ”tungan kliar”    

LFV I sid. 687 VIV sid. 178 

 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Daudz runā 

(pratar mycket) 82% 12% 34% 20% 16% 

Fel svar:     Melo, aprunā 

(ljuger, baktalar)       

Variant 1:   Ļoti gribās ko teikt 

(vill jättegärna säga något) 9%    3%   6% 

Variant 2:   Klusē  (vara tyst) 9%     4,5%  4,5% 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Daudz runā 

(pratar mycket) 80%  7% 46% 26% 

Fel svar:    Melo, aprunā 

(ljuger, baktalar) 7%     7%  

Variant 1:  Ļoti gribā ko teikt 

(vill jättegärna säga något) 13%   7%   7%  

Variant 2:  Klusē  (vara tyst)         
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Fråga nr 3:  

Mazgāt galvu, 

ordagrann översättning ”tvätta huvudet” 

LFV I sid. 364-365 VIV sid. 115        

 

 

Sverigeletterns svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Kārtīgi izbārt 

(skälla ut någon ordentligt) 83% 8% 18% 29% 28% 

Fel svar:    Slavināt  (lovorda)        

Variant 1:  Domāt, izgudrot, prātot 

(tänka, uppfinna, fundera) 11%      11%  

Variant 2:  Loģiski apsvērt 

(göra en logisk bedömning) 6%       6% 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Kārtīgi izbārt 

(skälla ut någon ordentligt) 93% 13% 20% 33% 27% 

Fel svar:    Slavināt  (lovorda) 7%   7%    

Variant 1:  Domāt, izgudrot, prātot 

(tänka, uppfinna, fundera)         

Variant 2:  Loģiski apsvērt 

(göra en logisk bedömining)         

 

 

 

Fråga nr 18: pazaudēt sirdi, ordagrann översättning ”förlora hjärtat” 

LFV   VIV sid 256 

 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar: Iemīlēties, ieskatīties 

(bli kär/förälskad) 83% 5% 20% 32% 26% 

Fel svar:   Būt vienaldzīgam 

(vara likgiltig) 3%      3% 

Variant 1: Sāpīgi pārdzīvot 

(smärtsamt överleva) 12,5%     1,5% 11%  

Variant 2: Ļoti cietsirdīgi ko darīt 

(göra en grym/hjärtlös handling) 1,5%       1,5% 
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Kontrollgruppens svarsalternativ Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar: Iemīlēties, ieskatīties 

(bli kär/förälskad) 66%  13% 13% 40% 

Fel svar:   Būt vienaldzīgam 

(vara likgiltig) 7%      7% 

Variant 1: Sāpīgi pārdzīvot 

(smärtsamt överleva) 20% 7%      13% 

Variant 2: Ļoti cietsirdīgi ko darīt 

(göra en grym/hjärtlös handling) 7%       7% 

 

 

 

 

Fråga nr 17:  

Berzēt rokas, ordagrann översättning ”gnugga händer”  

LFV II sid 254  VIV sid 238 

 

 

Sverigeletternas svarsalternativ   Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Priecāties par kaut ko patīkamu 

(glädjas över något roligt/trevligt) 85%  25% 42% 18% 

Fel svar:    Dusmoties (vara arg) 6%      6% 

Variant 1: Negribēt ko darīt  

(inte vilja göra något) 7,5%     1,5% 6% 

Variant 2: Sadarboties ar kādu 

(samarbeta med någon) 1,5%       1,5% 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar: Priecāties par kaut ko patīkamu 

(glädjas över något roligt/trevligt) 100% 7% 40% 33% 20% 

Fel svar:   Dusmoties  (vara arg)        

Variant 1: Negribēt ko darīt 

(inte vilja göra något)         

Variant 2: Sadarboties ar kādu 

(samarbeta med någon)         
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6.1.4.  89% - 98,5% rätt 

Fråga nr 10: Nodurt galvu, ordagrann översättning ”hugga ner huvudet” 

LFV I sid. 368-369 VIV sid. 113 

 

Sverigeletternas svarsalternativ Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Kļūt drūmam, bēdīgam 

(bli dyster, ledsen) 89% 4,6% 26% 40% 17% 

Fel svar:     Smieties  (skratta)        

Variant 1:   Šaubīties, neticēt 

(bli tveksam, misstro) 9,5%   1,5%    7,5% 

Variant 2:   Nomirt  (dö) 1,5%       1,5% 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Kļūt drūmam, bēdīgam 

(bli dyster, ledsen) 87%  13,5% 60% 13,5% 

Fel svar:    Smieties  (skratta) 6,5% 6,5%      

Variant 1:  Šaubīties, neticēt 

(bli tveksam, misstro) 6,5%      6,5%  

Variant 2:  Nomirt  (dö)         

 

 

Fråga nr 15: Uz ātru roku, ordagrann översättning ”på snabb hand” 

LFV II sid. 295-296  VIV sid. 232 

Sverigeletternas svarsalternativ   Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Steigā, pavirši 

(i hast, flyktigt) 91% 29% 34% 23% 5% 

Fel svar:    Rūpīgi sagatavot 

(förbereda sig ordentligt) 1,5% 1,5%      

Variant 1:  Labi un ātri veicās, sokās 

(det går bra och snabbt) 7,5%   6% 1,5%    

Variant 2:  Pats par sevi 

(på egen hand/själv)         

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Steigā, pavirši 

(i hast, flyktigt) 93% 13% 33% 40% 7% 

Fel svar:    Rūpīgi sagatavot 

(förbereda sig ordentligt) 7%   7%    

Variant 1:  Labi un ātri veicās, sokās 

(det går bra och snabbt)         

Variant 2:  Pats par sevi 

(på egen hand/själv)         
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Kommentar: Detta idiomatiska uttryck är det som används allra mest bland Sverigeletterna. 

Hela 29 % av enkätsvararna använder det ofta och 34 % använder uttrycket då och då. Jämfört 

med kontrollgruppen där 13 % använder sig av uttrycket uz ātru roku ofta. Det är dock mer 

eller mindre samma procentuella antal som använder sig av uttrycket då och då. Den svenska 

motsvarigheten skulle kunna vara ”på stående fot”.  

 

Fråga nr 1: Taisīt platas acis, ordagrann översättning ”göra platta ögon”. 

LFV I, sid. 24: VIV sid. 14 

 

Sverigeletternas svarsalternativ   Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Izrādīt neziņu vai neprašanu 

(visa sig ovetandes eller okunskap) 94% 1,50% 31% 31% 31% 

Fel svar:    Labi pārzināt (känna väl till) 3%     1,5% 1,5% 

Variant 1:  Uzmanīgi skatīties 

(titta noggrant) 1,5%   1,5%     

Variant 2:  Piemigt, īsu brīdi pagulēt 

(slumra, sova en liten stund) 1,5%       1,5% 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Izrādīt neziņu vai neprašanu 

(visa sig ovetande eller okunskap)  100% 7% 20% 53% 20% 

Fel svar:   Labi pārzināt  (känna väl till)        

Variant 1: Uzmanīgi skatīties 

(titta noggrant)         

Variant 2: Piemigt, īsu brīdi pagulēt 

(slumra, sova en liten stund)         

 

Kommentar: På frågan vad betyder Taisīt platas acis svarade nästan alla rätt. Det kan bero på 

att det finns ett liknande idiomatiskt uttryck på svenska dvs. ”göra stora ögon”. På lettiska 

säger man vid en ordagrann översättning ”göra platta ögon”. Skillnaden är inte alls stor, så jag 

kan tänka mig att om man behärskar svenskan bättre än lettiska och ser att det finns ett 

svarsalternativ som stämmer överrens med det ”svenska” svaret så har man valt det.  

Mer än hälften av Sverigeletterna använder sig av detta uttryck vid ett fåtal tillfällen i sitt 

språk på lettiska.  
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Fråga nr 5: Iemest aci, ordagrann översättning ”kasta in ögat” 

VIV sid. 17 

 

Sverigeletternas svarsalternativ   Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Īsu brīdi ieskatīties 

(titta snabbt igenom) 94% 14% 45% 17% 11% 

Fel svar:    Rūpīgi novērot 

(observer noggrant) 3%     3%  

Variant 1:  Paskatīties uz kādu bez intereses 

(titta på någon utan intresse) 3%   3%     

Variant 2:  Ar dusmām uz kādu paskatīties 

(titta argt på någon)         

 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Īsu brīdi ieskatīties 

(titta snabbt igenom) 93% 7% 53% 26% 7% 

Fel svar:    Rūpīgi novērot 

(observera noggrant)        

Variant 1:  Paskatīties uz kādu bez intereses 

(titta på någon utan intresse)         

Variant 2:  Ar dusmām uz kādu paskatīties 

(titta argt på någon) 7%      7%  

 

Kommentar: På denna fråga har 94% av Sverigeletterna svarat korrekt. Troligtvist kan detta 

bero på att det finns ett motsvarande idiomatiskt uttryck på svenska som heter ”kasta ett öga 

på”. Ordagrann översättning ifrån det lettiska idiomatiska uttrycket blir ” kasta in ett öga”. 

Även här kan jag tänka mig att om man behärskar lettiska och kan svenska och ser att ett 

svarsalternativ är ”īsu brīdi ieskatīties/titta snabbt igenom” så har man valt det. Om man tittar 

på hur ofta detta uttryck används så verkar det användas en hel del bland Sverigeletterna och 

på så sätt kan man ha behållit det idiomatiska uttrycket i språket. 
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Fråga nr 4: Likt aiz auss, ordagrann översättning ”lägga bakom örat” 

LFV I sid. 108 VIV sid. 43 

 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:    Iegaumēt, paturēt prātā 

(observera, komma ihåg) 95% 20% 43% 23% 9% 

Fel svar:     Aizmirst  (glömma) 5%      5% 

Variant 1:   Gudrot ko teikt 

(tänka på vad man vill säga)         

Variant 2:   Nedzirdēt, būt kurlam 

(inte höra, vara döv)         

 

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:     Iegaumēt, paturēt prātā 

(observera, komma ihåg) 93% 20% 13% 47% 13% 

Fel svar:      Aizmirst  (glömma) 7%     7%  

Variant 1:   Gudrot ko teikt 

(tänka på vad man vill säga)         

Variant 2:   Nedzirdēt, būt kurlam 

(inte höra, vara döv)         

 

 

 

Fråga nr 11: Turēt muti,  

ordagrann översättning ”hålla mun” 

LFV I sid. 778   VIV sid. 189 

 

 

 

 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Klusēt, nerunāt 

(vara tyst, inte säga något) 95,5% 27,7% 34% 27,7% 6,1% 

Fel svar:    Ļoti gribās ko teikt 

(vill jättegärna säga något)        

Variant 1: Pārdomāt pirms ko saka 

(tänka efter innan man säger något) 4,5%   3% 1,5%    

Variant 2: Brīnīties, būt pārsteigtam 

(vara förvånad, bli överraskad)         
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Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar: Klusēt, nerunāt 

(vara tyst, inte säga något) 80% 7% 33% 40%  

Fel svar:   Ļoti gribās ko teikt 

(vill jättegärna säga något)        

Variant 1: Pārdomāt pirms ko saka 

(tänka efter innan man säger något) 20%    20%    

Variant 2: Brīnīties, būt pārsteigtam 

(vara förvånad, bli överraskad)         

 

Kommentar: Även detta idiomatiska uttryck finns på svenska och heter då ”håll mun”. Nästan 

alla Sverigeletter har svarat rätt. Då detta idiomatiska uttryck finns på svenska med samma 

betydelse ”hålla mun” är det oförvänta att några har svarat fel på betydelsen. Av 

svarsalternativen att döma på hur ofta uttrycket används så är detta det idiomatiska uttryck 

Sverigeletterna använder sig näst mest av i sitt dagliga tal. De lettlandsletter som skrivit att de 

tror att det är variant 1 (pārdomat pirms ko saka) vilket på svenska skulle bli ”tänk först tala 

sen” så kan de ha blandat ihop uttrycket med valdīt muti. 

 

Fråga nr 14: Krist kāda nagos, ordagrann översättning ”ramla i någons naglar” 

LFV I sid. 15-15  VIV sid. 194 

 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:   Nokļūt kāda varā 

(hamna i någons våld) 95,5%     

Fel svar:    Atbrīvoties 

(bli frigiven/frigöra sig) 1,5%    1,5%   

Variant 1: Nočiept, nozagt 

(stjäla) 1,5%      1,5%  

Variant 2: Pateikt ko trāpīgu 

(säga något träffande) 1,5%       1,5% 

 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Nokļūt kāda varā 

(hamna i någons våld) 93%  7% 33% 53% 

Fel svar:    Atbrīvoties 

(bli frigiven/frigöra sig)        

Variant 1: Nočiept, nozagt 

(stjäla)        

Variant 2: Pateikt ko trāpīgu 

(säga något träffande) 7% 7%       
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Kommentar: Denna fråga är den tredje av tre som jag inte följer resterande svarsalternativ. 

Svarsalternativen bestod av fyra möjliga svar med ett rätt och ett med motsatt betydelse. 

Variant 1 motsvaras av idiomatiska uttrycket palaist nagus. Variant 2 motsvaras av 

idiomatiska uttrycket naglai uz galvas. Den svenska motsvarigheten är ”sätta klorna i 

någon/fånga någon i sitt garn” vilket betyder få makt över någon.
37

 

 

Fråga nr 16: Dzīt kādam pēdas, ordagrann översättning ”driva någon fotspår” 

LFV II sid. 101-102  VIV sid. 209 

 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Neatlaidīgi kādu meklēt 

(leta efter någon oavbrutet) 95,5% 6% 34% 32,5% 23% 

Fel svar:   Kādu pazaudēt 

(förlora någon)        

Variant 1: Dezertēt (desertera)         

Variant 2: Būt uz pareizā ceļa 

(vara på rätt väg) 4,5%       4,5% 

 

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Neatlaidīgi kādu meklēt 

(leta efter någon oavbrutet) 86%  13% 53% 20% 

Fel svar:    Kādu pazaudēt 

(förlora någon)        

Variant 1:  Dezertēt  (desertera) 7%    7%    

Variant 2:  Būt uz pareizā ceļa 

(vara på rätt väg) 7%       7% 

 

Fråga nr 6: Ar kājam rokām pretī, ordagrann översättning ”med fötter, händer emot” 

LFV II sid. 255  VIV sid. 137 

Sverigeletternas svarsalternativ   Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Pretoties visiem līdzekļiem 

(motsätta sig på alla sätt) 97% 11% 26% 43% 17% 

Fel svar:    Dot atbalstu   (ge stöd) 1,5%      1,5% 

Variant 1:  Radīt uztraukumu, sacelt trauksmi 

(skapa bekymmer, alarmera) 1,5    1,5%    

Variant 2:  Likt kājas uz zemes 

(lägga fötterna på marken)         

                                                 
37

 Gullberg, Helge & Niklasson, Gunnar (1966). Fraseologisk ordlista. Stockholm: Sv. bokförl. (Norstedt). sid 43 
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Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Pretoties visiem līdzekļiem 

(motsätta sig på alla sätt) 87%  13,5% 60% 13,5 

Fel svar:   Dot atbalstu  (ge stöd) 13% 6,5%     6,5% 

Variant 1: Radīt uztraukumu, sacelt trauksmi 

(skapa bekymmer, alarmera)         

Variant 2: Likt kājas uz zemes 

(lägga fötterna på marken)         

 

Kommentar: Denna fråga är den andra av de tre som inte följer resterade svarsalternativ. 

Svarsalternativen på denna fråga bestod av fyra möjliga svar med ett rätt och ett med motsatt 

betydelse. Variant 1 motsvaras av idiomatiska uttrycket sacelt kājās. Variant 2 svarsalternativ 

är påhittat. 

 

 

Fråga nr 20: Griezt zobus, ordagrann översättning ”vrida tänder” 

LFV II sid. 642  VIV sid. 313 

 

Sverigeletternas svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:    Dusmoties 

(vara arg) 98,5% 9% 32,5% 37% 20% 

Fel svar:     Smaidīt  (le)        

Variant 1:   Ēst negrībīgi 

(äta motvilligt) 1,5%       1,5% 

Variant 2: Mēģināt pierunāt kādu 

(försöka att övertala någon)         

 

Kontrollgruppens svarsalternativ  Hur ofta idiomet används 

  Ofta Då och då Sällan Aldrig 

Rätt svar:  Dusmoties 

(vara arg) 93%  13% 33% 7% 

Fel svar:    Smaidīt  (le) 7% 7%      

Variant 1:  Ēst negrībīgi 

(äta motvilligt)         

Variant 2: Mēģināt pierunāt kādu 

(försöka att övertala någon)         
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8. Slutsats 

Alla Sverigeletter som svarade på enkäten hade mer än 50 % rätt, genomsnittligt rätt på 85%. 

Detta innebär att generellt sett, att letter som bor i Sverige har en god förståelse om 

idiomernas betydelse. Enligt min hypotes var ett sådant resultat oväntat. Det förväntades att 

Lettlandsletter skulle ha en bättre kännedom i idiomatiska uttryck än Sverigeletterna, som har 

bott en stor del av sina liv utanför Lettland och är omgivna av det svenska språket. Resultatet 

kan också bero på urvalet av idiomerna, som kan ha varit sådana som Sverigeletterna känner 

bra till och liknar svenska uttryck. Dessutom ska det påpekas att kontrollgruppen består av 

mycket färre personer.  

 

Det var ingen större skillnad mellan de Sverigeletter som bott i Sverige mer än 10 år eller de 

Sverigeletter som har bott i Sverige mindre än 10 år. Genomsnittet på antal rätt av dem som 

bott mindre än 10 år var 85 % rätt och de som bott mer än 10 år var 82 % rätt. Användandet 

av idiomerna varierade beroende på vad för slags uttryck det var men mestadels så användes 

de då och då eller sällan.  

 

Resultat ifrån undersökningar av familjer där båda föräldrarna talar minoritetsspråk visar att 

om båda föräldrarna har kommit från samma land så blir resultaten bättre när det gäller att 

upprätthålla minoritetsspråket i hemmet än om familjen är blandspråkig
38

. Detta kan förklara 

det höga antalet rätt som flertalet av enkät svarande fått i undersökningen av de idiomatiska 

uttrycken. Enligt mina egna iakttagelser och det jag har fått återberättat så var det mer regel än 

undantag att letterna som flydde under kriget gifte sig med en landsman eller så var de redan 

gifta med en lett och flydde hit med sin familj. Det var då naturligt att prata sitt modersmål 

hemma. Som jag tidigare skrivit så ville letterna vårda och bevara sitt kulturella arv. För att 

behålla sitt språk och kultur grundades många organisationer och man hade flertalet 

aktiviteter varje månad som t.ex. lettiska gudstjänster, lördagsskolor, basketbollsträning, att 

sjunga i kör och firande av olika högtider. Detta gjorde att första generationen letter hade 

naturliga träffpunkter där man talade och sjöng på lettiska, barnen i dessa familjer växte upp 

med lettiska i familjen och på fritiden. Svenskan använde man sig av under skol- och 

arbetstid. Andra generationer letter höll också ganska hårt på traditionerna med att gifta sig 
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med lettiskspråkig person och prata lettiska inom familjen. Man fortsatte att skicka sina barn 

till lettiska lördagsskolan, lettiska sommarskolor och ta med de till olika lettiska 

sammankomster. Tredje generationen letter har växt upp i en lettisk omgivning men har 

däremot börjat assimilera sig mer med den svenska kulturen.  

 

9. Diskussion - hur går vi vidare? 

Det finns flera sätt att vidareutveckla enkäten, särskilt när det gäller respondenternas 

personliga uppgifter som de fyller i enkätens första sida gällande ålder, kön, utbildning mm. 

Det går att få tydligare svar när det gäller utbildningsnivå. I enkäten skulle man kunna 

förtydliga i vilket land man fått sin grundskole- respektive högskoleutbildning. Några 

informanter har svarat att de fått sin utbildning på både svenska och lettiska då de har räknat 

in kortare sommarkurser och hemspråk i utbildning på lettiska. Det finns också de informanter 

som svarat att de bara fått sin utbildning på svenska men som bott merparten av sitt liv i 

Lettland. Det går inte att läsa av vilka som svarat på detta vis.  

 

Det skulle vara intressant att göra ännu en undersökning och då vända sig till lettiska 

barn/ungdomar i åldrarna 10-16 år, den 4:e generationen av Sverigeletter. Jag tror då att 

resultaten skulle bli annorlunda och då till det sämre. Detta i och med att den forna aktiva 

lettiska kolonin i Sverige som bestod av många organisationer där man bara pratade lettiska 

såsom lettiska lördagsskolor, körer, sportföreningar, akademiska sammanslutningar mm. inte 

längre är lika aktiva och är inte längre samma naturliga träffpunkt för unga letter i Sverige. 

Dagens lettiska ungdom i Sverige har assimilerat sig i det svenska samhället. Man är nu med i 

svenska föreningar som fotboll, dans, konst mm. Man har en svensk pojk- flickvän. Många 

barn växer upp i blandfamiljer där någon av föräldrarna är svensk och den ”hel-lettiska” 

familjerna håller längre inte lika hårt på att man sinsemellan ska prata lettiska.  Många av 

dagens unga letter i Sverige pratar inte lika mycket lettiska nu som förr och detta medför att 

förståelsen i lettiska blir sämre. Min hypotes och det förväntande resultatet dvs. att barn som 

växer upp med tvåspråkighet kommer att ha ett sämre resultat på frågorna som är gjorda på 

modersmålet än de som bott, växt upp och pratat sitt modersmål kommer då troligen att 

stämma. 
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English Summary 

 
The aim of this paper is to examine how Latvian idiomatic expressions are understood and 

how often they are used by Latvians in Sweden. The Swedish Latvians can be grouped as 

follows: those that arrived in Sweden as a result of the Second World War and have lived here 

for a greater part of their lives, those that were born in Sweden of Latvian parents, and those 

that moved here after the reinstatement of Latvian independence in 1991. I shall examine if 

the Swedish Latvians who have grown up and/or lived in Sweden for many years a) know the 

meaning of Latvian idiomatic expressions;  b) use these idiomatic expressions; and, if used, c) 

which idiomatic expressions are used most often?  

In my questionnaire I have chosen to use twenty idiomatic expressions from two 

Latvian dictionaries. The respondents are asked to chose one of four possible explanations for 

the idiomatic expression, which have the pattern of a) correct answer b) opposite/incorrect 

answer c) similar in meaning d) similar in meaning. The questionnaire was handed out to 

approximately 100 Latvians living in Stockholm and was also mailed out to a private 

electronic mailing list with over 400 addresses of Latvians living in Sweden. 97 answers were 

received, of which 65 could be used. The respondents consisted of 23 males and 42 females 

aged 22-89. The questionnaire was also sent to a control group of 20 persons born and living 

in Latvia, of which 15 responses were gained (8 males and 7 females). The Swedish Latvians 

and the Latvian control group show similar results. The correct answers averaged at 85% for 

the Swedish Latvian group, compared to 80% for the Latvian control group. The usage of the 

idiomatic expressions shifted depending upon what kind of expression it was, but mostly they 

were used ‘now and then’ or ‘seldom’.  

The result is remarkable and unexpected—my original hypothesis was that Swedish 

Latvians would have a weaker knowledge of Latvian idiomatic expressions, since they had 

grown up in a bilingual context and/or lived surrounded by the Swedish language. This 

indicates that Swedish Latvians have had a high retention rate of their language and culture.  

It would be interesting to do another investigation and this time turn to the 4th 

generation of Swedish Latvian children/teenagers in the 10-16 age bracket. Will their 

knowledge of Latvian idiomatic expressions be just as strong or poorer? Another interesting 

factor to investigate would be how higher education (whether gained in Latvia, in Sweden, or 

elsewhere) may influence results. 
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BILAGA 1 
 

Cienījamie anketas aizpildītāji!  
 

Mans vārds ir Zane Zaļkalne, un esmu studente  Stokholmas Universitātēs baltu  valodu nodaļā. Anketa ir daļa 

no mana D-pakāpes darba. Rakstu par frazeoloģiskiem izteicieniem – kā latvieši, kas dzīvo ārzemēs, tos lieto un 

izprot. Es būtu ļoti pateicīga, ja Jūs varētu aizpildīt šo anketu.  Pētījums ir anonīms, un saņemto informācīju 

lietošu tikai savā D-pakāpes darbā. 
 

Dzimums: [   ] Vīrietis  [   ] Sieviete   

Vecums____________  Dzīvoju Zviedrijā______________gadus 

Izglītību esmu ieguvis (-usi): [  ] latviešu     [   ] zviedru  citā_____________ valodā 

Dzimtā valoda:             [   ] latviešu             [   ] zviedru  cita__________________ 
 

Šī anketa sastāv no 20 izteicieniem. Pie katra jautājuma lūdzu aizpildiet "x" četrstūrī pie tās alternatīvas,  kura 

Jūsuprāt atbilst izteiciena nozīmei. Lūdzu aizpildiet arī x pie tās alternatīvas, kas vislabāk atbilst tam, cik bieži 

Jūs lietojat šo izteicienu. 
 

Ievērībai: Šis nav pārbaudījums! Nav "pareizo" vai "nepareizo" atbilžu! 

Piemērs 

Lauzt vārdu    Es lietoju šo izteicienu  
[  X ] Neturēt solījumu   [   ] Bieži 

[   ] Palikt pie reiz dotā solījumu   [ X ] Šad un tad 

[   ] Tikt pie runāšanas   [   ] Reti 

[   ] Teikt lietas,  kas neatbilst īstenībai  [   ] Nekad 

    

Jau iepriekš pateicos par palīdzību, 
 

Zane Zaļkalne  

   

Ja ir kādi jautājumi, esmu sasniedzama pa mobilo tālr. xx-xxxx vai arī pa e-pastu xxxxx 

 

2009.g. martā 

 

1 Taisīt platas acis      Es lietoju šo izteicienu 
 [    ] Uzmanīgi skatīties      [    ] Bieži 

 [    ] Izrādīt neziņu vai neprašanu     [    ] Šad un tad 

 [    ] Piemigt, īsu brīdi, pagulēt     [    ] Reti 

 [    ] Labi pārzināt       [    ] Nekad 
 

2 Kost  kaulā      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Stipri grauzt       [    ] Bieži 

 [    ] Salt       [    ] Šad un tad 

 [    ] Jūst sāpes, smagumu     [    ] Reti 

 [    ] Svīst             [    ] Nekad 
 

3 Mazgāt galvu      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Kārtīgi izbārt       [    ] Bieži 

 [    ] Slavināt       [    ] Šad un tad 

 [    ] Domāt, izgudrot, prātot     [    ] Reti 

 [    ] Loģiski apsvērt       [    ] Nekad 
 

4 Likt aiz auss      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Iegaumēt, paturēt prātā     [    ] Bieži 

 [    ] Gudrot ko teikt       [    ] Šad un tad 

 [    ] Aizmirst       [    ] Reti 

 [    ] Nedzirdēt, būt kurlam     [    ] Nekad 
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5 Iemest aci      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Rūpīgi novērot       [    ] Bieži 

 [    ] Ar dusmām uz kādu paskatīties     [    ] Šad un tad 

 [    ] Paskatīties uz kādu bez intereses     [    ] Reti 

 [    ] Īsu brīdi ieskatīties      [    ] Nekad 

 

6 Ar kājam rokām pretī     Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Likt kājas uz zemes      [    ] Bieži 

 [    ] Dot atbalstu       [    ] Šad un tad 

 [    ] Radīt uztraukumu, sacelt trauksmi     [    ] Reti 

 [    ] Pretoties visiem līdzekļiem     [    ] Nekad 

 

7 Mēle niez      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Daudz runā       [    ] Bieži 

 [    ] Melo, aprunā       [    ] Šad un tad 

 [    ] Ļoti gribs ko teikt      [    ] Reti 

 [    ] Klusē       [    ] Nekad 

 

8 Uzmest lūpu      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Smaidīt       [    ] Bieži 

 [    ] Sākt raudāt       [    ] Šad un tad 

 [    ] Kļūt īgnam, neapmierinātam     [    ] Reti 

 [    ] Apvainoties       [    ] Nekad 

 

9 Iebāzt degunu grāmatā     Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Nerādīties ļaužu acīs     [    ] Bieži 

 [    ] Cītīgi lasīt       [    ] Šad un tad 

 [    ] Pavirši caurskatīt      [    ] Reti 

 [    ] Būt pārāk ziņkārīgam     [    ] Nekad 

 

10 Nodurt galvu      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Smieties       [    ] Bieži 

 [    ] Nomirt       [    ] Šad un tad 

 [    ] Šaubīties, neticēt      [    ] Reti 

 [    ] Kļūt drūmam, bēdīgam     [    ] Nekad 

 

11 Turēt muti      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Kluset, nerunāt       [    ] Bieži 

 [    ] Ļoti gribās ko teikt        [    ] Šad un tad 

 [    ] Brīnīties, būt parsteigtam     [    ] Reti 

 [    ] Pardomāt pirms ko saka     [    ] Nekad 

 

12 Plēst matus      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Pazaudēt       [    ] Bieži 

 [    ] Būt apmierinātam      [    ] Šad un tad 

 [    ] Ļoti apbedināt       [    ] Reti 

 [    ] Būt izmisumā       [    ] Nekad 
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13 Stāvēt uz savām kājām     Es lietoju šo izteicienu 

[    ] Būt pastāvīgam       [    ] Bieži 

 [    ] Būt nomodā       [    ] Šad un tad 

 [    ] Sadarboties ar citiem     [    ] Reti 

 [    ] Atbrīvot no cietuma vai gūsta     [    ] Nekad 

 

14 Krist kāda nagos      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Pateikt ko trāpīgu      [    ] Bieži 

 [    ] Nokļūt kāda varā      [    ] Šad un tad 

 [    ] Atbrīvoties       [    ] Reti 

 [    ] Nočiept, nozagt       [    ] Nekad 

 

15 Uz ātru roku      Es lietoju šo izteicienu 
 [    ] Labi un ātri veicās, sokās     [    ] Bieži 

 [    ] Rūpīgi sagatavot      [    ] Šad un tad 

 [    ] Pats par sevi       [    ] Reti 

 [    ] Steigā, pavirši       [    ] Nekad 

 

16 Dzīt kādam pēdas      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Neatlaidīgi kādu meklēt     [    ] Bieži 

 [    ] Būt uz pareizā ceļa      [    ] Šad un tad 

 [    ] Dezertēt       [    ] Reti 

[    ] Kādu pazaudēt       [    ] Nekad 

 

17 Berzēt rokas      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Dusmoties       [    ] Bieži 

 [    ] Negribēt ko darīt      [    ] Šad un tad 

 [    ] Priecāties par kaut ko patīkamu     [    ] Reti 

 [    ] Sadarboties ar kādu      [    ] Nekad 

 

18 Pazaudēt sirdi      Es lietoju šo izteicienu 
[    ] Ļoti cietsirdīgi ko darīt     [    ] Bieži 

 [    ] Iemīlēties, ieskatīties     [    ] Šad un tad 
 [    ] Būt vienaldzīgam      [    ] Reti 
 [    ] Sāpīgi pārdzīvot      [    ] Nekad 
 

19 Ar tukšu vēderu      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Strādāt par iztiku      [    ] Bieži 

 [    ] Paēdis, pārēdies      [    ] Šad un tad 

 [    ] Neēdis, izsalcis       [    ] Reti 

 [    ] Dzīvot trūcīgi       [    ] Nekad 

 

20 Griezt zobus      Es lietoju šo izteicienu 

 [    ] Dusmoties       [    ] Bieži 

 [    ] Smaidīt       [    ] Šad un tad 

 [    ] Ēst negrībīgi       [    ] Reti 

[    ] Mēģināt pierunāt kādu     [    ] Nekad 

 


