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Sammandrag 
Syftet med denna uppsats är att undersöka gymnasieelevers förståelse och användning av 

idiom. Ett ytterligare syfte är att se om förståelsen och användningen av idiom skiljer sig 

mellan eleverna beroende på språklig bakgrund. Studien har genomförts med hjälp av en 

enkätundersökning. Enkäten innehåller frågor om 12 idiom och sammanlagt 113 informanter 

från fyra olika gymnasieklasser har deltagit.  

Undersökningens resultat visar i stora drag att gymnasieelever har en relativt god förståelse 

av idiom, men använder idiom i en begränsad utsträckning. Förståelsen och användningen av 

idiom skiljer sig inte markant mellan enspråkigt svenskspråkiga och flerspråkiga elever, men 

större andel flerspråkiga elever varken förstår eller använder idiom i lika stor utsträckning 

som enspråkiga.  

Ett idiom sticker slutligen ut bland enkätsvaren. Idiomet bli eld och lågor verkar genomgå 

en förändring i betydelse: fler elever anser att idiomet betyder ’bli förbannad’ än dess 

etablerade betydelse ’uppspelt/förtjust’.  

 

Nyckelord: idiom, bildliga uttryck, ungdomar, gymnasielever, flerspråkighet. 
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1 Inledning 
Under min uppväxt har jag ofta funderat över fasta svenska uttryck, som idiom. Jag fick som 

liten höra att jag skulle ta tjuren vid hornen, ta två flugor i en smäll men också inte göra en 

fluga förnär. Vissa personer skulle man även ta med en nypa salt, ofta den som gjorde en 

höna av en fjäder. I yngre vuxen ålder skrev jag högskoleprovet och även där stötte jag på 

olika idiom i provets ordkunskapsavsnitt. Detta är ett tag sen och nu är det istället jag som 

slänger ur mig idiom i muntliga dialoger med mina elever i svenskundervisningen, utan att 

ibland lägga vikt vid om eleverna förstår mig eller inte. Ibland kan det helt enkelt vara bra att 

ha många bollar i luften, att ta sig i kragen och vara med på noterna. 

Dessa idiom, också kallade talesätt eller bildliga uttryck, är ofta den del av ett språk som är 

den mest komplicerade delen att förstå, eftersom dessa talesätt inte går att tyda utifrån att 

förstå de enskilda orden i uttrycket (Prentice & Sköldberg 2013:197–198). Uttrycken har 

istället en underliggande, bildlig betydelse, som t.ex. idiomet ha många bollar i luften, vars 

bildliga betydelse är att ’göra många saker samtidigt’, och inte att man konkret ’kastar många 

bollar i luften’ som idiomet mer ordagrant uttrycker (Sköldberg 2004:5).  

Idiom och ordspråk finns inte bara i det svenska språket utan hittas i många språk. De har 

funnits i årtusenden i både muntlig kommunikation, religiösa skrifter och sagor och fabler, där 

idiomen har förmedlats vidare genom återberättande, bland annat predikan (Widbäck 

2015:15). 

Ett varierat och brett ordförråd är viktigt för alla människor, såväl första- som 

andraspråkstalare. Ett brett ordförråd är viktigt för att kunna förstå vad som menas i både tal 

och skrift. Det är även viktigt med ett stort ordförråd för att kunna hävda sig och anpassa sitt 

språkbruk till olika sammanhang (Hyltenstam & Lindberg 2013:169). Det är helt enkelt så att 

desto fler ord en person har tillgång till, desto bättre kommer personen i fråga bemästra 

språkligt krävande situationer, inom exempel som utbildning, intervjuer och olika 

arbetssammanhang.  

Att tala och skriva på en avancerad nivå, även kallad infödd nivå, handlar inte bara om 

korrekt grammatik och bred kunskap om enskilda ord. Den avancerade nivån av ett språk 

handlar i större utsträckning om att använda det breda ordförrådet på ett infött och avancerat 

sätt, det vill säga att förstå vilka ord som brukar kombineras med varandra i vissa uttryck och 

vad de tillsammans betyder (Hyltenstam & Lindberg 2013:190).  

Många i Sverige idag talar svenska som andraspråk och det finns elever i den svenska 

skolan som har svenska som andraspråk, även om de studerar skolämnet svenska (och inte 
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svenska som andraspråk) i skolan. Forskning har visat att det krävs en långvarig och 

mångsidig kontakt med ett visst språks ordförråd för att kunna uppnå en hög 

språkfärdighetsnivå, oberoende om språket studeras som första- eller andraspråk (Hyltenstam 

& Lindberg 2013:192; Salameh 2012b:50). Detta kräver ett långt och intensivt 

ordinlärningsarbete, inte minst när det kommer till fasta uttryck som idiom. Men även om 

dessa uttryck kräver en fördjupad språkförståelse och ett brett ordförråd, är dessa uttryck 

samtidigt en del av språket som många anser ger språket tyngd och likaså nyans i 

språkanvändningen (Luthman 2017).  

Vårt samhälle förändras hela tiden och likaså språket. En tidigare undersökning av Anders 

Trulsson (2007) har visat att svenska ungdomars förståelse av idiom i jämförelse med vuxna i 

åldern 50 år eller högre, har förändrats både vad gäller betydelse och användning. 

Undersökningen visade att de äldre informanterna hade både högre kännedom och 

användning än de yngre. Uttrycket att göra en björntjänst visade sig ha börjat genomgå en 

betydelseförändring, då ungdomarna i Trulssons studie i högre grad använde uttrycket i 

betydelsen en ’stor tjänst’, snarare än en ’otjänst’. 

 Trulssons resultat i undersökningen ligger till grund för intresset av gymnasieungdomars 

idiomförståelse och användning i denna uppsats. Det intresse som väcks och som jag vidare 

önskar belysa är hur idiomanvändandet ser ut idag, och vilken betydelse idiom uppfattas ha 

enligt yngre personer i vårt samhälle samt om man kan se ett samband mellan elevernas svar 

och språkliga kompetens. En frågeställning som då väckts är om idiom används i dagens 

språk och hur dessa förstås av dagens yngre studerande befolkning, såväl förstaspråks- som 

andraspråkstalare. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet i denna uppsats är att undersöka gymnasieungdomars förståelse och användning av 

svenska idiom, och se om det finns ett samband mellan ungdomarnas modersmål, deras 

förståelse och användning av idiom. Undersökningen har gjorts med hjälp av en enkät. 
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Frågeställningar:     

• Hur ser ungdomars förståelse av idiom ut? 

• Hur ser användningen av idiom ut bland ungdomar? 

• Skiljer sig användningen och förståelsen av idiom mellan flerspråkiga elever och 

enspråkigt svenska elever? 

1.2 Disposition  

Uppsatsens är disponerad på̊ följande vis: först kommer ett bakgrundsavsnitt, tidigare 

forskning och efter det material och metod. Därefter följer avsnittet Resultat, som är uppdelat 

i samtliga elevers enkätsvar och en jämförelse av svaren baserad på elevernas språkliga 

bakgrund. Uppsatsen avslutas med en diskussion av resultaten och avslutande kommentarer. 

2 Bakgrund 
Detta bakgrundsavsnitt beskriver forskningsområdet fraseologi, begreppet idiom och dess 

historiska bakgrund, samt vad som menas med flerspråkighet. 

2.1 Fraseologi  

När man undersöker förståelse och användning av fasta fraser och flerordsuttryck forskar man 

inom forskningsområdet fraseologi (Widbäck 2015:21). Inom detta forskningsområde 

innefattar benämningen ”fras” flerordsuttryck som är semantiskt kopplade, och inte 

grammatiska fraser, som nominalfras eller verbfras. Fraseologin omfattar vidare forskning om 

bland annat ordspråk, ordpar och idiom. Dessa olika typer av fraser är inte alltid lätta att 

avgränsa från varandra, då flerordsuttrycken kan ha en stor variation. Ett exempel på detta är 

idiomet det var en annan femma som sägs uppkommit efter uttrycket det var en annan femma, 

sa bonden, skrev en sjua (Johansson 2012:25). Idiom och ordspråk brukar vanligtvis 

behandlas tillsammans i samma forskningsområde, det vill säga ordspråksforskning, eftersom 

dessa typer av uttryck ibland har som exemplet ovan ett gemensamt ursprung (Widbäck 

2015:21).  

Ordspråksforskning kan delas in i två olika områden beroende på vad man vill belysa: 

paremiografi och paremiologi. Paremiografi rör forskning med intresse för gamla och nya 
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ordspråk, ofta med syfte att samla in uttryck till ordspråkssamlingar eller till jämförelser 

mellan olika språk. Paremiologi omfattar i sin tur forskning om ordspråk utifrån deras 

egenskaper, betydelser och användning (a.a.).  

Syftet med denna undersökning är som tidigare nämnt att undersöka ungdomars förståelse 

av idiom och studien faller inom det paremiologiska forskningsområdet.  

2.2 Idiom 

Denna uppsats undersöker ungdomars förståelse och användning av fasta uttryck, även 

kallade idiom. Idiom utgörs av en flerordsenhet, ett bildligt uttryck eller ett talesätt, men 

benämns i denna uppsats idiom eller fasta uttryck (Prentice & Sköldberg 2013:198). 

Ett idiom är en fast ordförbindelse som är som är etablerad i ett språk och som många 

avancerade talare av språket känner till. Dessa väletablerade idiom brukar ha en fixerad 

ordstruktur, där ordföljd och typer av ord är bestämda och liksom den bildliga betydelsen som 

ett idiom har. När man förklarar att ett idiom har en bestämd figurativ betydelse avses att ett 

idiom har en betydelse som inte går att tyda och förstå genom att kunna de enskilda orden i 

idiomfrasen, utan frasen har en underliggande innebörd, en bildlig och figurativ betydelse. 

Exempel på ett sådant idiom är kasta in handduken, vars figurativa betydelse är att ’ge upp’, 

medan den ordagranna betydelsen istället skulle vara att ’det är någon som kastar in 

handduken någonstans’ (Prentice & Sköldberg 2013:199).  

Med fixerad ordstruktur menas att idiomet i fråga inte kan varieras i så stor utsträckning:  

den fasta ordförbindelsen kan lätt få en annan betydelse än den figurativa om man förändrar 

idiomets struktur. Prentice & Sköldberg (2013) ger exemplet att det inte går att ge 

substantivet ”handduken” en synonym i idiomet kasta in handduken: eftersom de två 

meningarna ”Till sist var hemmalaget tvunget att kasta in handduken” och ”Till sist var 

hemmalaget tvunget att kasta in badlakanet” inte skulle uppfattas vara synonyma av en infödd 

svensktalande person (2013:202). Ett idiom kan dock moderniseras även om det 

ursprungligen är fixerat, vilket ofta görs i mer nutida miljöer av både skribenter och talare. Ett 

exempel på detta ges av Prentice & Sköldberg. Idiomet dra sitt strå till stacken har 

(Göteborgsposten 2008) moderniserats till ”miljöstacken”: ”Under många år drog Sara sitt 

strå till miljöstacken: släckte lampor som brann i onödan i skolan, sa till när kompisar diskade 

under rinnande vatten” (a.a.). Detta exempel visar användning av idiom i publika mediala 

miljöer och i textbundna miljöer, vilket ökar nyfikenheten kring frågan om hur pass väl 

ungdomar är medvetna om idiom och deras figurativa betydelser. 
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2.3 Idioms språkhistoriska bakgrund  

Ordförbindelser som ordspråk och idiom finns i många av världens språk och har funnits i 

flera tusen år. Bevis på detta finns i både babylonisk kilskrift, egyptiska hieroglyfer, den 

nordiska eddadiktningen och Bibeln (Widbäck 2015:13). Idiomet döden i grytan härstammar 

till exempel från Andra kungaboken (NE.se 2019). Det finns också en del visdomsord som 

har formats till ordspråk och fått spridning genom bland annat almanackor, som t.ex. den 

svenska bondepraktikan. I det äldre bondesamhället fick almanackor och kalendrar en relativt 

stor spridning och kalendrarna var ofta berikade med ordspråk om årstider som förmedlade 

visdom om när det var bäst att förbereda skörden, att skörda och andra väderleksbaserade 

regler som ”Aftonrodna vill morgondagen skönt väder giva. Morgonrodna den dagen mycket 

regn vill bedriva.” (Widbäck 2015:15). Bondesamhället har även givit det svenska språket 

idiombidrag som måla fan på väggen och ta i trä (Johansson 2012:6).  

I en mer nutida kontext har modernare idiom uppkommit med hjälp av media och 

översättningar mellan språk. Bland annat myntades idiomet att göra en pudel i Sverige 2002 

och uttrycket fick efter det en snabb spridning i media (Johansson 2012:10). Det fasta 

uttrycket familjens svarta får är ett exempel på ett idiom som kan förstås på flera språk, då 

idiomet har en likartad utformning i både det svenska och engelska språket (the black sheep 

of the family) (Johansson 2012:41; Nordstedts 2005:62). Ett annat exempel är idiomet en het 

potatis som ursprungligen lånats in i svenskan från engelskans ”a hot potato” (Johansson 

2012:36) 

Denna korta redogörelse visar att det funnits en användning av idiom och ordspråk i många 

delar av världen. Frågan är om bruket fortfarande finns, och om vissa idiom används mer än 

andra av yngre personer i Sverige, tillika Sveriges kommande vuxna generationer.  

2.4 Flerspråkighet  

En flerspråkig person är en person som talar flera olika språk, något som många personer idag 

gör. När man talar om behärskning av språk brukar man dela upp den språkliga förmågan 

efter begreppen modersmål, andraspråk och främmande språk. En vanlig definition är att med 

ett modersmål avses det/de språk en person lärt sig före tre års ålder och ett andraspråk är ett 

språk en person lärt sig efter tre års ålder och som talas frekvent i den miljö man lever och 

vistas i. Främmande språk innefattar de språk en person lärt sig genom utbildning, men som 

vanligtvis inte är ett språk som används utanför klassrummet i personens vardagliga liv. 
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(Salameh 2012b:29).  Dessa klassificeringar gäller oavsett hur pass väl man behärskar språket 

i fråga.  

 En person kan uppnå en högre avancerad språklig nivå inom ett andraspråk än sitt 

modersmål, och vice versa. Stort inflytande på detta har den sociala och kulturella kontexten. 

Ett barn som talat arabiska från födseln men vistas i en svensk skolmiljö kan troligtvis efter 

avslutad utbildning fler till utbildningssammanhang kontextbundna ord på svenska än på 

arabiska. Detta resulterar i att barnet har en högre utvecklad språkförmåga inom sitt 

andraspråk än inom sitt modersmål, vilket också kan innebära att en flerspråkig persons 

ordförråd kan skilja sig åt på de olika språken om språken används i olika sammanhang 

(Salameh 2012b:50–52).  I andra fall kan den språkliga kompetensen vara högre i 

modersmålet än i andraspråket och kan då leda till att en andraspråkstalare inte har ett så pass 

väl avancerat ordförråd på sitt andraspråk som krävs för vissa utbildningsområden (Salameh 

2012b:50).  

Det bör slutligen nämnas att en enspråkig person som studerar och använder sitt 

modersmål på en daglig basis även kan ha kunskapsluckor. Hur ett språk utvecklas beror på 

språklig socialisation och det innebär att det är den språkliga påverkan från omgivningen som 

påverkar vilka ord ett barn lär sig (Salameh 2012a:9). Ens ordförråd påverkas helt enkelt av 

samhället, de olika sammanhang man använder sitt språk i och de miljöer och grupper man 

vistas inom (a.a.). Används då förslagsvis inte idiom i de miljöer en enspråkigt svensk person 

vistas i under sin uppväxt, har den enspråkigt svenska personen troligtvis inte någon 

fördjupad förståelse eller användning av svenska idiom när hen är äldre. 

3 Tidigare forskning 
Detta kapitel består av två avsnitt. I det första presenteras tidigare undersökningar om elevers 

kunskap om idiom, som berör deras förståelse och användning. Det andra avsnittet presenterar 

forskning om frasinlärning i samband med flerspråkighet och avancerade andraspråkstalare.  

3.1 Undersökningar om elevers kunskap om idiom 

Det har genom årens lopp gjorts flera undersökningar om ungdomars förståelse och 

användning av flerordsuttryck och fasta fraser. Detta forskningsavsnitt redogör för två av 

dem, en avhandling av Julia Prentice (2010) och en D-uppsats av Anders Trulsson (2007). 
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Avhandlingen av Julia Prentice innehåller tre arbeten med ett övergripande syfte att 

undersöka om och hur ungdomar i flerspråkiga miljöer använder och behärskar fraseologiska 

enheter i det svenska språket (Prentice 2010:2). Den gemensamma utgångspunkten för de tre 

studierna är att fraseologiska enheter har visats ha en sammankoppling med den typ av 

språkbruk som man kallar idiomatiskt eller inföddlikt. 

 I en av studierna undersöker Prentice flerspråkiga ungdomars användning och behärskning 

av fraseologiska enheter och jämför flerspråkiga ungdomar med enspråkigt svenska. I studien 

deltar tio gymnasieklasser i Sverige från två olika gymnasieskolor som i något varierande 

grad, ligger i flerspråkiga och mångkulturella områden (Prentice 2010:37). Metoden är 

enkäter, vars svar har tolkats både kvantitativt och kvalitativt. Den kvalitativa metoden gäller 

tolkning av de enkätsvar som faller utanför det generella svarsmönstret (Prentice 2010:39). 

Enkäten består av fyra olika delar, ett förståelsetest, två lucktest och ett matchningstest och 

sammanlagt har 186 elever svarat på enkäten (Prentice 2010:44). 

De kvantitativa resultaten visar att förstaspråkseleverna (vars inlärningsstart började vid 

födseln) når högre resultat än andraspråkselever i samtliga deltest när det kommer till både 

användning och behärskning av uttrycken.  

De kvalitativa resultaten belyser att andraspråkseleverna i större uträckning än 

förstaspråkseleverna väljer att avstå från att lösa uppgifterna om det inte förstår begreppet, 

medan förstaspråkselever i högre utsträckning prövar olika typer av lösningar när de inte 

behärskar ett uttryck (Prentice 2010:45).  

   Anders Trulsson (2007) undersöker ”idiomens betydelse och fortlevnad i det svenska 

språket” (Trulsson 2007:4). Trulsson har ett brett åldersspann av informanter, som delas in i 

en yngre och en äldre grupp. Den yngre gruppen studerar i grundskolan årskurs 9 och den 

äldre gruppen är 50 år eller äldre. Totalt 72 yngre informanter och 67 äldre deltog i 

undersökningen. Metoden Trulsson använt sig av är en enkät med 20 olika idiom, där 

informanterna dels svarade på vad de ansåg idiomen i fråga betydde och dels i vilken 

utsträckning de uppfattade sig själva använda idiomen. Svarsalternativen i båda fallen bestod 

av flervalsalternativ om fyra och Trulsson redovisar om informanterna svarat rätt eller fel 

(enligt ordboksdefinitioner) när det kommer till förståelsen av idiomen. (Trulsson 2007:8–9).  

Trulssons resultat visar att den äldre gruppen oftare angivit den korrekta betydelsen än den 

yngre. Den yngre gruppen är även enligt Trulsson mer osäker på betydelsen än de äldre. 

Resultatet om användning av idiom sammanfaller med betydelseresultatet, då det visar sig att 

den äldre gruppen använder idiom mer frekvent än den yngre (Trulsson 2007:13–16).  
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Det idiom i Trulssons undersökning som är mest känt för informanterna är familjens svarta 

får, där 90 % av alla informanter känner till den rätta betydelsen. Det idiom flest informanter 

inte har kännedom om är sjunga sin svanesång. Resultatet visar även på att en större del av de 

yngre informanterna uppfattar att två idiom hade en annan betydelse än den rätta. Dessa idiom 

var göra en björntjänst, och gråta krokodiltårar. Här uppfattas göra en björntjänst betyda 

’stor tjänst’ och gråta krokodiltårar ’gråta stora tårar av sorg’ (Trulsson 2007:22–26). 

Trulsson diskuterar slutligen att denna avvikelse nog tyder på en pågående språkförändring, 

snarare än okunskap hos informanterna (Trulsson 2007:29). 

Trulssons enkät och undersökning är en grundläggande inspiration till denna uppsats och 

idiomen gråta krokodiltårar och göra en björntjänst har även tagits med i denna 

undersökning (Se avsnitt 4 Metod och material). Uttrycken är med i undersökningen med 

syfte att se om det fortfarande finns en antydan till språkförändring bland yngre personer.  

3.2 Frasinlärning i samband med flerspråkighet 

Ett idiom har, som tidigare påpekats, semantiska egenskaper (Prentice & Sköldberg 

2013:199). Uttryck med semantiska egenskaper är som regel svåra att förstå för alla 

språkbrukare på grund av att uttrycken inte kan förstås direkt utifrån de ingående ordens 

enskilda betydelser. Tidigare undersökningar visar att idiom är svåra att tolka för 

modersmålstalare i allmänhet och i än högre grad för de språkbrukare som talar språket i fråga 

som främmande språk eller andraspråk (Trulsson 2007; Prentice 2010). Forskning har också 

visat på att det är svårt även för avancerade andraspråksinlärare att använda idiom, bland 

annat eftersom idiom lärs in idiomatiskt, alltså på ett inföddlikt vis och inte i samma 

utsträckning inom språkutbildningsrelaterade miljöer (Prentice & Sköldberg 2013:205).  

 Flera studier om flerspråkighet har under årens lopp försökt ta reda på om en flerspråkig 

person har separata ordförråd beroende på språk med en sammankopplad begreppsförståelse, 

eller om begreppsförståelsen likt ordförråden är separata. De flesta resultat kring denna 

hypotes tyder på att en flerspråkig individ har ett ordförråd för varje språk, som i vissa fall är 

sammankopplat till en enhetlig sammansättning av begrepp om en förståelse av ett visst 

begrepp finns på flera språk (Prentice & Sköldberg 2013:207). Detta tyder på att inlärningen 

av flerordsenheter på en persons modersmål kan ha betydelse för förståelsen av idiom i de 

andra språk en flerspråkig person lär sig. Vissa språk innehåller i vissa fall samma typ av 

idiom, som exemplet familjens svarta får och the black sheep of the family (Johansson 

2012:41). I sådana fall kan idiomets semantiska betydelse överföras från det ena språket till 
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det andra om en person t.ex. behärskar båda engelska och svenska (Prentice & Sköldberg 

2013:208).  

4 Metod och material 
I detta avsnitt redovisas val av metod, material och informanter.  

4.1 Metod 
Ungdomars förståelse och användning av idiom har undersökts med hjälp av en 

enkätundersökning. Enkät har valts som metod därför att avsikten har varit att undersöka ett 

större antal informanter och undersökningen omfattar ett större antal svar från en relativt stor 

grupp informanter, 113 stycken. Enkäten har konstruerats utifrån riktlinjer i Enkäten i 

praktiken (Ejlertsson 2014) och Enkätboken (Trost & Hultåker 2016). Enkäten återfinns i 

bilaga 1. 

Enkätundersökningen skedde på lektionstid i fyra olika klasser. Eleverna visste sedan 

innan att jag skulle besöka dem och när jag väl var på plats delade jag ut ett informationsblad 

om undersökningen. Jag läste dels högt för klassen från informationsbladet och dels 

förklarade jag muntligt olika centrala begrepp i enkäten, såsom idiom, modersmål och 

förståelse samt användning. Efter den muntliga informationen svarade alla eleverna på 

enkäten digitalt, genom det digitala verktyget Google Drive.  

Enkäten består av både en digital version och en version i pappersformat, då jag innan 

undersökningens start inte var helt säker på om skolverksamheterna använde sig av digitala 

verktyg eller inte. Bilaga 1 är enkätens pappersversion, men svaren, senare statistik och 

figurer som visas i resultatdelen är hämtade från den digitala versionen. Enkäten innehåller ett 

bakgrundsavsnitt med frågor om upplevt kön, språkkunskaper och vilket/vilka språk 

informanterna själva anger är deras modersmål samt vilket språk de anser sig tala mest. Dessa 

frågor ställs för att få information om informanternas språkliga bakgrund, vilket kan påverka 

deras förståelse och användning av de svenska uttrycken, och som ju är ett syfte att undersöka 

i studien. 

Efter den första bakgrundsdelen får eleverna i det andra avsnittet se 12 stycken idiom. 

Varje idiom presenteras var för sig och eleverna svarar på om de hört uttrycket förut, vad de 

tror uttrycket betyder och i vilken utsträckning de själva använder uttrycket i fråga. De 

användningsalternativ eleverna har kunnat välja mellan är: aldrig, sällan, ibland, ganska ofta 
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och ofta. När det kommer till användningen av idiomen har eleverna blivit informerade om att 

svarsalternativet ”ofta” till exempel innebär att de använder idiomet ofta i den mån fasta 

uttryck används, inte att de behöver skriva eller säga uttrycket så ofta som varje dag.  

Vad det gäller idiomets betydelse väljer eleverna mellan fyra olika svarsalternativ, där tre 

av alternativen är tre olika förslag på betydelse och den fjärde är ett ”vet inte”-alternativ, ifall 

eleven inte anser sig veta idiomets betydelse.  

De idiomatiska uttryck som valts har plockats från Hans Luthmans Svenska idiom: 5.000 

vardagsuttryck (2017), och även idiomens etablerade ursprungsbetydelse, som benämns 

traditionell betydelse i denna uppsats, har hämtats från Luthman. 

 De valda idiomen är: ana ugglor i mossen, vara med på noterna, ta något/någon med en 

nypa salt, gråta krokodiltårar, göra någon en björntjänst, bita i det sura äpplet, bli eld och 

lågor, ha gröna fingrar, ha fjärilar i magen, hitta sitt smultronställe, ta sig i kragen och ha 

många bollar i luften. Idiomen i fråga är valda för att passa en yngre informantgrupp, då 

syftet är att undersöka hur pass väl de förstår och använder idiom och inte att på något sätt 

försöka sätta dit informanterna för att de inte förstår sig på ålderdomliga uttryck eller idiom 

som inte används lika frekvent i dagens samhälle. Därför har idiomen valts av mig i samråd 

med andra vuxna språkbrukare av svenska, för att säkerhetsställa att de används skriftligt och 

muntligt av en befolkning i Sverige som är mellan 23–35 år.  

Dessa idiom har då valts med motivering dels av att jag, som enskild person har stött på 

uttrycken själv ett flertal gånger under min uppväxt för att säkerhetsställa att de används, och 

dels att uttrycken har en betydelse som inte går att förstå utifrån uttryckens ordagranna 

uppbyggnad. Idiomet göra någon en björntjänst har tagits med eftersom Trulssons tidigare 

idiomundersökning (2007) visat att uttrycket i fråga hade börjat genomgå en förändring i 

betydelse.  

4.2 Material och informanter 

Materialet i undersökningen består av enkätsvar från gymnasieungdomar som studerar ämnet 

svenska på gymnasiet. Eleverna är 16–19 år gamla och undersökningen fokuserar på 

enkätsvaren på gruppnivå, då den nutida idiomförståelsen och användningen av idiom hos 

ungdomar som grupp är det intressanta, och inte den enskilda individens. De informanter som 

svarat på enkätundersökningen i denna studie studerar i fyra olika gymnasieklasser, på tre 

olika skolor, i tre olika städer i Mellansverige. Det totala informantantalet är 113 stycken, där 

96 av eleverna enbart har svenska som modersmål och 17 är flerspråkiga. De elever som 
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benämns som flerspråkiga, är de elever som angivit att de har ett annat modersmål än 

svenska, eller att de har fler modersmål än svenska. Alla elever i undersökningen har angivit 

att det är svenska de talar mest, i fyra fall tillsammans med ett annat modersmål. 

Informanterna är vidare anonyma, både på grupp och individnivå, då deras identiteter inte är 

av intresse att belysa i denna studie men framförallt av forskningsetiska skäl.  

Val av population har motiverats utifrån vilken typ av skolgrupp jag som forskare kunde få 

tillgång till att besöka, bland annat eftersom vissa skolverksamheter har bestämmelser kring 

att ingen okänd person får arbeta med studier inom skolverksamheten. Gymnasieskolan är en 

mer bekant miljö för mig som forskare att besöka, eftersom jag har tidigare arbetserfarenheter 

från och kontakter inom gymnasieverksamheter.  

4.2.1 Enspråkiga- och flerspråkiga informanter 

I denna uppsats resultatavsnitt analyseras informanternas svarsresultat först som helhet, men 

svarsresultaten delas även upp och analyseras i två grupper, beroende på informanternas 

angivna modersmål. En elevgrupp benämns enspråkiga elever, då de endast angivit svenska 

som modersmål. Det betyder inte att dessa elever är enspråkiga i nuläget, utan att de har under 

sina första år växt upp i ett enspråkigt svensktalande hem.  

 Den andra gruppen benämns flerspråkiga elever och dessa elever har angivit att de 

antingen har ett annat modersmål än svenska eller fler modersmål än enbart svenska. Det 

flerspråkiga elevantalet är lågt i jämförelse med de enspråkiga eleverna: ett skäl är att 

eleverna i undersökningen studerar skolämnet svenska och inte skolämnet svenska som 

andraspråk, vilket betyder att de studerar en gymnasiekurs anpassad för elever med svenska 

som modersmål (Gy11:160). Detta innebär även att om de flerspråkiga eleverna har växt upp 

med ett annat språk i hemmet under sina första år anses de bemästra det svenska språket som 

ett första språk, och alla informanter har likaså angivit att de använder svenska mest av de 

språk de talar. Detta betyder i sin tur att de flerspråkiga informanter som deltar inte har en 

bristande språkförmåga på grund av sin flerspråkighet. De flerspråkiga eleverna kan istället ha 

en fördel i jämförelse med de enspråkiga i denna undersökning, om de flerspråkiga eleverna 

både behärskar en avancerad nivå av svenska och sitt modersmål. De kan då troligtvis fler 

idiom på fler språk än en enspråkig person.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras gymnasieelevernas svarsresultat från enkäten. Innan svaren visas 

redovisas först vilka svarsalternativ eleverna valt mellan när de svarat på undersökningens 

enkät (bilaga 1). Efter detta avsnitt presenteras elevernas svar om vad de 12 idiomen i enkäten 

betyder och hur pass frekvent deltagarna anser att de använder uttrycken. Därefter jämförs 

elevernas enkätsvar i en uppdelning efter språklig bakgrund, där 96 enspråkiga och 17 

flerspråkiga elevers enkätsvar om idiomens betydelse och deras upplevda användning av 

fraserna redovisas. Slutligen sammanfattas en kortare version av varje resultatredovisning i 

två avsnitt, först efter att elevernas svar redovisats i helhet och sedan efter jämförelsen mellan 

elevernas svar och deras språkliga kompetens. 

5.1 Idiomens olika betydelsealternativ 

I undersökningens enkät har eleverna svarat på hur de själva uppfattar den semantiska 

betydelsen av tolv idiom. Eleverna har valt betydelse genom att välja mellan fyra 

svarsalternativ, där ett av de fyra alternativen är idiomets ursprungliga och etablerade 

betydelse, det vill säga den betydelse som uttrycket har i ett lexikon (Luthman 2007). Denna 

ursprungliga betydelse kommer i detta resultatkapitel benämnas traditionell betydelse. I tabell 

1 presenteras enkätundersökningens tolv idiom med deras traditionella betydelse. 

  

Tabell 1. Undersökta idiom och ”traditionell betydelse”. 

Nr Idiom traditionell betydelse 
1  Ana ugglor i mossen Misstänka något skumt 
2 Vara med på noterna Förstå vad något handlar om 
3  Ta något med en nypa salt Inte tro på allt man hör 
4 Gråta krokodiltårar Gråta falska tårar 
5  Göra någon en björntjänst En dålig tjänst/ tjänst som skadar mer än gör nytta 
6  Bita i det sura äpplet Göra något fast det är jobbigt 
7  Bli eld och lågor Bli uppspelt/förtjust 
8  Ha gröna fingrar Ha bra hand om växter 
9 Få fjärilar i magen Bli nervös 
10 Hitta sitt smultronställe Hitta sin favoritplats/ en plats man älskar 
11 Ta sig i kragen Skärpa till sig 
12 Ha många bollar i luften Man arbetar med många saker samtidigt 
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De traditionella betydelserna innefattar i vissa fall utbyten av synonyma ordval, som ska vara 

enklare att förstå för en yngre informantgrupp. Ett exempel är ’otjänst’ som bytts ut mot 

’dålig tjänst’ i den traditionella betydelsen för idiomet göra någon en björntjänst. 

Förutom den traditionella betydelsen finns även tre andra svarsalternativ till varje idiom 

som eleverna valt mellan. Två av dessa alternativ kallas hädanefter för annan betydelse och 

redovisas i tabell 2. Det fjärde alternativet eleverna kan välja är alternativet ”vet inte” om 

eleverna inte vet vad den semantiska betydelsen för idiomet ifråga är. 

  

Tabell 2. Undersökta idiom med svarsalternativ med ”annan betydelse”. 

Idiom Annan betydelse 1 Annan betydelse 2 
1. Ana ugglor i mossen Ana att man ska få gäster Ana att en person har en dålig ide 

2. Vara med på noterna Vara medlem i en grupp Man är musikalisk 
3. Ta något med en nypa salt Ta något på allvar Ignorera ett påstående 
4. Gråta krokodiltårar Gråta stora tårar Gråta av lycka 
5. Göra någon en björntjänst Göra någon en stor tjänst Strunta i att hjälpa någon 
6. Bita i det sura äpplet Ha otur Vakna upp från en dröm 
7. Bli eld och lågor Bli rädd Bli förbannad 
8. Ha gröna fingrar Man är vegetarian Man är bra på att måla 
9. Få fjärilar i magen Vara olycklig Känna sig pigg och frisk 
10. Hitta sitt smultronställe Hitta ett ställe man kan 

plocka bär på 
Hitta sin framtida arbetsplats  

11. Ta sig i kragen Byta kläder Sluta ljuga 
12. Ha många bollar i luften Man är en stökig person Man är yr i huvudet 

 

Svarsalternativen som tabell 2 visar är valda dels utifrån tidigare undersökningars 

svarsalternativ (Trulsson 2007) och dels baserat på vad jag som enspråkig svensktalare anser 

att idiomen ger för betydelseindikationer om man tyder orden i uttrycken.  

Den numrering idiomen har i både tabell 1 och 2 är den numrering idiomen har i 

elevenkäten och är även den ordning och numrering som idiomen redovisas efter i 

resultatsavsnittets övriga figurer och tabeller.  

5.2 Elevers förståelse av idiom 

Ett övergripande resultat för alla elevers svar visar på att elevernas förståelse av de 12 

efterfrågade idiomen varierar från idiom till idiom. Se figur 1.  
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Figur 1. Samtliga elevers enkätsvar för idiomens förståelse. Antal. 
 

I figur 1 presenteras hur många av eleverna som svarat idiomens traditionella betydelse, hur 

många som uppgivit att idiomen har en annan betydelse eller som angivit svaret ”vet inte”. 

Elevernas enkätsvar om idiomen betydelse visar att majoriteten av eleverna har svarat att 

nio av tolv idiom betyder deras traditionella betydelse. Dessa nio idiom är: ana ugglor i 

mossen, vara med på noterna, ta något med en nypa salt, bita i det sura äpplet, ha gröna 

fingrar, ha fjärilar i magen, hitta sitt smultronställe, ta sig i kragen, och ha många bollar i 

luften. 

De tre resterande idiomen: bli eld och lågor, gråta krokodiltårar och göra någon en 

björntjänst följer inte samma svarsmönster, utan har i större utsträckning kopplats samman 

med en annan betydelse. Idiomet bli eld och lågor upplevs betyda ’bli förbannad’ av 67 elever 

(59 %), gråta krokodiltårar uppfattas betyda ’stora tårar’ av 22 elever (20 %) och göra någon 

en björntjänst upplevs betyda ’stor tjänst’ av 41 elever (36 %). Idiomet bli eld och lågor är 

således det enda idiom i undersökningen vars traditionella betydelse ’uppspelt/förtjust’ är i 

minoritet bland enkätsvaren i jämförelse med en annan betydelse, i detta fall ’bli förbannad’. 

Se figur 2. 
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Figur 2. Elevers förståelse av idiomet ”bli eld och lågor”. Antal. 
 
Det är även cirka 17 % av eleverna, det vill säga 19 personer, som svarat att de inte vet vad bli 

eld och lågor betyder.  

Idiomet Gråta krokodiltårar som utifrån enkätsvaren i Trulssons undersökning (2007) 

tolkades börja genomgå en språkförändring bland de yngre deltagarna, ser inte ut att göra det i 

lika stor utsträckning enligt föreliggande svarsresultat, se figur 3. I denna undersökning är det 

ett stort antal av eleverna, 65 stycken, (57,5 %) som kopplar samman det fasta uttrycket med 

dess traditionella betydelse, men 20 stycken (17,5 %) kopplar dock samman idiomet med 

betydelsen ’gråta stora tårar’ och 26 stycken (23 %) svarar att de inte vet vad gråta 

krokodiltårar betyder.  

 

 
Figur 3. Elevers förståelse av idiomet ”gråta krokodiltårar”. Antal.  
 

26

68

0

19

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Bli uppspelt/förtjust

Bli förbannad

Bli rädd

Vet inte

Svarsfrekvens bli eld och lågor

Antal svar

Antal svar: 113

65

20

2

26

0 10 20 30 40 50 60 70

Gråta falska tårar

Gråta stora tårar

Gråta av lycka

Vet inte

Svarfrekvens gråta krokodiltårar

Antal svar

Antal svar: 113



 20 

Ett annat idiom som såg ut att genomgå en språkförändring bland unga gällande betydelse i 

Trulssons undersökning (2007) är göra någon en björntjänst. I föreliggande undersökning 

visar resultatet att eleverna är relativt oense om vad uttrycket betyder, se figur 4.  

 

 
 Figur 4. Elevers förståelse av idiomet ”göra någon en björntjänst”. Antal.  

 

En övervägande del av eleverna (65 av 113, 57,5 %) anser att göra någon en björntjänst har 

idiomets traditionella betydelse ’göra någon en dålig tjänst’, men det finns också en rätt stor 

del av eleverna (42 av 113, 37 %) som anser att göra någon en björntjänst betyder ’stor 

tjänst’. 

En händelse som bör uppmärksammas i samband med svarsresultatet för idiomet göra 

någon en björntjänst är att en elev i en av undersökningens fyra klasser började sjunga en 

låttext från den svenska versionen av den tecknade filmatiseringen av Djungelboken, 

nämligen låttexten Var nöjd med allt som livet ger under en av enkätundersökningarna. I 

denna låttext finns meningen ”Var glad och nöjd för vet du vad, en björntjänst gör ju ingen 

glad, var nöjd med livet som du lever här” (Djungelboken 1967). Denna fras kan ha givit 

eleverna i den deltagande svarsgruppen en ledtråd om idiomets traditionella betydelse medan 

de svarade på enkäten. Detta kan i sin tur betyda att den sjungande eleven kan ha påverkat 

övriga elevers svar för detta idiom, till skillnad från att eleven inte hade sjungit låten högt.  
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5.3 Elevers användning av idiom 

Elevernas svar om i vilken utsträckning de själva upplever att de använder idiomen visar att 

användningen skiljer sig från idiom till idiom. Detta är inte förvånande då vissa av idiomen 

upplevs äldre än andra, som att exempelvis ana ugglor i mossen upplevs äldre än fjärilar i 

magen. Resultatet visar kort sammanfattat att alla 113 elever förutom 2 svarat att det använder 

något av idiomen. Svaren visar också att vissa idiom knappt används medan andra används i 

relativt hög grad.  

Det är i huvudsak fyra idiom som majoriteten av eleverna anser sig aldrig använda. De 

idiomen är: ana ugglor i mossen, gråta krokodiltårar, bli eld och lågor och hitta sitt 

smultronställe. De idiom eleverna anger sig använda mest är de två uttrycken ta något/någon 

med en nypa salt och ha fjärilar i magen. I dessa två fall är det enbart 4 respektive 12 elever 

av 113 som svarat att de aldrig använder uttrycken, vilket då betyder att resterande elever 

anser sig göra det i någon utsträckning.  I tabell 2 visas elevernas svar om upplevd 

användning av alla idiomen i sin helhet, där de fetmarkerade siffrorna är det svarsalternativ 

som är i majoritet för varje enskilt idiom. 

 

Tabell 3. Samtliga enkätsvar för elevernas användning av idiomen. Antal. 
Användning av idiom: Aldrig Sällan Ibland Ganska ofta Ofta Antal svar: 
1. Ugglor i mossen 92 14   5   2   0 113 

2. Med på noterna 22 31 34 21   5 113 

3. En nypa salt  4 30 31 33 14 112* 

4. Krokodiltårar 73 21 15   3   1 113 

5. En björntjänst 46 39 21   6   1 113 

6. Sura äpplet 45 29 24 11   4 113 

7. Eld och lågor 79 19 11   4   0 113 

8. Gröna fingrar 50 32 21   7   3 113 

9. Fjärilar i magen 12 31 38 22 10 113 

10. Smultronställe 67 23 16   5   2 113 

11. Ta sig i kragen 35 36 25 11   6 113 

12. Bollar i luften 19 25 33 23 13 113 
*En elev har inte svarat på frågan. 
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Tabell 3 visar vidare att de elever som svarat att de använder idiom ”ofta” i samtliga fall är få 

till antalet, i jämförelse med de andra svarsalternativen. Resultatet visar även att det är fler 

elever som använder idiom mer ”sällan” än ”ganska ofta”.  

Om man jämför svaren om elevernas förståelse med deras angivna användning av 

uttrycken kan man inte se några indikationer på att de tre idiomen bli eld och lågor, gråta 

krokodiltårar och göra någon en björntjänst används med en annan betydelse än deras 

traditionella.    

5.3.1 Sammanfattning av elevernas förståelse och användning av idiom 

Resultatet för elevernas förståelse av idiom visar att den i övervägande fall är god. Många 

elever anger att idiomens betydelser är samma som de traditionella betydelserna och en 

övervägande del av eleverna anser sig också hört talas om idiomen innan denna undersökning. 

Det finns dock tre idiom som i högre grad än övriga idiom uppfattas ha en annan betydelse än 

deras traditionella betydelse av eleverna. Dessa är uttrycken göra någon en björntjänst, gråta 

krokodiltårar och bli eld och lågor.   

    När det kommer till elevernas användning av idiom visar resultatet kort sammanfattat att 

alla elever utom två använder något idiom i någon utsträckning. De idiom som används mest 

är ta någon/något med en nypa salt och ha fjärilar i magen. De tre idiom vars traditionella 

betydelse inte alltid ansågs vara deras betydelse, göra någon en björntjänst, gråta 

krokodiltårar och bli eld och lågor, används alla tre av vissa elever, men inte i någon större 

utsträckning. Detta betyder att det inte går att hävda att dessa tre idiom används i annan 

betydelse än deras ursprungliga. 

5.4 Elevers förståelse av idiom utifrån språklig bakgrund 
Detta avsnitt redogör för deltagarnas svar om hur pass väl de förstår undersökningens 12 

idiom och på vilket sätt de uppfattar idiomens betydelse uppdelat efter informanternas 

språkliga bakgrund. Elevsvaren visas här i en uppdelning om två grupper, där den enspråkiga 

gruppen består av 96 elever och den flerspråkiga gruppen av 17 elever. 

 Som tidigare nämnt har den totala elevgruppen svarat på idiomens betydelse genom att 

välja mellan fyra olika svarsalternativ, varav ett alternativ är idiomets traditionella betydelse, 

två alternativ är en annan betydelse och det fjärde alternativet är vet inte. 

När svarsresultatet angående idiomens betydelse separerats i enspråkiga och flerspråkiga 

elevsvar visar utfallet att det finns elever i både den enspråkiga elevgruppen och i den 
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flerspråkiga som inte anger att de har kännedom om vad vissa idiom betyder. Det idiom störst 

andel deltagare är osäkra på i båda grupperna är ana ugglor i mossen, men i huvudsak är det 

en liten andel av eleverna som inte anser sig förstå vad undersökningens 12 idiom betyder. 

Tabell 4 presenterar den procentuella del av varje grupp som svarat ”vet inte” på vad varje 

enskilt idiom betyder: 

 

Tabell 4. Enspråkiga och flerspråkiga elever som inte vet idiomens betydelse. 

Procentuell andel för respektive grupp. 

Idiom: Enspråkiga elever: Flerspråkiga elever: 

 1. Ana ugglor i mossen 22% 17,5% 

2. Vara med på noterna  0%  0% 

 3. Ta något med en nypa salt  0%  0% 

4. Gråta krokodiltårar 20% 35% 

 5. Göra någon en björntjänst  4% 12% 

 6. Bita i det sura äpplet  3%  6% 

 7. Bli eld och lågor 12% 41% 

 8. Ha gröna fingrar 10% 12% 

9. Få fjärilar i magen  1%  0% 

10. Hitta sitt smultronställe 10% 29% 

11. Ta sig i kragen  0% 12% 

12. Ha många bollar i luften  1%  0% 

 

Tabell 4 visar att det är en större procentuell andel flerspråkiga än enspråkiga elever som inte 

anser sig förstå vissa av idiomen, framförallt fem av dem: ta sig i kragen, hitta sitt 

smultronställe, bli eld och lågor, göra någon en björntjänst och gråta krokodiltårar. En 

förklaring kan vara att de flerspråkiga eleverna vistas i en miljö där dessa uttryck inte används 

i lika stor utsträckning, en annan förklaring kan vara att de flerspråkiga eleverna i större 

utsträckning är ärligare med att ange att de inte vet betydelsen, istället för att gissa betydelse i 

enkäten. 

Ett av de tre idiomen som tidigare visat sig förstås med en annan betydelse än enbart deras 

traditionella, idiomet bli eld och lågor, uppges ha en annan betydelse av större andel 

enspråkiga elever än flerspråkiga, nämligen med betydelsen ’bli förbannad’. Det är dock en 
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högre andel flerspråkiga elever som har svarat att de inte vet vad bli eld och lågor betyder, än 

den enspråkiga gruppen. Se figur 5.  

 

 
Figur 5. Elevers förståelse av idiomet ”bli eld och lågor” utifrån språklig bakgrund. 
Procentuell andel. 

 
Uttrycket bli eld och lågor uppges ha en annan betydelse av en större procentandel enspråkiga 

elever (64 %) än flerspråkiga (35 %), nämligen med betydelsen ’bli förbannad’. Det är dock 

större andel flerspråkiga elever (41 %) som har svarat att de inte vet vad bli eld och lågor 

betyder, än den enspråkiga gruppen (12 %). 

Det andra idiomet eleverna är oense om är göra någon en björntjänst. Det är en större del 

av de enspråkiga eleverna (60 %) som svarat att göra någon en björntjänst betyder den 

traditionella betydelsen ’dålig tjänst’ än de flerspråkiga (35 %). Det är även en större andel 

elever med flerspråkig bakgrund som svarat att idiomet betyder ’stor tjänst’ (53 %) än 

enspråkiga (35 %), se figur 6. 

 

Figur 6. Elevernas förståelse av ”göra någon en björntjänst” utifrån språklig bakgrund. 

Procentuell andel.  
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Om man jämför svaren i Figur 5 och Figur 6 så ser man att det är större andelar elever i båda 

grupperna som är mer osäkra på den semantiska betydelsen för idiomet bli eld och lågor än 

göra en björntjänst.  

För idiomet gråta krokodiltårar ses ett annorlunda resultat, se figur 7. I detta fall har en 

majoritet i båda grupperna svarat att idiomet betyder ’falska tårar’. Detta tyder alltså inte på 

att idiomet genomgår en språkförändring som i Trulssons undersökning (2007). Men det är i 

detta fall en mindre andel flerspråkiga elever (47 %) än enspråkiga (59 %) som svarar den 

traditionella betydelsen och en större andel elever med flerspråkig bakgrund som inte vet vad 

gråta krokodiltårar betyder. 

 

 
Figur 7. Elevernas förståelse av idiomet ”gråta krokodiltårar” utifrån språklig bakgrund. 

Procentuell andel. 
 

Dessa redovisade svar om idiomens betydelse utifrån språklig bakgrund ger antydningar om 

att det skulle kunna ske en språkförändring i betydelse i enbart ett av fallen. Det är idiomet bli 

eld och lågor, där en majoritet av ungdomarna oberoende av modersmål anser att idiomet 

betyder ’bli förbannad’ i högre grad än det traditionella alternativet ’bli uppspelt och förtjust’. 

Resultatet visar även att det är en större andel flerspråkiga elever än enspråkiga elever som 

anser att idiomet göra någon en björntjänst förknippas med betydelsen ’stor tjänst’, än det 

traditionella ’dålig tjänst’. Detta kan tolkas som att den enspråkiga gruppen förstår uttrycket 

göra någon en björntjänst mer på en idiomatisk nivå, alltså infödd, än den flerspråkiga 

gruppen. Det bör dock som tidigare nämnt påminnas om att de enspråkiga informanterna är 

betydligt fler än de flerspråkiga i denna undersökning, vilket kan påverka den procentuella 

fördelningen.  
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5.5 Elevers användning av idiom utifrån språklig bakgrund  

I en jämförelse mellan de enspråkiga- och flerspråkiga elevernas sammanlagda genomsnittliga 

enkätsvar om användning av undersökningens idiom, ser man inte några stora skillnader 

mellan grupperna, vilket framgår i figur 8. 

 

 
Figur 8. Elevernas totala användning av idiom beroende på språklig bakgrund. Procentuell 
andel.  
 

Resultatet vad gäller användning visar att det är en något större andel flerspråkiga elever (50 

%) som svarat att de aldrig använder något av undersökningens idiom i jämförelse med 

enspråkiga (38 %) och det är en större andel enspråkiga elever som använder idiom i någon 

form av utsträckning. Användningsresultatet visar även översiktligt sett att det inte finns 

några markanta skillnader mellan enspråkiga och flerspråkiga informanters enkätsvar. 

Resultatet för de enskilda idiomens användning redovisas därför inte vidare här; i bilaga 2 

finns en mer detaljerad översikt.    

Något som dock bör nämnas är att de enda två elever som svarat att de inte använder idiom 

i något fall är båda elever med en flerspråkig bakgrund.   

5.5.1 Sammanfattning av enspråkiga- och flerspråkiga elevers svar 

Sammanfattningsvis visar jämförelsen mellan de enspråkiga- och flerspråkiga eleverna att 

flerspråkiga elever i större utsträckning inte vet vad alla 12 idiom betyder. Detta resultat kan 

betyda att de flerspråkiga eleverna valt att ange svarsalternativet ”vet inte” i fler fall istället 

för att gissa idiomets betydelse.  
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    I 10 fall av 12 skiljer sig inte uppfattningen om idiomens betydelse mellan de två 

grupperna. Men två idiom anges i större utsträckning ha ”annan betydelse” än den 

”traditionella” enligt de flerspråkiga elevernas svar. Det är idiomen att göra en björntjänst 

och bli eld och lågor. 

    När det kommer till användning kan den sammanfattas med att flerspråkiga elever inte 

använder idiom lika frekvent som enspråkiga elever. Men i stora drag skiljer sig inte 

användningsresultatet mellan de två grupperna.   

6 Diskussion  
Resultatet från enkätundersökningen visar att de deltagande eleverna till störst del anger att 

undersökningens tolv idiom betyder deras traditionella och etablerade betydelse.  

Den första delen av syftet i denna uppsats var att ta reda på hur ungdomars förståelse av 

idiom ser ut. Förståelsen kan utifrån elevernas svar sägas vara god, i den bemärkelsen att 

eleverna ofta kopplar samman idiomen med en betydelse och enbart i liten utsträckning svarar 

att de inte vet innebörden. Idiomen bli eld och lågor, gråta krokodiltårar och göra någon en 

björntjänst är de enda tre av tolv idiom från undersökningen som eleverna i olika mån är 

oense om vad de betyder.  

Anders Trulssons undersökning (2007) om idiom visade att just de två ovan nämnda 

idiomen gråta krokodiltårar och göra en björntjänst verkade genomgå en språkförändring 

gällande betydelse hos den unga gruppen i hans undersökning. Trots att vissa elever i 

föreliggande undersökning även här anser att gråta krokodiltårar och göra någon en 

björntjänst har en ny betydelse, går det inte att styrka Trulssons språkförändringshypotes med 

föreliggande undersökningsresultat. Det är förvisso en del av eleverna i denna undersökning 

som angivit att både gråta krokodiltårar och göra någon en björntjänst är av en annan 

betydelse än deras traditionella, men den traditionella betydelsen är trots detta i majoritet 

bland svaren i båda fallen. Trulssons unga deltagare gick i årskurs 9 medan informanterna i 

föreliggande undersökning studerar på gymnasienivå. Det innebär att dessa två yngre grupper 

studerar på olika utbildningsnivåer och det kan betyda att gymnasieleverna i denna 

undersökning har en högre språklig inlärningsnivå än Trulssons grundskoleelever. En 

jämförelse av dessa två resultat kan då betyda att ungdomar utvecklar en mer fördjupad och 

bredare förståelse för idiom under gymnasietiden, i ålder 16–19 år.  

Den andra delen av uppsatsens syfte var att undersöka hur användning av idiom ser ut hos 

ungdomar. Denna frågeställning kan utifrån undersökningen besvaras på följande sätt: 
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majoriteten av eleverna i denna undersökning använder idiom, men inte särskilt ofta. Det är 

dock inget idiom av de tolv som inte används av någon informant, och det är enbart 2 elever 

av 113 som svarat att de inte använder idiom alls. Detta ger indikationer på att 

gymnasieelever i viss mån använder idiom, men i en begränsad utsträckning.  

Svaret på syftets tredje och sista frågeställning, om användning och förståelse av idiom 

skiljer sig mellan flerspråkiga och enspråkiga elever, är att både förståelse och användning av 

idiom skiljer sig mellan grupperna, men inte i stor utsträckning. Det som skiljer de 

flerspråkiga och enspråkiga eleverna mest åt är det faktum att den flerspråkiga gruppen i till 

större del svarar att de inte vet vad idiomen betyder och att de inte använder idiom lika 

frekvent. Varför de flerspråkiga eleverna inte vet vad vissa idiom betyder i fler fall än de 

enspråkiga, kan bero på att den flerspråkiga gruppen varit ärligare när det svarat på enkätens 

frågeställningar, istället för att gissa betydelse i enkäten. I annat fall kan det vara så att de 

flerspråkiga eleverna i lägre grad kan känna igen och förstå idiom på svenska då de 

flerspråkiga eleverna möjligtvis inte talar svenska i hemmet och inte får språklig socialisation 

på det svenska språket i samma utsträckning som de enspråkigt svenska eleverna. Denna 

hypotes grundar sig i forskningsresultat som visar att en människas sociala miljö påverkar 

hens språkliga ordförråd (t.ex. Salameh 2012a:9).  

Samma sak gäller de flerspråkiga elevernas begränsade användning av idiom. Talar de 

flerspråkiga eleverna inte svenska i hemmet är det heller inte förvånande att de inte anger att 

de använder idiom i lika stor utsträckning som de enspråkigt svenska eleverna, särskilt inte 

om inte idiomet i fråga finns synonymt i båda språken den flerspråkiga eleven talar.   

Föreliggande resultat om de flerspråkiga elevernas förståelse och användning skiljer sig 

från Prentice undersökning (2010). Prentice resultat visar mer markant skillnad mellan de 

enspråkigt svenska och flerspråkiga eleverna än i föreliggande uppsats. Resultatet skiljer sig 

förvisso också mellan grupperna i min undersökning, där både förståelsen och användningen 

av idiom i de flerspråkiga elevernas fall är lägre än för de enspråkiga eleverna. Men den 

flerspråkiga gruppens användning och förståelse är inte betydligt lägre i min undersökning, 

och det finns enstaka flerspråkiga elever som har en högre användning och förståelse av idiom 

än enspråkigt svenska.  

Men det finns en intressant likhet mellan Prentice flerspråkiga informanter och de 

flerspråkiga deltagarna i denna uppsats. Likheten är den att Prentice flerspråkiga informanter i 

högre grad avstod från att svara om de inte kunde frågan än enspråkiga, medan de enspråkiga 

informanterna i fler fall verkar ha gissat sig till ett svar. Detta liknar resultat i föreliggande 

uppsats om att en större andel flerspråkiga elever väljer att svara ”vet inte” än enspråkiga och 
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kan tyda på att flerspråkigt unga personer inte tror sig kan ana eller lista ut den semantiska 

betydelsen av ett svenskt idiom på samma vis som unga enspråkigt svenska.  

Prentice forskning undersöker dock kunskaper om idiom bland gymnasieelever som lever i 

flerspråkiga miljöer. Min uppsats har å ena sidan inte flerspråkiga miljöer i fokus, och denna 

undersöknings flerspråkiga deltagare kanske inte kan anses leva i en flerspråkig miljö. 

Deltagarna skulle snarare kunna sägas leva och studera i en enspråkig miljö, då de enspråkigt 

svenska eleverna är i stor majoritet, i jämförelse med de flerspråkiga, i alla fyra deltagande 

skolklasser. Å andra sidan har föreliggande undersökning ägt rum i städer som har en 

multietnisk mångfald, vilket betyder att eleverna vistas i en miljö som innefattar både 

varierande kulturer och språk.  

7 Avslutande kommentarer 
Om man ser till undersökningens resultat i helhet är det ett idiom som sticker ut bland 

informanternas svar. Det är det betydelsealternativ informanterna kopplar samman med 

uttrycket bli eld och lågor. Resultatet för bli eld och lågor visar att cirka 60 % svarar att 

idiomets betyder ’bli förbannad’ istället för det etablerade ’uppspelt/förtjust’, och cirka 17 % 

svarar att de inte vet idiomets betydelse. Detta utfall överraskar mig som enskild 

språkbrukare, då det är ett idiom jag personligen använder. Elevernas svar har således givit 

mig en tankeställare som ämneslärare i svenska, då jag skulle kunna använda uttrycket bli eld 

och lågor i en klassrumsmiljö med syfte att belysa betydelsen ’förtjust’. Detta kan i sin tur 

resultera i att mer än hälften av mina elever missuppfattar mitt framförande, dvs. om resultatet 

från dessa enkätsvar skulle appliceras in i en autentisk språkanvändningssituation.  

Vad det gäller det språkförändringsperspektiv Trulsson (2007) belyser i sin 

forskningsstudie, är det inte uttrycken gråta krokodiltårar och göra någon en björntjänst som 

skulle kunna genomgå en betydelseförändring enligt föreliggande undersökningsresultat, utan 

snarare det fasta uttrycket bli eld och lågor. Bli eld och lågor anges dock inte användas i 

någon hög utsträckning av eleverna. Det är, utifrån denna studie, inte särskilt troligt att det 

kommer att ske en betydelseförändring, eftersom den nya betydelsen behöver användas för att 

kunna etableras.  

Men en språkförändring behöver inte enbart vara ett uttryck som förnyas med en ny 

betydelse. Vårt samhälle förändrar inte bara vårt språk med hjälp av nya ord, utan vi 

språkbrukare slutar också att använda ord och uttryck, som exempelvis verbet är, som har 

ersatt den mer ålderdomliga plurala formen äro. (Språkriktighetsboken 2007:14). Detta 
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betyder att de idiom eleverna i denna undersökning inte känner till och/eller inte använder, 

kan vara på väg att genomgå en språkförändring. Detta kan hända på sikt om det är så att 

användningen av idiom håller på att försvinna hos unga personer, eftersom de unga 

språkbrukarna så småningom kommer bli en äldre språkbruksgrupp som inte använder idiom.  

De elever som angivit att de inte vet vad vissa idiom betyder behöver inte ha en bristande 

språklig förmåga eller bristfällig förståelse. Det är kanske troligare det är på väg att ske en 

språkförändring i det svenska språket, med tanke på att en person klarar sig utmärkt utan 

idiom i både tal och skrift, om man så vill.  

Som i alla undersökningar kan undersökningen diskuteras, t.ex. vad gäller metodval.  

Undersökningens kvantitativa enkätmetod och dess validitet kan tas upp. Enkätens fyra 

flervalsalternativ påverkar till viss del undersökningens mätning av resultatet, då det inte går 

att säkerhetsställa att eleverna förstår undersökningens idiom även om de svarat att de förstår 

eller har gissat sig till svaret. En enkät med flervalsalternativ är ändå den metod som jag 

ansåg mest lämplig vid uppsatsens start, då informantgruppen var stor och uppsatsarbetet 

tidsbegränsat. En kvalitativ metod med t.ex. intervjuer hade inte rymts inom ramarna för 

uppsatsarbetet. 

Undersökningen har vidare genomförts, analyserats och sammanställts av mig som enskild 

person. Det är jag som valt ut både idiom och idiomens påhittade betydelser, vilket kan 

påverka elevernas prestationer och det mest relevanta i syftet, då jag varken är ungdom eller 

flerspråkig. Jag har förvisso varit ungdom, men tillhör inte den deltagande gruppen i nuläget 

och kan därför inte helt säkert veta vilka idiom de använder eller inte. Jag kan inte heller helt 

säkerhetsställa att eleverna uppfattar och tolkar formuleringarna i svarsalternativen på det vis 

jag från början tänkt. 

Ett förslag på framtida forskning är kvalitativa studier om ungdomars kunskaper om idiom. 

Ett metodförslag är inspelningar av talsituationer och intervjuer, för att möjliggöra ett så 

autentiskt resultat som möjligt. Detta är dock en tidskrävande metod, och enkätundersökning 

om ungdomars kunskaper om idiom kompletteras med kvalitativa intervjuer. Elevernas tankar 

om idiom skulle då kunna belysas, hur de använder dem och vad de betyder, en kvalitativ del 

jag själv upplever saknas i min egen undersökning. Ett ytterligare förslag är att undersöka om 

och hur idiom används i massmedier, som tidningar och reklam. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Elevenkät 

 

En enkätundersökning om idiom 
 

 

Hej!  

 

Jag heter Sofie Andersson och skriver just nu mitt examensarbete i svenska på institutionen 

för Nordiska språk vid Uppsala universitet. När jag blir klar med mitt examensarbete kommer 

jag vara färdigutbildad gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.  

 

Denna enkät innehåller 12 olika svenska uttryck, som ofta kallas för idiom. Enkäten är skapad 

för att undersöka gymnasieelevers förståelse och användning av just idiom. Enkätens svar 

kommer senare att användas i mitt examensarbete och deltagandet är anonymt. I enkäten ska 

du försöka svara på om du har hört uttrycken förut, vad de betyder och om du använder dem 

eller inte.  

 

Tack för din medverkan och lycka till! 
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Avsnitt 1 - Bakgrundsinformation 
 

Vilken årskurs studerar du? 

 

¨ Årskurs 1 på gymnasiet 

¨ Årskurs 2 på gymnasiet 

¨ Årskurs 3 på gymnasiet  

 

 

Vilka språk kan du? 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Vilket/vilka av språken anser du är ditt/dina modersmål? 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Vilket av språken talar du mest? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Vilket kön har du? Med kön menas könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som. 

 

¨ Kvinna 

¨ Man 

¨ Annat alternativ 

¨ Osäker 

¨ Vill inte svara 
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Avsnitt 2 - Idiomundersökning 
 

1. Ana ugglor i mossen 
 

 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

 

Vad betyder ana ugglor i mossen? 

 

¨ Ana att man ska få gäster 

¨ Misstänka något skumt 

¨ Ana att en person har en dålig ide 

¨ Vet inte 

 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 

 

 

2. Vara med på noterna 

 
 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

 

Vad betyder vara med på noterna? 

 

¨ Förstå vad något handlar om 

¨ Vara medlem i en grupp 

¨ Man är musikalisk  

¨ Vet inte 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 
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3. Ta något/någon med en nypa 

salt 
 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

Vad betyder ta något/någon med en nypa 

salt? 

 

¨ Ta något/någon på allvar 

¨ Inte tro på allt man hör/ någon 

säger 

¨ Ignorera ett påstående/en person 

¨ Vet inte 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 

 

4. Gråta krokodiltårar 

 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

 

Vad betyder gråta krokodiltårar? 

 

¨ Gråta stora tårar 

¨ Gråta av lycka 

¨ Gråta falska tårar 

¨ Vet inte 

 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta
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5. Göra någon en björntjänst 

 
 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

Vad betyder göra någon en björntjänst? 

 

¨ Göra någon en stor tjänst 

¨ Göra någon en dålig tjänst/en tjänst 

som skadar mer än som gör nytta 

¨ Strunta i att hjälpa någon 

¨ Vet inte 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 

 

6. Bita i det sura äpplet 

 
 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

Vad betyder bita i det sura äpplet? 

 

¨ Göra något fast det är jobbigt 

¨ Ha otur 

¨ Vakna upp från en dröm 

¨ Vet inte 

 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 
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7. Bli eld och lågor 
 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

Vad betyder bli eld och lågor? 

 

¨ Bli rädd 

¨ Bli uppspelt/förtjust 

¨ Bli förbannad 

¨ Vet inte 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 

 

8. Ha gröna fingrar 
 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

Vad betyder ha gröna fingrar? 

 

¨ Man är vegetarian 

¨ Man är duktig på att måla 

¨ Man har god hand om växter 

¨ Vet inte 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 
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9. Ha fjärilar i magen 

 
 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

 

Vad betyder ha fjärilar i magen? 

 

¨ Känna sig nervös 

¨ Vara olycklig 

¨ Känna sig pigg och frisk 

¨ Vet inte 

 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 

 

 

10.  Hitta sitt smultronställe 
 

 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

 

Vad betyder hitta sitt smultronställe? 

 

¨ Hitta sin favoritplats/en plats man 

älskar 

¨ Hitta ett ställe man kan plocka bär 

på 

¨ Hitta sin framtida arbetsplats 

¨ Vet inte 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 
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11. Ta sig i kragen 
 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

Vad betyder ta sig i kragen? 

 

¨ Byta kläder 

¨ Sluta ljuga 

¨ Skärpa till sig 

¨ Vet inte 

 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Ofta 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ha många bollar i luften 
 

Har du hört eller läst uttrycket förut? 

 

¨ Ja 

¨ Nej  

¨ Kanske 

 

 

Vad betyder ha många bollar i luften? 

 

¨ Man arbetar med många saker 

samtidigt 

¨ Man är en stökig person 

¨ Man är yr i huvudet 

¨ Vet inte 

 

Hur ofta brukar du använda uttrycket i 

tal/skrift? 

 

¨ Aldrig 

¨ Sällan 

¨ Ibland 

¨ Ganska ofta 

¨ Of
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Bilaga 2. De enspråkiga- och flerspråkiga elevernas användning 

 

Enspråkiga elever: 96         Flerspråkiga elever: 17 

 

1. Ana ugglor i mossen. 

 
 

2. Vara med på noterna. 

 
 

3. Ta någon/något med en nypa salt. 
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4. Gråta krokodiltårar. 

 
 

5. Göra någon en björntjänst. 

 
 

6. Bita i det sura äpplet. 
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7. Bli eld och lågor. 

 
 

8. Ha gröna fingrar. 

 
 

 

9. Ha fjärilar i magen. 
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10. Hitta sitt smultronställe. 

 
 

11.  Ta sig i kragen.

 
 

12. Ha många bollar i luften. 
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