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Fula och onödiga, men alldeles underbara slangord 
 

Abstract 
Slangord har länge varit ett ämne för diskussion. Ofta poängteras att det inte är slangorden 

i sig som stör det svenska språket, utan snarare att individer har svårigheter med att 

situationsanpassa sitt språkbruk. Intentionen med föreliggande studie är därmed att 

undersöka gymnasieelevers och deras lärares uppfattningar om elevernas språkbruk 

kopplat till slangordsanvändning. Utifrån det undersöks vilka elever, utifrån kategorierna 

kön och programtillhörighet, som i största mån upplever att de använder slangord i olika 

skolkontexter. Dessutom undersöks lärares attityder till slang och huruvida de upplever 

att de behandlar ämnet i sin undervisning. Studien bottnar i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv där sociolingvistiken och dess teori om ackommodering möjliggör att 

undersöka språkliga anpassningar. Materialet består av kvantitativa enkäter som besvarats 

av svensklärare och deras gymnasieelever. Resultatet visar att de språkliga skillnaderna i 

fråga om programtillhörighet är mer framträdande än de språkliga skillnaderna avseende 

könstillhörighet. Den grupp som främst upplever att de minskar sitt bruk av slangord i 

skolan är flickor på studieförberedande program. Resultatet visar även att lärare generellt 

upplever att de undervisar om slangord inom ramen för kursen Svenska 1 i förhållande 

till undervisning om språkvariationer. Slutligen konstateras att de undersökta lärarna har 

en positiv attityd till slangord, även i klassrummet så länge de förekommer i rätt kontext.  

 

Nyckelord 
Språk, språkbruk, slang, ackommodering, sociolingvistik, kommunikativ kompetens, 

språkattityder 

 

Keywords 
Language, language usage, slang, accommodation, sociolinguistics, communicative 

competence, language attitudes 

 

English title  
Ugly and unnecessary, but absolutely wonderful slang – The perception of slang words 

among teachers and students in upper secondary school  



 

 ii 

Tack!  
Nu är det dags för mig att sätta punkt för denna studie. Innan den är helt färdig vill jag 

dock passa på att tacka. Först vill jag tacka min handledare Camilla Amft för givande 

handledning. Sedan vill jag tacka Viktor för att du visat förståelse för all frustration och 

alla odiskade kaffekoppar. Ett stort tack till alla lärare och elever som ställde upp på att 

delta i denna studie, utan er hade den inte varit genomförbar. Sist men inte minst vill jag 

tacka Frida och Bosse för alla reflekterande samtal under lunchpromenaderna.  

 

 
  



 

 iii 

Innehåll	
1	Inledning	................................................................................................................	1	

1.1	Syfte	och	frågeställning	...............................................................................................	2	

2	Bakgrund	och	teoretiska	utgångspunkter	...............................................................	2	
2.1	Uppsatsens	teoretiska	utgångspunkter	........................................................................	2	

2.1.1	Ackommoderingsteorin	..............................................................................................	3	
2.1.2	Språkattityder	.............................................................................................................	3	
2.1.3	Ungdomsspråk	och	slang	............................................................................................	4	
2.1.4	Kommunikativ	kompetens	..........................................................................................	5	

2.2	Tidigare	forskning	........................................................................................................	5	
2.2.1	Ungdomars	språk	i	förhållande	till	social	tillhörighet	.................................................	6	
2.2.2	Ungdomars	språk	i	förhållande	till	kön	.......................................................................	7	
2.2.3	Slang	i	undervisningen	................................................................................................	8	

2.3	Sociolingvistiska	aspekter	i	styrdokumenten	...............................................................	9	

3	Metod	och	material	..............................................................................................	10	
3.1	Urval,	avgränsningar	och	undersökningspersoner	......................................................	10	
3.2	Enkätens	utformning	.................................................................................................	11	
3.3	Bearbetning	av	data	och	analysmetod	.......................................................................	12	
3.4	Etiska	överväganden	..................................................................................................	12	
3.5	Metodreflektion	........................................................................................................	13	

3.5.1	Bortfallsanalys	..........................................................................................................	13	

4	Resultat	och	analys	...............................................................................................	14	
4.1	Elevers	slangordsanvändning	och	ackommodation	....................................................	14	

4.1.1	Elevers	och	lärares	upplevelse	av	elevers	bruk	av	slang	i	skolan	..............................	14	
4.1.2	Elevers	slangordsanvändning	i	samtal	med	sina	lärare	............................................	17	
4.1.3	Sammanfattning	.......................................................................................................	18	

4.2	Slang	i	undervisningen	...............................................................................................	19	
4.2.1	Lärares	undervisning	om	slang	.................................................................................	19	
4.2.2	Sammanfattning	.......................................................................................................	20	

4.3	Lärarnas	attityder	till	slangord	...................................................................................	20	
4.3.1	Lärarnas	upplevelser	och	attityder	till	slangord	.......................................................	20	
4.3.2	Sammanfattning	.......................................................................................................	21	

5	Diskussion	............................................................................................................	22	
5.1	Elevers	ackommodation	i	skolkontexter	....................................................................	22	
5.2	Lärares	undervisning	om	slangord	.............................................................................	24	
5.3	Lärares	attityder	till	slangord	.....................................................................................	25	
5.4	Förslag	till	vidare	forskning	........................................................................................	26	

Referenslista	...........................................................................................................	27	
Elektroniska	resurser	.......................................................................................................	29	
Tidsskrifter	......................................................................................................................	29	

Bilagor	........................................................................................................................	I	
Bilaga	A	Enkät	till	lärare	.....................................................................................................	I	
Bilaga	B	Enkät	till	elever	....................................................................................................	V	

 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
”Ungdomen förlorar möjligheterna att uttrycka nyanser genom att den upptar slangord. 

Dessutom är slangen stilvidrig: tänk när en söt och fräsch och charmfull sjuttonårig flicka 

säger ´as-flott´”. Citatet är taget ur ett referat från Samfundet för nordisk språkforsknings 

sammanträde, som publicerades i Svenska Dagbladet under rubriken ”Gosse – gosse – 

gosse” den 24 januari 1926. Ungdomsslangen har således varit ett ämne för diskussion 

under en lång tid. Förmodligen har slangord diskuterats längre tillbaka i tiden än så, men 

framförallt är det fortfarande ett omdiskuterat ämne (exempelvis Lind Palicki 2019). 

Åsikterna är dock delade angående slangord. Å ena sidan visar forskare (exempelvis 

Kotsinas 2004:14) att varje ny vuxengeneration klagar på ungdomsslangen, å andra sidan 

menar Alving (Svenska Dagbladet 1926) att slangord inte är något negativt, utan att det 

beror på vem som använder dem och hur de används, vilket även bekräftas i nyare 

forskning (exempelvis Kotsinas 2004; Lagerholm 2016). Genom det senare perspektivet 

på slangord förstås språket som situationsbundet och därmed är inte slangorden 

problematiska i sig, utan problematiken ligger snarare i individers förmåga att variera sitt 

språkbruk efter den situation de befinner sig i. Dock visar forskning (exempelvis Fein 

2015) att ungdomar generellt kan ha svårt för att situationsanpassa sitt språkbruk idag.  

Enligt Kaya (2013) undervisar inte lärare tillräckligt explicit om språkbruk genom 

att synliggöra strukturer i språket och strategier för hur språket ska användas i olika 

situationer. Detta menar hon är anledningen till att elever har svårt att variera och 

situationsanpassa sitt språkbruk. Alerby och Bergmark (2019:1) anser att undervisning 

om språkstrategier ska bottna i elevernas språkliga erfarenheter. Ett sätt att närma sig 

eleverna och utveckla deras språkbruk är därmed att utgå från elevernas språkbruk, vilket 

ofta präglas av slangord. 

Därtill bekräftar forskning (exempelvis Eckert 2000) att elever bemöts och värderas 

utifrån sitt språkbruk – inte endast i sammanhang där ett formellt språkbruk förväntas av 

dem. Detta har med lärares attityder till slangord att göra och kan alltså ha konsekvenser 

för de elever som använder slangord i samtal med lärare och i undervisningssammanhang. 

Intentionen med föreliggande studie är därmed att undersöka lärare och elevers 

upplevelser av elevernas bruk av slangord i skolan. Den är även att, genom lärares 

uttalanden, ta reda på huruvida elever tilldelas strategier för att utveckla ett 

kunskapsrelaterat skolspråk genom undervisning om slangord och slutligen att undersöka 

lärares attityder till elevers bruk av slangord.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med föreliggande studie är att undersöka föreställningarna om elevers språkbruk i 

fråga om deras användning av slangord. Detta görs genom att gymnasieelever och deras 

lärare redogör för huruvida de upplever att eleverna gör språkanpassningar med avseende 

på användning av slangord i olika skolkontexter. Därigenom undersöks vilka elever, 

utifrån kategorierna kön- och programtillhörighet, som upplever sig använda slangord i 

skolan och vilka som inte gör det. Ett ytterligare syfte är att undersöka lärares utsagor om 

deras undervisning i ämnet och deras attityder till slangord. Syftet besvaras genom 

följande frågeställningar: 

- I vilka språkliga skolkontexter uppfattar gymnasieelever, utifrån kategorierna kön 

och programtillhörighet, att de anpassar sitt bruk av slangord? 

- Hur beskriver lärare att de behandlar slangord i undervisningen? 

- Vad har tillfrågade lärare för attityder till slangord? 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter  
Följande kapitel inleds med studiens teoretiska utgångspunkter för att klargöra viktiga 

begrepp och fenomen. Därefter presenteras tidigare forskning som har relevans för 

studien. Slutligen introduceras styrdokumentens ingångar till ämnet. 

2.1 Uppsatsens teoretiska utgångspunkter  

Föreliggande studie grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som innefattar 

synen att människans identitet är föränderlig och konstrueras i sociala sammanhang 

(Norrby & Håkansson 2015:33). Enligt socialkonstruktivismen är språk en social 

konstruktion och innebörden av exempelvis språkbruk kopplat till femininitet, 

maskulinitet eller ålder formas i den tid och det samhälle som språket verkar i. Detta 

skapar normer som kan förändras över tid (2015:33). Inom språkvetenskapen är 

sociolingvistiken den vetenskapsgren som avser att förklara och beskriva dessa språkliga 

strukturer och beteenden utifrån samhälleliga faktorer. Utifrån sociolingvistiken går det 

därmed att förklara språkets sociala och kulturella dimension, samt dess variation och 

föränderlighet (2015:35). Vidare är sociolingvistikens utgångspunkt att den sociala 

dimensionen av språket är framträdande, samt att språk både reflekterar och formar 

samhället samtidigt. Till följd av det är sociolingvistiken ett ömsesidigt studium av språk 

och samhälle (Nordberg 2013:13;16).  
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2.1.1 Ackommoderingsteorin 

Ett perspektiv inom sociolingvistiken, som är av hög relevans för detta arbete är 

ackommoderingsteorin. Ackommodering handlar om att människor anpassar sitt 

språkbruk (i fråga om ordval, gester, talhastighet, uttal etcetera) efter den situation de 

befinner sig i, eller efter den stereotyp de vill tillhöra (Norrby & Håkansson 2015:35). 

Teorin speglar därmed individers och gruppers medvetna eller omedvetna behov av att 

identifiera sig med andra (Einarsson 2009:43f). Ackommoderingsteorin möjliggör att 

urskönja konvergens och divergens (Norrby & Håkansson 2015:35). Konvergens innebär 

att talare gör språkliga anpassningar för att närma sig andras beteende, exempelvis genom 

att avstå från att svära eller använda slangord i sammanhang då det inte förväntas. 

Divergens däremot innebär att talare gör språkliga anpassningar för att markera avstånd 

mot en grupp eller ett sammanhang. Detta kan visa sig genom att en talare fortsätter att 

använda slangord eller till och med ökar mängden slangord i ett samtal där de inte 

förväntas förekomma. Generellt uppfattas konvergens som något positivt, medan 

divergens kan uppfattas som att en talare inte kan eller vill ackommodera sitt språkbruk. 

Dessa språkanpassningar kan dock ske både medvetet och omedvetet (2015:37). 

Ackommoderingsteorin grundar sig i fyra socialpsykologiska utgångspunkter: 

likhetsattraktion, socialt utbyte, bakomliggande orsaker och social identitet (Norrby & 

Håkansson 2015:37). Likhetsattraktion innebär att ju mer personer liknar varandra, desto 

mer kommer de tycka om varandra och därför ackommoderar talarna sitt språk under 

samtalets gång. Socialt utbyte handlar om att människor beräknar vilka vinster och 

förluster olika språkliga beteenden kan ge. Därmed anpassar talaren sitt språk utifrån det 

utbyte som hen vill ha av situationen. Bakomliggande orsaker innebär att människor 

tolkar andras språkliga handlingar utifrån sina fördomar. I förhållande till denna studie 

kan det exempelvis handla om att lärare dömer elever utifrån deras språkbruk istället för 

deras kunskaper. Social identitet handlar om att varje individ har två identiteter, en 

personlig identitet och en gruppidentitet. Inom gruppidentiteten fungerar ackommodering 

som ett redskap i skapandet av en språklig gruppidentitet. Dessa fyra utgångspunkter kan 

förklara språkanpassningar och förutse när de ska ske (2015:38). 

2.1.2 Språkattityder 

Intuitivt är det lätt att tro att språkets enda funktion är att vara ett kommunikationsmedel 

med uppgift att förmedla ett budskap från en person till en annan. Enligt Bijvoet 

(2013:129f) är dock en av språkets funktioner att uttrycka identitet, vilket gör att språket 
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ger ledtrådar om en individs grupptillhörigheter. När en människa talar avslöjas därmed 

vem hen är och vilka språkliga grupper hen tillhör, eftersom en individs språk grundar sig 

i att samhället består av olika grupper (Sundgren 2013:77). Vilken grupp en talare vill 

tillhöra är dock inte helt valbart, utan de normer som finns i samhället styr människors 

sätt att tala, även om det går att bryta dessa normer (Sundgren 2013:78).  

Vidare menar Bijvoet (2013:122f) att genom att lyssna registreras inte endast 

talarens budskap utan även hur hen talar. I sin tur leder det till att åhöraren sorterar in 

talaren i olika fack om kön, ålder, etnicitet etcetera. Detta fenomen kallas för 

språkattityder och är människors värderande reaktioner mot språkliga varieteter eller dess 

talare. Språkattityder bygger på människors fördomar och kort sagt går det att påstå att en 

persons sätt att tala styr hur hen kommer bli bemött av andra (2013:123). Språkattityderna 

är dock inte riktade mot språket i sig utan bottnar snarare i åhörarens åsikter om olika 

grupper (2013:131). Språkattityder kan ta sig olika uttryck; det kan å ena sidan handla om 

beteende genom att ett visst språkbruk exempelvis undviks, å andra sidan kan det handla 

om inställning, alltså om att tycka bra eller illa om ett visst språkbruk (Bijvoet 2013:128f).  

2.1.3 Ungdomsspråk och slang 

Enligt Gunnarsdotter Grönberg (2013:237) är begreppet ungdomsspråk problematiskt, 

eftersom det inte finns någon definitiv åldersgräns för vem som räknas som ungdom. 

Norrby (2000:182) anför dessutom att det finns karaktäristiska drag i ungdomsspråket 

som även återfinns i vuxnas språk.  

Något som ändå sägs vara karakteristiskt för ungdomsspråket är samtalspartiklar, 

exempelvis typ, ba och asså, korta yttranden, svordomar och slangord (Einarsson 

2009:197). Ungdomsspråket kännetecknas även av expressivitet, kreativitet samt 

lekfullhet, och användningen av slangord är det som främst uppmärksammats bland dessa 

drag (Kotsinas 2004:23). Slang är ”ord som inte alltid accepteras i skrift och som heller 

inte ingår i vad vi anser vara vårdat språk […] de betraktas ofta som fula eller helt 

onödiga” (Kotsinas, 2003:7). Slang är alltså ord som i mindre grad förhåller sig till 

standardspråket. Det är svårt att definiera vad som exakt utgör ett slangord, eftersom det 

kan uppfattas olika av olika personer (2003:18). Dock är slangord något som bryter mot 

det formella språket (2003:7). Därmed går det att beskriva slang som en kontrast till 

standardspråket som i sin tur beskrivs som ett språk utan avvikande uttryck eller ett 

märkbart uttal (Kotsinas 2004:163). 
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Ytterligare ett sätt att definiera slangord är genom dess sociala och intimiserande 

funktion, eftersom de bidrar till grupptillhörighet (Lindfors Viklund 2001:59). Även 

Gunnarsdotter Grönberg (2013:262) framhåller detta och poängterar att slangordens 

viktigaste funktion är att fungera som gruppmarkör. Genom språket kan talare markera 

både samhörighet och avstånd beroende på vilken relation talarna har till varandra. 

Slangord kan alltså användas som en avståndsmarkör mot grupper som annars inte 

använder eller förstår slangorden. Orden kan även användas i den interna gruppen för att 

markera samhörighet (2013:262). Detta kan förklaras med ackommoderingsteorin.  

Förutom att slangord kan definieras som ett socialt fenomen är de svåra att 

formalisera (Lindfors Viklund 2001:63). Repertoaren av slang förändras konstant och det 

som någon betraktar som slangord kan en annan betrakta som standardord exempelvis: 

tjej, kolla, och gilla (Lagerholm 2016:78). Med tiden kan några slangord normaliseras 

och spridas till standardspråket, medan andra försvinner när de inte längre är moderna 

(Kotsinas 2003:20). Slangord som etablerat sig i standardspråket är bland annat band som 

under 1850-talet var ett slangord för orkester och smart som under 1890-talet var ett 

slangord för listig (2003:66). 

2.1.4 Kommunikativ kompetens 

Utifrån ovan nämnda teorier och begrepp syftar studien till att undersöka gymnasieelevers 

upplevelser av huruvida de anpassar sitt språk i olika skolkontexter. Att kunna variera sitt 

språk på ett kulturellt accepterat sätt kallas för kommunikativ kompetens (Norrby & 

Håkansson 2015:22). Kommunikativ kompetens består av bland annat textuell 

kompetens. Vidare består textuell kompetens av två undergrupper, nämligen grammatisk 

och sociolingvistisk kompetens (Sundgren 2013:78f). Det är den senare delen av 

kommunikativ kompetens som studeras i föreliggande arbete. Till den sociolingvistiska 

kompetensen räknas att kunna besluta vilket språk eller vilken varietet som bör användas 

i olika situationer, samt vilken signal som olika varieteter kan sända till åhörarna 

(Nordberg 2013:22; Sundgren 2013:78). Kommunikativ kompetens omfattar alltså en 

persons språkliga repertoar, det vill säga en persons förmåga att uttrycka sig enligt de 

sociala och kulturella normer som präglar talsituationen (Norrby & Håkansson 2015:22).  

2.2 Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som har relevans för föreliggande studie.  
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2.2.1 Ungdomars språk i förhållande till social tillhörighet 

Att dela in människor efter sociala klasser har blivit mer eller mindre tabubelagt (Norrby 

& Håkansson 2015:93f). Den tidigare forskningen som kommer att presenteras 

klassificerar dock i termer av klass, detta grundar sig i att de är skrivna under 

omständigheter där klassbegreppet fortfarande är befogat, exempelvis tid och plats. 

Numera är det, i Sverige, istället vanligare att dela in människor i index, som exempelvis 

utbildning. Föreliggande studie fokuserar inte på klassaspekter kopplat till språkbruk, 

utan snarare på språkbruk kopplat till programtillhörighet inom gymnasieskolan.  

Forskare inom sociolingvistiken har främst fokuserat på de språkliga skillnader som 

kan upptäckas mellan olika grupper av ungdomar (Norrby 2000:181). Labov (1972) var 

den första som gjorde en större undersökning om ungdomsspråk. Han undersökte språket 

hos ungdomar från Harlem. Kort därefter studerade Bernstein (1973) kopplingen mellan 

arv och miljö och språkbruk i en brittisk kontext. Han konstaterar att språkbruket snarare 

beror på individens sociala relationer än den sociala klassen i sig (1973:228).  

 Bernstein (1973:228ff) belyser att talare kan ha tillgång till två språkvarieteter: den 

utvecklade koden och den begränsade koden. Den utvecklade koden används vid formella 

samtal och kännetecknas som explicit, med fler substantiv och längre satser. Den 

begränsade koden används inom familjen och bland vänner och kännetecknas med hög 

förutsägbarhet, korta satser och många pronomen. Bernstein (1973:236) kommer fram till 

att barn från lägre socioekonomiska förhållanden har en lägre kommunikativ förmåga och 

oftare endast behärskar den begränsade koden. Barn från bättre socioekonomiska 

förhållanden däremot använder och varierar oftare mellan de båda koderna. Vidare menar 

Bernstein (1973:237) att det faktum att barn från sämre socioekonomiska förhållanden 

inte behärskar den utvecklade koden leder till att de har svårare att uppnå skolans 

språkliga krav. En kontrast till Bernstein (1973) utgör Labov (2001:512), som utgick från 

en hypotes, som hans undersökningar bekräftade, att alla individer varierar sitt språk 

beroende på talsituationen, men inte tvunget i lika hög grad eller på liknande sätt. Enligt 

Labov (2001:513) fungerar språket hos en individ, som saknar den utvecklade koden och 

därmed förfogar över den begränsade koden, både som tankespråk och 

kommunikationsmedel. Det går därmed att kritisera Bernstein (1973) för att vara för 

kategorisk. Hans språkliga indelningar om utvecklad och begränsad språkkod kan dock 

användas för att undersöka huruvida individer har tillgång till flera språkliga varieteter. 

Eckert (2000:47f) gjorde en liknande studie som Bernstein (1973) och beskriver två 

ungdomsgrupper som återkommer på flera high schools i USA. Dessa är jocks (elever 
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med medelklassbakgrund) och burnouts (elever med arbetarbakgrund). Eckert (2000:54) 

konstaterar att de olika grupperna förhåller sig till vuxenvärlden på olika sätt vilket bland 

annat markeras genom deras språkbruk, exempelvis med svordomar och slang. Hon 

kommer även fram till att skolans miljöer främjar bildandet av olika klasskulturer bland 

eleverna. Dessutom menar hon att elever som delar samma intressen, och har samma 

socioekonomiska bakgrund, tenderar att tala som varandra (2000:54). 

Gemensamt för ovan nämnda studier är att det i samtliga konstateras att ungdomar 

som bryter mot standardspråkets språknormer ofta bemöts av lägre förväntningar av 

lärare vilket i sin tur påverkar elevernas förutsättningar att lyckas i skolan (Labov 1972; 

Bernstein 1973; Eckert 2000). Här bör dock poängteras att sociala skillnader inte är lika 

polariserade i svenska skolan som i den amerikanska, men att de existerar konstaterar 

Ambjörnsson (2004) i sin avhandling, där hon undersöker hur gymnasietjejer på yrkes- 

och studieförberedande program konstruerar kön beroende på programtillhörighet. I 

avhandlingen framhåller Ambjörnsson (2004:311ff) att flickorna på det 

yrkesförberedande programmet, delvis med sitt språk, reproducerar traditionella 

förväntningar av arbetarklasskvinnor, medan flickorna på det studieförberedande 

programmet inte gör det i lika stor omfattning.  

2.2.2 Ungdomars språk i förhållande till kön  

Först bör poängteras att rubriken kan signalera en föreställning om att det finns så 

markanta skillnader mellan mäns och kvinnors språk att det är en giltig indelning. Utifrån 

ett språkvetenskapligt perspektiv är det dock omöjligt att tala om ett manligt och ett 

kvinnligt svenskt språk (Nordenstam 2003:7). Språksystemet är nämligen detsamma för 

alla talare, men det återfinns skillnader i hur individer och grupper använder 

språksystemet. Precis som en individs språkbruk kan kopplas till talarens geografiska 

hemvist kan därmed könstillhörighet ha betydelse (Norrby & Håkansson 2015:121). 

Vidare poängteras att språkbruket är en social konstruktion som bottnar i samhällets hårt 

cementerade föreställningar om hur män och kvinnor bör bete sig (Ohlsson 2013:163). 

Därmed undersöks, i föreliggande studie, kvinnors och mäns språkbruk utan att härleda 

slutsatserna till biologiska skillnader. Ett fåtal medfödda språkskillnader återfinns dock 

bland annat i att dyslexi är vanligare bland pojkar (Cameron 1992:181).  

Den tidiga sociolingvistiska forskningen (Nordberg 1985; Trudgill 1986) fastställer 

att kvinnor som grupp oftare talar mer standardnära än män. Detta kommer till uttryck 

dels genom att kvinnor generellt har ett mer skriftspråkligt uttal, dels genom att de 
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undviker stigmatiserade ord. Detta förklaras med att kvinnor är mer intresserade av att 

följa normer, medan män vill framstå som manliga och tuffa (Andersson 1985:75).  

Ett sätt att undersöka språkskillnader är genom individers kommunikation och 

kommunikativa kompetens. Cameron (2002:208) har studerat kommunikativ kompetens 

kopplat till kön och menar att språkliga könsroller existerar men de är av en komplex 

natur och i ständig förändring. Vidare poängterar Cameron (2002:258) att könsroller inte 

reproduceras mekaniskt, utan måste sättas i kontext till den tid språkbrukaren lever i.  

Könsskillnader finns alltså i språket och blir därmed en del av skolan. I skolan möts 

eleverna av ett offentligt språk och skolan är den plats som eleverna socialiseras i samt 

lär sig samhällets accepterade beteenden (Norrby & Håkansson 2012:145). En tydlig 

tendens som återspeglas i forskning över tid är att pojkar får, och tar, mer talutrymme i 

skolan än flickor (Einarsson & Hultman 1984; Karlsson 2003; Ambjörnsson 2004). 

Ytterligare en språkskillnad visar sig i att män oftare strävar efter att distansera sig 

språkligt under samtal jämfört med kvinnor som istället strävar efter samhörighet 

(Talboth 2003:457). Detta konstateras även i skolkontexter där forskningen (Einarsson & 

Hultman 1984; Ohlsson 1999) kommer fram till att flickor i könsmixade grupper tenderar 

att anpassa sig språkligt mer än pojkar, både när lärare är och inte är närvarande. Det är 

dock viktigt att poängtera att skolans kontexter, precis som alla andra sociala scener, inte 

är statiska. Bjerrum Nielsen (2004:10) påpekar vikten av att se bortom stereotypa normer 

om duktiga flickor och bråkiga pojkar i skolan. Vidare menar Hirdman (2000:31) att det 

är lärarens plikt att påverka dessa mönster i klassrummet och uppmuntra elever att frångå 

stereotyper. 

2.2.3 Slang i undervisningen 

Enligt Heiman (1967:249) integrerar lärare sällan ungdomsslang i klassrummet. Vidare 

förklarar han att detta kan bero på lärares negativa syn på varieteten vilket leder till att de 

ser hinder och svårigheter med ämnet i undervisningen. Kotsinas (2004) och Trudgill 

(1974:97) framhåller dock att lärare bör ha en positiv inställning till elevers 

språkvarieteter och utgå från elevernas språk i undervisningen. Därtill poängterar forskare 

(Heiman 1967; Fein 2015; Kotsinas 2004; Trudgill 1974) att språklärare bör vara mer 

öppna för undervisning om slang.  

Fein (2015:1) har undersökt anledningar till varför lärare tenderar att undvika 

undervisning om slangord. Bland annat menar han att det är svårt för lärare att hålla sig 

uppdaterade om de slangord som används eftersom de ständigt ändras och snabbt blir 



 

 9 

omoderna. Vidare lyfter Fein (2015:2) lärares oro för att undervisningen om slang 

kommer att leda till att eleverna börjar använda slangord på ett olämpligt sätt som en 

anledning till varför lärare inte undervisar om det. Dock menar Fein (2015:2) att elever 

använder slangord vid olämpliga situationer vare sig lärare har undervisat om slangorden 

i skolan eller om eleverna lärt sig orden av vänner. Däremot poängterar han att om lärare 

undervisar om slangord i förhållande till standardspråket kan eleverna bli medvetna om 

skillnaden mellan formellt och informellt språkbruk, något som elever generellt har svårt 

att skilja mellan idag (Fein 2015:3). Detta poängterar även Trudgill (1974:97) som menar 

att läraren därigenom hjälper eleverna att skilja mellan formellt och informellt språkbruk 

och därmed lär de sig använda standardspråk i kontexter där det är nödvändigt. Genom 

att lärare fördomsfritt undervisar om språkets roll i olika sociala samspel påpekar 

Kotsinas (2004:166) att elevers språkliga medvetenhet vidgas och att de ges förståelse för 

standardspråket. 

2.3 Sociolingvistiska aspekter i styrdokumenten   

Enligt Skolverkets (2011) syftestext ska undervisningen i svenska på gymnasiet bland 

annat leda till att eleverna utvecklar sin förmåga att ”tala inför andra på ett sätt som är 

lämpligt i kommunikationssituationen [och] få förmåga att reflektera över olika typer av 

språklig variation” (Skolverket 2011:160). Dessa syften kan antas samverka med 

varandra, eftersom det bland annat krävs kunskaper om språklig variation för att förstå 

vilket språkbruk som lämpar sig för olika situationer (Sundgren 2013:78).  

Språklig variation förekommer i det centrala innehållet och i kunskapskraven för 

kursen Svenska 1. Enligt det centrala innehållet ska kursen lägga ”tonvikt på hur 

språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt 

ålder och kön” (Skolverket 2011:160f). Kunskaperna ska sedan testas genom att eleverna 

reflekterar över “hur språklig variation hänger samman med talare och 

kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera 

avstånd och samhörighet” (Skolverket 2011:160f). Dessa skrivningar utgör tydliga 

kopplingar till sociolingvistiken, även om begreppen sociolingvistik och språksociologi 

inte explicit förekommer i styrdokumenten.  

I kommentarmaterialet för ämnet svenska på gymnasiet belyser Skolverket (2019:6) 

att språklig variation bland annat handlar om attityder till kronolekter, sociolekter och 

sexolekter, det vill säga språkbruk kopplat till talarens identitet avseende ålder, social 

grupp och kön (Einarsson 2009:143). Dessutom nämns vikten av att kunna reflektera över 
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språklig variation och språkets roll vid möten med olika människor. Sedermera 

poängteras att detta ska ge eleverna resurser för att reflektera över språkbruk och 

grupptillhörighet (Skolverket 2019:6). I styrdokumenten (Skolverket 2011; Skolverket 

2019) finns därmed ovillkorliga omständigheter för lärare att planera undervisning där 

elever får möjlighet att reflektera över sitt språkbruk.  

3 Metod och material 
Eftersom föreliggande studie undersöker lärares och elevers upplevelser av elevernas 

slangordsanvändning lämpar sig så kallad surveyundersökning. En surveyundersökning 

avser att samla data genom att skapa kontakt med ett stort antal respondenter som ska ge 

information (Denscombe 2018:29f). I en sådan undersökning är frågeformulär en vanlig 

datainsamlingsmetod och tillämpas i denna studie. Undersökningen är därmed kvantitativ 

och utförs genom standardiserad datainsamling, vilket innebär att enkäterna består av 

fasta svarsalternativ som kan kvantifieras och att respondenterna besvarar enkäterna 

utifrån samma förutsättningar. Detta betyder att samtliga enkäter besvarats under samma 

vecka, alla informanter delgavs samma information och formuläret (se bilaga A och B) 

såg likadant ut för alla i den behöriga urvalsgruppen. Här bör dock tilläggas att eftersom 

Skolverket inte schemalägger centrala innehåll eller kunskapskrav går det inte att 

säkerställa att samtliga elever som läser Svenska 1 undervisats om språkliga variationer 

vid tidpunkten för genomförandet. 

3.1 Urval, avgränsningar och undersökningspersoner 

Studiens empiriska bas utgörs av enkätsvar från 710 gymnasieelever och 46 svensklärare 

som arbetar på gymnasiet. För att få ett så representativt urval som möjligt har urvalet 

gjorts genom ett flerstegsurval (Trost & Hultåker 2016:36). Detta innebär att det först 

gjordes ett bekvämlighetsurval (2016:31), genom att en förfrågan om att delta i 

undersökningen skickades ut till rektorer och svensklärare vars mail finns tillgänglig på 

olika skolors plattformar. För att tillföra en bredd i undersökningen tillfrågades lärare 

utspridda i hela landet. Detta gjordes genom att söka på olika kommuner och därigenom 

nå skolor belägna på olika platser i landet. Dessutom efterfrågades intresse till deltagande 

i studien via Svensklärarnas grupp på Facebook. Därefter skedde all kontakt via mail där 

kontrollfrågor ställdes för att säkerställa att lärarna från Facebook var behöriga 

svensklärare. Sedan skickades enkäten ut via mail. 
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Sedan gjordes ett snöbollsurval (Denscombe 2018:70). Detta innebär dels att 

rektorer ombads tillfråga svensklärare på sina skolor, dels att de lärare som kontaktats 

bad sina elever att delta i studien. Ungefär 500 lärare och rektorer tillfrågades varav 

knappt en tiondel tackade ja till att delta i studien. Detta innebär att urvalet begränsades 

till de lärare och elever som var intresserade av att delta i undersökningen. 

3.2 Enkätens utformning  

Enkäterna är skapade i Googles formulärfunktion och är utformade efter Trost och 

Hultåkers (2016:62) fyra komponenter för att uppnå reliabilitet och validitet: kongruens, 

precision, objektivitet och konstans. I enkäterna ställdes därmed ett antal frågor om 

ungefär samma företeelse för att uppnå kongruens och därigenom ge resultatet flera olika 

nyanser (2016:62f). För att uppnå precision skapades enkätfrågorna utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Objektiviteten beaktas genom att centrala begrepp förklaras i 

enkäten. Konstans innebär att svaren på frågorna inte ska vara tidsbundna. Detta krav är 

dessvärre svårare att förhålla sig till eftersom elever är under ständigt pågående 

utbildning. Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie där tre lärarstudenter 

och tre gymnasielever fick svara på enkäten och ge respons. Pilotstudien var till för att 

kontrollera enkätfrågornas relevans och precision i avseende att öka validiteten och 

reliabiliteten i undersökningen (Denscombe 2018:387). Pilotstudien visade att 

undersökningen var lämplig bortsett från några aspekter som kunde tydliggöras vilket 

åtgärdades innan enkäterna skickades ut. 

Enkäterna (se bilaga A och B) ser olika ut beroende på om den riktar sig till lärare 

eller elever. Enkäterna syftar till att undersöka informanternas upplevelser av elevernas 

språkliga ackommodering i skolkontexter, lärares upplevda erfarenheter av undervisning 

om slangord och deras attityder till slangord. Enkätfrågorna baseras på tidigare forskning 

om slangord (Kotsinas 2004), attityder till slangord (Bijvoet 2013) och slangordens olika 

funktioner (Gunnarsdotter Gröndal 2013). Frågorna i enkäterna (se bilaga A och B) är 

främst av sluten karaktär vilket innebär att de har fasta svarsalternativ (jfr Boyd & 

Ericsson 2015:43). Några frågor skulle besvaras genom likertskalor. Vid de skalorna 

besvarade respondenterna en fråga genom att ange sin uppfattning på en femgradig skala 

för att markera hur väl hen instämde med olika påståenden (Denscombe 2018:361). 

Dessutom ställdes en öppen fråga för att undersöka lärares undervisning om slangord. 
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3.3 Bearbetning av data och analysmetod 

Vid bearbetning av insamlad data är utgångspunkten Denscombes (2018) föreställningar 

om kvantitativ data. De kvantitativa undersökningsobjekten är lärare och elever. 

Metodiskt genomför jag undersökningen genom att dela upp enkätsvaren i grupperna 

lärare och elever. Eleverna delas sedan in i grupperna programtillhörighet och 

könstillhörighet, för att undersöka om upplevelserna i de olika elevgrupperna skiljer sig 

åt. Med utgångspunkt i dessa kategorier analyserades grupperna enskilt och i förhållande 

till varandra. I syfte att finna samband mellan undersökningsobjekten har jag jämfört 

lärar- och elevsvar genom att se huruvida svaren överensstämmer med varandra. Sedan 

har de uppdelade elevsvaren analyserats för att se de olika elevgruppernas upplevelser av 

deras eget språkbruk och om upplevelserna skiljer sig åt. Detta görs genom att räkna ut 

medelvärdet av svaren och sedan sätta det i förhållande till eventuellt avvikande resultat. 

Således fastställs hur avvikande resultatet för de olika grupperna är i förhållande till 

medelmåttet. I resultatet presenteras fördelningen av svaren genom tabeller och diagram.  

För att slutligen tolka resultatet analyseras det med utgångspunkt i studiens 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. I förhållande till sociolingvistikens teori 

om ackommodation innebär det att enkäterna studeras i förhållande till begreppen 

konvergens och divergens. Detta görs för att ta reda på vilka elevgrupper som upplever 

att de fortsätter att använda eller till och med använder fler slangord i skolan, och vilka 

som upplever att de minskar sitt bruk av slangord i skolan. Enkäterna tolkas sedan i 

förhållande till ackommoderingteorins fyra utgångspunkter: likhetsattraktion, socialt 

utbyte, bakomliggande orsaker och social identitet för att se hur de utifrån sitt upplevda 

bruk av slangord socialt konstruerar språkliga talgemenskaper i skolan och om det 

förefaller lika i de olika grupperna. 

3.4 Etiska överväganden  

Denna studie förhåller sig till Vetenskapsrådets (2011:25ff) allmänna huvudkrav om 

individskydd, det vill säga: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Enkäterna är försedda med informationsblad placerat före 

enkätfrågorna. Där informeras deltagarna om undersökningens syfte, en kort beskrivning 

av studien och deltagarens uppgift i undersökningen. Dessutom finns mina 

kontaktuppgifter och information om vilken institution jag studerar vid. Deltagarna 

informeras om att deltagandet är frivilligt och informanterna kryssar dessutom i en ruta i 
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enkäten som bekräftar samtycke till deltagande. Avslutningsvis informeras deltagarna om 

att uppgifterna endast är för forskningsändamål och att deras deltagande är anonymt. 

3.5 Metodreflektion 

Studien har genomförts med en kvantitativ enkätmetod baserad på svar från svensklärare 

och gymnasieelever. I förhållande till studiens syfte och frågeställningar har metoden 

fungerat. Det går dock att problematisera att enkäterna består av förkodade frågor och 

svar. Följden kan nämligen bli att informanten leds in i en struktur som inte passar deras 

uppfattning om ett fenomen utan tillhör forskarens tankekedja (Denscombe 2018:269). 

Detta kan leda till ett snedvridet material som är format för att passa det resultat studien 

eftersträvar. För att undgå detta har studien utgått från en god forskningspraxis genom att 

förhålla sig till Vetenskapsrådets (2011) råd samt Trost och Hultåkers (2016) 

komponenter för att uppnå reliabilitet och validitet. 

Dessutom går det att problematisera att några av informanterna påträffades i en 

grupp på Facebook. För att säkerställa att de är verksamma lärare ställdes dock 

kontrollfrågor via mail som möjliggjorde att jag kunde söka upp information om läraren. 

Dessutom är enkäten försedd med kontrollfrågor för att säkerställa att samtliga lärare som 

besvarat enkäten är verksamma svensklärare på gymnasiet.  

3.5.1 Bortfallsanalys 

Av svarande gymnasieelever identifierar sig 64 % som flickor, 34 % som pojkar och 2 % 

som annat. De enkäter som är ifyllda av elever som kategoriserat sig som annat analyseras 

inte i resultatdelen. Motivet till detta beslut är på grund av den låga andel svar som 

identifierat sig som annat, vilket innebär att dessa svar inte är generaliserbara. 

Procentandelarna medför dessutom att flickor är överrepresenterade i studien, vilket 

måste tas i beaktande vad gäller resultatens generaliserbarhet. Angående andelen kvinnor 

och män bland lärarna i undersökningen är 20 % män och 80 % kvinnor. Detta kan dock 

förklaras med att 80 % av lärarkårens språklärare är kvinnor (Furusten 2009:12). 

Ytterligare en aspekt att betänka är att 71 % av eleverna i undersökningen studerar 

på ett studieförberedande program och 29 % på ett yrkesförberedande program. En möjlig 

förklaring till detta är det faktum att ungefär dubbelt så många av Sveriges 

gymnasieelever går på ett studieförberedande program än på ett yrkesförberedande 

program (Skolverket 2018). Urvalet ligger således nära genomsnittet för riket, som är 66 

% elever på studieförberedande program och 33 % på yrkesförberedande.  
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4 Resultat och analys  
Detta kapitel presenterar resultatet av enkätundersökningarna. Resultatet presenteras 

under rubriker baserade på studiens frågeställningar. Lärarnas och elevernas enkätsvar 

kommer att presenteras gemensamt under de frågeställningar där både lärare och elever 

bidrar till svar på frågeställningen. I tabeller som redogör för elevers olika 

programtillhörighet benämns elever på yrkesförberedande program som YF och elever 

på studieförberedande program som SF.  

4.1 Elevers slangordsanvändning och ackommodation 

I detta avsnitt redogörs för de resultat som kan besvara studiens första frågeställning: I 

vilka språkliga skolkontexter uppfattar gymnasieelever, utifrån kategorierna kön och 

programtillhörighet, att de anpassar sitt bruk av slangord? 

4.1.1 Elevers och lärares upplevelse av elevers bruk av slang i 
skolan 

Av resultatet framgår det att elever upplever att de ackommoderar sitt språkbruk, i fråga 

om bruk av slang, i högre grad än vad lärarna upplever att eleverna gör. I figur 1 framgår 

lärares upplevelser av elevers användning av slangord i muntliga 

undervisningssammanhang (grå) och elevers uppfattning av sin egen 

slangordsanvändning i dessa sammanhang (svart). Av eleverna upplever 53 % att de 

aldrig använder slangord i muntliga undervisningssammanhang, medan sammanlagt 87 

% av lärarna upplever att det förekommer ibland och ofta. Märkbart är att endast 3 % av 

de tillfrågade eleverna upplever att slangord förekommer ofta i muntliga 

undervisningssammanhang, medan 26 % av lärarna upplever det.  

 
Figur 1. Lärare och elevers upplevelse av slang i muntliga undervisningssammanhang. 
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Däremot har lärarna och eleverna snarlika upplevelser om elevernas slangordsanvändning 

i skriftliga undervisningssammanhang, vilket framgår i figur 2. Av resultatet framgår det 

att 73 % av eleverna upplever att de aldrig använder slangord i skriftliga 

undervisningssammanhang, medan 72 % av lärarna upplever att det förekommer sällan.  

 
Figur 2. Lärare och elevers upplevelse av slang i skriftliga undervisningssammanhang. 

 

Genomsnittet för hela den undersökta populationen elever, som uppger att deras språk 

skiljer sig i klassrummet jämfört med i andra situationer (exempelvis hemma eller med 

vänner), är 59 %. Detta resultat har analyserats utifrån aspekterna köns- och 

programtillhörighet, vilket framgår av figur 3, och för att ge resultatet ytterligare en 

dimension studeras båda aspekterna i relation till varandra. Resultatet visar att det främst 

är flickor som grupp och elever på SF oavsett kön som upplever att de ackommoderar sitt 

språkbruk med konvergens i klassrummet genom att använda färre slangord. Skillnaderna 

mellan programtillhörighet är dock mer framträdande än skillnaderna mellan 

könstillhörighet, eftersom pojkar och flickor ligger ungefär likadant procentuellt (pojkar 

60 % och flickor 64 %). Av eleverna på YF oavsett kön upplever 52 % att deras språk i 

klassrummet skiljer sig från andra situationer. Utifrån det resultat som framgår av 

pojkarna på YF upplever 46 % det, medan 54 % av flickorna på YF upplever det. Av 

flickorna på SF upplever 68 % att deras språk i klassrummet skiljer sig jämfört med i 

andra sammanhang och av pojkarna på SF upplever 63 % det. 
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Figur 3. Vilka elever upplever att deras språk i klassrummet skiljer sig jämfört med andra situationer?  

 
Figur 4 visar huruvida eleverna upplever de språkliga skillnaderna som konvergerande, 

det vill säga att eleverna upplever att de gör språkliga anpassningar för att närma sig 

skolkontexten, eller divergerande det vill säga att eleverna upplever att de gör språkliga 

anpassningar för att inte anpassa sig efter skolkontexten. Av resultatet framgår att cirka 

68 % av eleverna anser sig begränsa sitt bruk av slangord i klassrummet och därmed 

ackommodera sitt språkbruk genom konvergens. Samtidigt upplever cirka 32 % av 

eleverna att de använder mer slangord i klassrummet än i andra sammanhang, och därmed 

divergerar sitt språkbruk i klassrummet. 

 
Figur 4. Hur yttrar sig elevernas bruk av slangord i klassrummet? 

 
Resultatet i figur 4 har delats upp efter köns- och programtillhörighet och presenteras i 

figur 5. Aspekterna sätts även i relation till varandra, för att studera konvergens och 

divergens i olika elevgruppers ackommodation. Genomsnittet för de elever som anser att 

de använder färre slangord i klassrummet och därmed konvergerar sitt språkbruk är 68 

%. Flickorna på SF är den elevgrupp som främst upplever att de konvergerar sitt 
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språkbruk i klassrummet då 75 % anget att de använder färre slangord i den kontexten. I 

kontrast till det resultatet står pojkarna på YF där 61 % upplever att de använder färre 

slangord i klassrummet.  

 
Figur 5. Hur yttrar sig elevers slang i klassrummet uppdelat efter köns- och programtillhörighet? 

4.1.2 Elevers slangordsanvändning i samtal med sina lärare 

I detta avsnitt presenteras det resultat som handlar om elevers upplevda bruk av slangord 

i samtal med lärare, först utifrån ett lärar- sedan ett elevperspektiv. I figur 6a och 6b 

presenteras svaret från två frågor där lärarna uppger vilken elevgrupp som använder mest 

slangord i fråga om dels köns- och dels programtillhörighet. Av figur 6a och 6b framgår 

att störst andel lärare anser att det inte är någon skillnad i fråga om bruk av slangord 

gällande köns- eller programtillhörighet. Dock upplever 33 % av lärarna att elever på YF 

tenderar att använda slangord oftare än elever på SF (se figur 6a) och 39 % upplever att 

pojkar tenderar att oftare bruka slangord än flickor (se figur 6b). 

 
Figur 6a och 6b. Vilka elever upplever lärare oftast använder slangord? 

 
Föregående resultat sätts i relation till elevernas svar på huruvida de upplever att de 

använder slangord när de talar med lärare. I figur 7 sorteras enkätsvaren efter köns- och 
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programtillhörighet. Resultatet bygger på frågan ”Jag använder slangord i samtal med 

mina lärare” och visar att genomsnittet för de som upplever detta är 15 %. De elever som 

främst upplever att de använder slangord i samtal med lärare är elever på YF med 21 %. 

I kontrast till detta har 12 % av eleverna på SF svarat att de gör det. Den största avvikelsen 

finns mellan flickors på SF upplevelser och flickors på YF upplevelser, varav 9 % av 

flickorna på SF upplever att de använder slangord i samtal med lärare, medan 20 % av 

flickorna på YF upplever att de gör det. Av pojkarna på YF är det 17 % som upplever att 

de använder slangord i samtal med sina lärare, medan 15 % av pojkarna på SF anser att 

de gör det.  

 
Figur 7. Vilka elever anser sig använda slangord i samtal med lärare? 

4.1.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis konstateras att lärares och elevers upplevelser av elevers användning 

av slangord i muntliga och skriftliga lektionssammanhang skiljer sig åt. Den största 

skillnaden förekommer i muntliga undervisningssammanhang. Av eleverna är det 62 % 

som anser att deras språkbruk i klassrummet skiljer sig från andra sammanhang, varav i 

genomsnitt 68 % upplever att de använder färre slangord i klassrummet. Flickor på SF är 

den grupp som till största del upplever att de använder färre slangord i klassrummet, 

medan pojkar på YF är den elevgrupp som främst upplever att de använder slangord i 

klassrummet. I samtal med lärare upplever i genomsnitt 15 % av eleverna att de använder 

slangord. Den elevgrupp som främst upplever att de använder slangord mot sina lärare 

elever på YF (21 %). Den mest framträdande avvikelsen i detta resultat är skillnaden 

mellan flickor på YF (20 %) och flickor på SF (9 %). Gemensamt för samtliga resultat är 

att de språkliga skillnaderna mellan programtillhörighet är mer framträdande än 

skillnaderna mellan könstillhörighet. Detta skiljer sig från lärarnas uppfattning. Av 
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lärarnas erfarenheter upplever nämligen störst andel att det inte är någon skillnad mellan 

varken köns- eller programtillhörighet gällande vilka elever som brukar slangord i samtal 

med dem och på lektionstid. De som dock upplever en skillnad anser att främst pojkar, 

men även elever på YF tenderar att använda slangord i samtal med dem.  

4.2 Slang i undervisningen 

I detta avsnitt redogörs för det resultat som kan besvara studiens andra frågeställning: Hur 

beskriver lärare att de behandlar slangord i undervisningen? 

4.2.1 Lärares undervisning om slang 

För att ta reda på huruvida lärare säger att de undervisar om slangord ställdes både slutna 

och öppna frågor. Resultatet visar att 98 % av de tillfrågade lärarna tycker att de berör 

ämnet slangord i sin undervisning. Utifrån figur 8 framgår att 2 % av lärarna upplever att 

de avstår helt från att beröra ämnet slangord. Av lärarna upplever 5 % att de berör ämnet 

spontant och resterande 93 % säger att de har slang som ett medvetet inplanerat inslag i 

undervisningen. 

 
Figur 8. Lärares svar på hur de undervisar om slangord. 

 

Enligt enkätens öppna fråga ”Undervisar du om slangord? I så fall i vilket/ vilka 

sammanhang?” svarar återigen en lärare att hen inte berör ämnet slangord i sin 

undervisning. Ett par lärare uppger att de endast talar om det ”då det behövs en 

förklaring”, ”i spontana sammanhang” och ”som synonymer till standardspråket”. Av de 

tillfrågade lärarna uppger 57 % att de berör ämnet under kursen Svenska 1 i samband med 

det centrala innehållet och kunskapskravet om språklig variation, varav en lärare säger att 

slangord är ”en underbar ingång till diskussioner om språklig variation”. Dessutom säger 
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8 % av lärarna att de involverar slangord i undervisningen om språkhistoria och 6 % av 

lärarna behandlar ämnet i undervisning om formellt och informellt språkbruk. Vidare 

säger 3 % uttryckligen att de undervisar om slangord i förhållande till standardspråket 

och språkanpassningar. Ett svar sticker ut bland de andra eftersom läraren använder slang 

som ett återkommande tema under samtliga kurser:  

I alla sammanhang i klassrummet. Vi bygger en bas för att prata om språkutveckling med 

språksociologi i kurs 1, fortsätter med nordiska språk i kurs 2 och sedan språkhistoria i kurs 3 

där betoning ligger på att språk alltid utvecklas genom oss användare /…/ Vi pratar om 

stilnivå i språk nästan varje dag. 

4.2.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis konstateras att de flesta lärarna i studien upplever att de har en 

ambition att behandla ämnet slangord i sin undervisning. En del lärare har det som ett 

återkommande inslag, men det behandlas främst under kursen Svenska 1 i förhållande till 

det centrala innehållet och kunskapskravet om språklig variation. Det är även värt att 

notera att sammanlagt sex av lärarna (13 %) i studien undervisar om slangord i 

förhållande till formellt språkbruk och språkanpassningar. 

4.3 Lärarnas attityder till slangord 

I detta avsnitt redogörs för det resultat som kan besvara studiens tredje frågeställning: 

Vad har tillfrågade lärare för attityder till slangord? 

4.3.1 Lärarnas upplevelser och attityder till slangord  

För att undersöka lärarnas attityder till slangord ställdes flera olika frågor, exempelvis 

allmänna attitydfrågor om slangord och specifika attitydfrågor riktade mot elevernas bruk 

av slangord. Av resultatet framgår att 87 % av de tillfrågade lärarna upplever att det är 

viktigt att förstå de slangord som deras elever använder, och 57 % svarar att de alltid tar 

reda på vad ett slangord betyder om de hör att elever frekvent använder ett. Däremot säger 

59 % av lärarna att de undviker att själva använda slangord i undervisningssammanhang.  

Enligt resultatet anser 98 % av lärarna att slangord inte är ett tecken på bristande 

kommunikativ kompetens, och 91 % upplever att slangord inte utarmar det svenska 

språket. På frågan om lärare anser att slangord utvecklar språket svarade 82,5 % av lärarna 

att det utvecklar språket på ett positivt sätt, 7 % på ett negativt sätt och 10,5 % inte alls. I 

figur 9 framgår att de tillfrågade lärarna anser att det till största del är acceptabelt att 

använda slangord i vardaglig kommunikation. 
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Figur 9. Lärarnas svar på huruvida det är acceptabelt att bruka slang i vardaglig kommunikation. 

Figur 10 visar lärares attityder till elevers bruk av slangord under lektionerna. Genom 

tabellerna åskådliggörs en relativt tolerant attityd till elevers bruk av slangord i 

undervisningssammanhang. I jämförelse med tabell 9 anser lärarna att det är nästan lika 

accepterat att elever använder slangord under lektionerna som att gemene man använder 

slangord i vardaglig kommunikation. 

 

Figur 10. Lärarnas svar på huruvida det är acceptabelt att eleverna brukar slangord under lektionerna. 

En fråga i enkäten handlade om huruvida lärarna upplever att de brukar tillrättavisa sina 

elever som använder slangord på lektionstid. Endast 2 % av lärarna säger sig alltid rätta 

eleverna vid dessa tillfällen, medan 65 % gör det ibland och 33 % aldrig gör det. 

4.3.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att de tillfrågade lärarna generellt har en positiv 

attityd till slangord som språkligt fenomen. De upplever att de oftast tar reda på 

slangordens betydelse. Dessutom är de toleranta till att eleverna använder slangord under 
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lektionstid. Dock säger lärarna att de upplever att de avstår från att själva bruka slangord 

när de undervisar. 

5 Diskussion  
I detta kapitel kommer studiens problemformulering, syfte, frågeställningar, metod och 

resultat att sammanfogas och diskuteras med utgångspunkt i studiens teoretiska ansatser. 

Kapitlet avslutas med en reflektion över vidare forskning i ämnet.  

5.1 Elevers ackommodation i skolkontexter 

Eftersom resultaten endast redogör för elevers och lärares upplevelser om elevernas 

språkbruk säger resultaten ingenting om elevernas faktiska språkliga repertoar eller 

kommunikativa kompetens. Däremot visar resultatet att elever från olika grupper 

generellt upplever att de använder olika språkbruk i skolkontexter och i samtal med lärare. 

Detta kan vara ett medvetet val som bottnar i elevens inställning till skolan och huruvida 

de vill identifiera sig språkligt med skolgemenskapen. Det kan även vara omedvetet 

eftersom eleverna har olika tillgång till och erfarenhet av den utvecklade koden.  

Ur resultatet framgår att flickor i större utsträckning upplever sig använda ett 

språkbruk fritt från slangord i klassrummet och i samtal med sina lärare än vad pojkar 

upplever att de gör. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning (Trudgill 1986; 

Nordberg 1985; Andersson 1985; Sundgren 2013; Talboth 2003). Där konstateras att 

flickor tenderar att oftare följa de normer som präglar talsituationen och oftare gör 

språkliga anpassningar i skolan än pojkar, som istället vill upplevas som tuffa och 

manliga. Något som dock avviker från tidigare forskning är att många av flickorna på YF 

upplever att de använder slangord i samtal med lärare. Detta resultat går i en annan 

riktning än stora delar av den tidigare forskningen (Trudgill 1986; Nordberg 1985; 

Andersson 1985; Sundgren 2013; Talboth 2003). Ambjörnsson (2004) konstaterar dock 

att flickor på YF i högre grad reproducerar traditionella förväntningar av så kallade 

arbetarklasskvinnor än flickor på SF. Detta skulle kunna vara en förklaring till att flickor 

på YF upplever att de oftare använder slangord, eftersom bruk av slang bedöms vara en 

varietet som används i kretsar med lägre socioekonomiska förhållanden. 

En tydlig tendens i resultatet är att de upplevda språkliga skillnaderna mellan elever 

tillhörande olika programtillhörighet är mer framträdande än könsrelaterade skillnader. I 

resultatet framgår nämligen att elever på SF upplever att de använder färre slangord i 

undervisningssammanhang och mot sina lärare än vad elever på YF upplever att de gör. 



 

 23 

Detta är en uppfattning som dessutom delas med tillfrågade lärare. Resultaten går därmed 

i linje med Eckerts (2000) undersökning där hon konstaterar att elevernas intressen och 

umgängeskrets är avgörande för hur de pratar. I förhållande till Bernsteins (1973) 

indelning av språket i en utvecklad och en begränsad kod går det utifrån elevernas och 

lärarnas upplevelser att anta att elever på SF förhåller sig närmre standardspråket i skolan 

och därmed kan tolkas ha större tillgång till en utvecklad kod. Det bör dock poängteras 

att fler aspekter än bruk av slangord är avgörande för en helt vedertagen tolkning kopplad 

till språkkoderna. 

Enligt de upplevelser som framkommer i resultatet är främst elever på SF, men även 

flickor som grupp, mer angelägna att variera sitt språkbruk i olika skolkontexter. I 

förhållande till tidigare forskning (exempelvis Labov 2001) och konceptet språkattityder 

(Bijvoet 2013) kan det vara till deras fördel att de konvergerar sitt språkbruk efter 

skolkontexten, eftersom de således ständigt kan visa för läraren att de behärskar att växla 

mellan varieteter. Eftersom elevernas sätt att tala styr hur de kan bli bemötta av lärarna 

påverkar de följaktligen lärarnas värderande reaktioner mot dem. Resultatet betyder dock 

inte att de elever som upplever att de brukar använda slangord i skolkontexter inte har 

tillgång till den utvecklade koden. Det innebär inte heller att de som inte ackommoderar 

sitt språkbruk i skolkontexter inte har ett välutvecklat tankespråk eller att deras språk är 

otillräckligt som kommunikationsmedel (Labov 2001). Det kan dock resultera i att dessa 

elever blir bemötta och värderade utifrån sitt informella språkbruk och därmed riskerar 

att få ett lägre betyg på grund av det (Eckert 2000; Bijvoet 2013). 

Ackommoderingsteorin (2015) speglar, som ovan nämnt, gruppers vilja och behov 

av att identifiera sig med varandra, vilket kan förklaras med tre av teorins utgångspunkter: 

likhetsattraktion, socialt utbyte och social identitet. I förhållande till resonemanget om 

språk som redskap för likhetsattraktion går det att tolka elevernas upplevelser som att 

elever på SF och flickor är mer angelägna att framstå som lika läraren och därmed passar 

in i skolkontexten genom att konvergera sitt språk efter skolan som talgemensskap. De 

upplevelser som framkom av elever på YF och pojkarna kan däremot tolkas som en 

ambition hos dem att likna varandra språkligt. Tillsammans konstruerar de därmed en 

grupptillhörighet och talgemenskap, eftersom de upplever att de förhåller sig till 

ungdomsspråket genom att använda slangord i skolan. Detta kan även förklaras utifrån 

att individer ackommoderar sitt språk efter det sociala utbyte som de vill ha av 

talsituationen. De upplevelser som framkommer i resultatet tolkas därmed som att elever 

på SF och flickor ser fördelar i att närma sig läraren och skolkontexten genom språket, 
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medan elever på YF och pojkar snarare ser vinster i att närma sig sin vänskapsgrupp. Med 

utgångspunkt i antagandet om att språk är en del av individens sociala identitet tolkas de 

upplevelser som framgår av resultatet som att eleverna använder ackommodering som 

redskap i skapandet av gruppidentitet på olika sätt beroende av vilken elevgrupp de 

tillhör. Här är den sociala dimensionen av språket som ofta studeras inom 

sociolingvistiken framträdande. Elever på YF och pojkarna tenderar att oftare skapa en 

språklig grupptillhörighet mot varandra som talgemenskapen ungdomar. Istället tenderar 

elever på SF och flickorna många gånger skapa en skolrelaterad gruppidentitet som 

inkluderar läraren.  

Eftersom sociolingvistikens utgångspunkt är att individers språkbruk både 

reflekterar och formar samhället kan resultatet tolkas som att elever på SF, och i synnerhet 

flickor på SF, utifrån deras upplevelser förhåller sig till samhällets språknormer genom 

att avstå från slangord i skolan, medan elever på YF och i synnerhet pojkar på YF snarare 

bryter mot normerna. Således konstruerar grupperna olika sorters språkliga sociala 

identiteter. Det som skiljer sig mellan gruppernas upplevda språkbruk är att de förhåller 

sig olika till bruk av slangord i olika skolkontexter. Ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv går det att tolka det som att elevgrupperna, på olika sätt, använder och anpassar 

sitt språkbruk efter skolans sociala sammanhang som å ena sidan består av vännerna, å 

andra sidan består av skolkontexten. Förmodligen sker detta utifrån elevernas olika behov 

och intressen, vilket leder till slutsatsen att intresset och behovet att prestera någon form 

av slangordsfritt skolspråk, enligt elevernas upplevelser, är mer framträdande bland 

elever på SF och flickor, medan elever på YF och pojkar är i större behov av att likna 

varandra språkligt. 

5.2 Lärares undervisning om slangord  

Utifrån lärarnas enkätsvar framkommer att majoriteten av lärarna har ambitionen att 

behandla ämnet slangord i sin undervisning. Detta skiljer sig från tidigare forskning som 

menar att lärare sällan berör ämnet i sin undervisning (Fein 2015). Däremot bekräftar 

endast sex av lärarna i studien att de förmedlar kunskaper om slangord i förhållande till 

undervisning om formellt språkbruk och språkanpassningar, vilket tidigare forskning 

(Fein 2015) framhåller som ett effektivt sätt att lära ungdomar skillnaderna mellan 

formellt och icke formellt språkbruk. Flera lärare menar dock att de undervisar om 

slangord i förhållande till språklig variation. Under detta moment kan formellt och icke 
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formellt språkbruk behandlas i förhållande till slang, men detta framgår inte explicit av 

lärarsvaren. 

Sättet lärare undervisar på om slang är av stor vikt för elevernas kommunikativa 

kompetens. Genom att endast definiera slangord och konstatera vilka som generellt 

använder slangord utrustas inte eleverna med de verktyg som kan behövas för att bli 

medvetna om sitt eget språkbruk. Lärarna måste nämligen sätta slangorden i förhållande 

till standardspråket och ge konkreta förslag på när slang är acceptabelt och inte (Fein 

2015). Om detta gjorts hade kanske färre slangord förekommit i kontexter som förutsätter 

ett formellt språk, exempelvis under muntliga undervisningssammanhang så som 

redovisningar eller seminarier. I likhet med tidigare forskning (Fein 2015; Kotsinas 2004; 

Trudgill 1974) verkar dock vissa av eleverna i studien ha svårigheter med att skilja mellan 

formellt och icke formellt språk. Detta framgår genom att många av eleverna upplever att 

de inte brukar slangord i skriftliga och muntliga undervisningssammanhang, medan 

lärarnas uppfattning är att eleverna visst gör det. Även detta kan vara resultatet av att 

lärare inte tillräckligt explicit undervisar om slangord i förhållande till formellt språkbruk. 

5.3 Lärares attityder till slangord  

Av resultatet går det att utläsa en relativt positiv syn på slangord hos lärarna. I förhållande 

till uttalandet om att språkattityder kan ta sig i olika uttryck i fråga om beteende och 

inställning (Bijvoet 2012) konstateras utifrån lärarnas upplevelser att de undviker att 

själva använda slangord när de undervisar (beteende), men att de har en positiv attityd till 

språkbruket (inställning). Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning som konstaterar 

allmänhetens och lärares negativa syn på ungdomsspråk och slangord (Kotsinas 2004; 

Fein 2015). Enligt tidigare forskning anser ofta vuxna att slangord är fula, onödiga, ett 

tecken på en bristande kommunikativ förmåga och att de utarmar det svenska språket. 

Ingen av dessa påståenden stämmer överens med resultatet i denna studie. Antagligen 

beror detta på att lärare är medvetna om, och därmed positiva till, språklig variation. 

Kanske är lärare idag överens med forskarna (Alving 1926; Kotsinas 2004) som menar 

att orden inte är problematiskt i sig, utan att det beror på den situation som de används i. 

 Enligt resultatet framgår även att lärare generellt upplever att de tar reda på 

betydelsen av olika slangord och att de tycker det är viktigt att förstå de slangord som 

eleverna använder. Även detta kan tolkas som en positiv syn, eftersom det indikerar en 

nyfikenhet hos lärarna. Möjligen kan lärares förståelse av slangord förklara det faktum 

att lärarna generellt upplever att de inte rättar de elever som använder slangord. Att lärarna 
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inte rättar sina elevers bruk av slang kan tolkas som både positivt och negativt. Å ena 

sidan kan det tolkas positivt eftersom lärarna förhåller sig till Skolverkets (2011) krav om 

att eleverna ska utveckla sitt personliga språk, å andra sidan kan det tolkas negativt 

eftersom lärarna således kanske missar att poängtera att svensklektionerna ska främja 

elevernas offentliga och formella språkbruk. 

 Eftersom språkattityder inte är riktade mot språket i sig utan snarare mot åhörarens 

åsikter om olika grupptillhörigheter (Bijvoet 2013:131) kan en ytterligare förklaring vara 

att lärarna har en positiv inställning till eleverna som grupp. Lärarnas positiva inställning 

till slangord kan även vara en indikation på en attitydförändring hos lärarkåren, det vill 

säga att de är mer öppna till elevernas allmänna språkbruk så länge de behärskar att 

variera sitt språkbruk efter talsituationen. Utifrån ackommoderingteorins fjärde 

beståndsdel, bakomliggande orsaker, går det att anta att eftersom lärarna generellt har en 

positiv attityd till slangord löper deras elever mindre risk att bedömas utifrån sitt 

språkbruk jämfört med elever i tidigare forskning (Eckert 2000; Bernstein 1973). 

5.4 Förslag till vidare forskning 

För att gå vidare med denna studie vore det intressant att göra klassrumsobservationer i 

de klasser som besvarat enkäterna för att se om informanternas upplevelser stämmer 

överens med verkligheten. Ett sådant komplement hade förmodligen gett en täckande 

beskrivning av elevers användning av slangord i klassrummet. Ytterligare ett komplement 

hade kunnat vara genom intervjuer för att ta reda på varför elever använder eller inte 

använder slangord i klassrummet och i samtal med lärare. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Enkät till lärare 

Lärarenkät om slangord 
Hej! 
 
Jag heter Sophia Russell och är student på ämneslärarprogrammet med inriktning svenska 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. I nuläget skriver jag mitt examensarbete som handlar om 
slangord. Därför behöver jag din hjälp med att svara på den här enkäten med frågor som 
riktar sig mot svensklärare på gymnasiet. Frågorna handlar om kunskaper om och 
användning av slang på fritiden och i skolan och beräknas ta ungefär 10 minuter. Om du 
har frågor om undersökningen går det bra att kontakta mig sr222nn@student.lnu.se eller 
min handledare Camilla Amft Camilla.Amft@gmail.com. Din medverkan är frivillig, 
dina svar kommer vara anonyma och du kan välja att avbryta när som helst. 
 
Sista svarsdag är den 3 december 2019. 
 
Tack för din medverkan! 
 
*Obligatorisk 
 
Först lite frågor om dig 
1. Just nu arbetar jag på * 
Markera endast en ruta. 

� Högstadiet 
� Gymnasiet 
� Komvux 

 
2. Jag är en * 
Markera endast en ruta. 

� Kvinna 
� Man 
� Annat 

 
3. Jag är mellan * 
Markera endast en ruta. 

� 23-33 år 
� 33-43 år 
� 43-53 år 
� 53-63 år 
� 63-73 år 

 
4. Jag har en gymnasielärarexamen i ämnet svenska 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 
� Under utbildning 

 



 

 II 

 
 
 
Frågor till läraren 
Denna del kommer att undersöka din syn på slangord och din undervisning och 
förhållande till 
slangord i undervisningssammanhang. 
 
25. Skriv några slangord som du brukar använda 
______________________________________________________________________
_______ 
 
26. Vilka upplever du använder mest slangord? * 
Markera endast en ruta. 

� Flickor 
� Pojkar 
� Ingen skillnad 

 
27. Vilka upplever du använder mest slangord? * 
Markera endast en ruta. 

� Elever som läser yrkesförberedande 
� Elever som läser studieförberedande 
� Ingen skillnad 

 
28. Hur ofta använder du slangord i vardaglig kommunikation? * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
29. Det är okej att använda slangord i vardaglig kommunikation? * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
30. Försöker du undvika att använda slangord i klassrummet? * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
31. Händer det att du använder slangord i klassrummet? * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
32. Slangord utarmar det svenska språket * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
33. Ungdomar är kreativa språkbrukare * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
34. Slangord är ett tecken på bristande komunikativ kompetens * 
Markera endast en ruta. 



 

 III 

� Ja 
� Nej 

 
35. Slangord utvecklar det svenska språket * 
Markera endast en ruta. 

� På ett positivt sätt 
� På ett negativt sätt 
� Inte alls 

 
36. Hur ofta använder dina elever slangord i muntliga 
undervisningssammanhang? 
Exempelvis redovisningar, boksamtal och seminarier. * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
37. Hur ofta använder dina elever slangord i skriftliga 
undervisningssammanhang? 
Exempelvis prov och inlämningsuppgifter * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
38. Det är okej att elever använder slangord på lektionen * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
39. Det är okej att lärare använder slangord på lektionen * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
40. En elev som använder slangord och samtalspartiklar (typ, ba, -ish) har ett litet 
ordförråd * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
41. Undervisar du om slangord? * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
42. Jag undervisar om slangord i 
Markera endast en ruta. 

� Svenska 1 
� Svenska 2 
� Svenska 3 
� Inte alls 

 
43. Om du gör det - i vilket/ vilka sammanhang berör du ämnet? * 
Svar: 
 
44. När du har arbetat med slangord med dina elever har det varit (här kan du 
kryssa flera) * 
Markera alla som gäller. 

� Medvetet inplanerat 
� Spontant för att ämnet kom på fråga 



 

 IV 

� Jag pratar inte om slangord med mina elever 
 

45. Om en elev använder slangord brukar jag rätta hen * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 
� Ibland 

 
46. Tar du reda på vad ett slangord betyder om du hör att elever frekvent 
använder ett? * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
47. Är det viktigt att lärare förstår de slangord som elever använder? * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
48. Jag godkänner att denna enkät används till studien * 
Markera alla som gäller. 

� JA 
 
Jag tackar oändligt mycket för att du deltog i undersökningen 
När undersökningen är färdig kommer den publiceras på http://www.diva-portal.org/ 
om du och dina elever är nyfikna på resultatet.Vänligen Sophia Russell. 
 

  



 

 V 

Bilaga B Enkät till elever 

Hej! 
 
Jag heter Sophia Russell och är student på ämneslärarprogrammet med inriktning svenska 
vid Linnéuniversitetet i Växjö. . I nuläget skriver jag mitt examensarbete som handlar om 
slangord. Därför behöver jag din hjälp med att svara på den här enkäten med som riktar 
sig mot gymnasieelever. Frågorna handlar om kunskaper om och användning av slang på 
fritiden och i skolan och beräknas ta ungefär 10 minuter. Om du har frågor om 
undersökningen går det bra att kontakta mig sr222nn@student.lnu.se eller min handledare 
Camilla Amft Camilla.Amft@gmail.com. Din medverkan är frivillig, dina svar kommer 
vara anonyma och du kan välja att avbryta när som helst. 
 
Sista svarsdag är den 3 december 2019. 
 
Tack för din medverkan! 
 
*Obligatorisk 
 
Först lite frågor om dig 
1. Jag är en * 
Markera endast en ruta. 

� Flicka 
� Pojke 
� Annat 

 
2. Jag har svenska som modersmål * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
3. Jag läser just nu * 
Markera endast en ruta. 

� Svenska 1 
� Svenska 2 
� Svenska 3 

 
4. Jag går ett * 
Markera endast en ruta. 

� Yrkesförberedande program 
� Studieförberedande program 

 

Frågor till eleverna 
Denna del kommer att undersöka din syn på slangord och din användning av slangord i 
undervisningen. 
 
25. Skriv några slangord som du brukar använda 
 
26. Jag använder slangord när jag pratar med (kryssa alla som du använder 
slangord till) * 



 

 VI 

Markera alla som gäller. 
� Vänner 
� Föräldrar 
� Lärare 
� Små barn 

27. Jag använder slangord när jag skriver på fritiden * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
28. Jag använder slangord när jag pratar på fritiden * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
29. Jag använder slangord när vuxna inte ska förstå vad jag säger * 
Stämmer  1  2  3  4  5 Stämmer inte  
 
30. Jag använder slangord för att mina vänner gör det * 
Stämmer  1  2  3  4  5 Stämmer inte  
 
31. När jag använder slangord vet jag vad ordet betyder * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
32. Jag tar reda på vad ett slang betyder innan jag börjar använda det * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
 
33. Jag talar snabbare än vuxna * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
34. Jag använder tilläggsord som exempelvis ba, typ, liksom och asså i tal * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
35. Jag använder tilläggsord som exempelvis ba, typ, liksom och asså i skrift * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
36. Det är coolt att använda sig av slangord * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
37. Det är fult att använda sig av slangord * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
38. Tycker du att ditt språk i klassrummet skiljer sig från ditt språk i andra 
sammanhang? * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
39. Om du tycker att det stämmer, hur yttrar sig denna skillnad? * 
Markera endast en ruta. 

� Jag använder mindre slangord och småord (typ, ba, asså) 
� Jag pratar med mer slangord och småord (typ, ba, asså) 



 

 VII 

 
40. Jag använder slangord i muntliga undervisningssammanhang. Exempelvis 
redovisningar, boksamtal och seminarier. * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
41. Jag använder slangord i skriftliga undervisningssammanhang. Exempelvis 
redovisningar, boksamtal och seminarier. * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
42. Det är okej att använda slangord på lektionstid * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
43. Min svensklärare tycker det är okej att elever använder slangord på lektionstid 
* 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
44. Min svensklärare rättar mig när jag använder slangord på lektionstid * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
45. Vill du att lärare ska använda slangord när hen talar med dig? * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

46. Vill du att lärare ska förstå de slangord som du använder? * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
47. Det är okej att lärare använder slangord på lektionstid? * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
48. Det är okej att lärare använder slangord utanför klassrummet? * 
Aldrig  1  2  3  4  5  Ofta 
 
49. Jag har fått undervisning om slangord * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
50. Jag vill veta mer om slangord * 
Markera endast en ruta. 

� Ja 
� Nej 

 
51. Jag godkänner att denna enkät används i studien * 
Markera alla som gäller. 

� JA 
 
Jag tackar oändligt mycket för att du deltog i undersökningen! 
När undersökningen är färdig kommer den att publiceras på http://www.diva-portal.org/ 
om du är nyfiken på resultatet. Vänligen, Sophia Russell. 


