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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar cybersvenskan och hur den kan påverka 

ungdomars texter i skolan.  Begreppet cybersvenska innefattar det språk 

som används vid kommunikation i SMS-meddelande eller på chatten. 

Typiskt för denna skriftform är att det går snabbt, är reducerat, innehåller 

förkortningar och att stavning spelar mindre roll. Syftet med 

undersökningen var att ta reda om cybersvenskan syns i elevers skoltexter 

och hur lärarna bemöter detta. Respondenter i undersökningen är elever i år 

8 och en liten grupp lärare som undervisar i svenska på högstadiet.  

Metoden för undersökningen var enkäter och redovisning av tio elevtexter. 

Resultatet visar att ungdomarna i denna undersökning är flitiga användare 

av både chatt och SMS. I textexemplen syns tydliga spår av cybersvenska.  

Lärarna i undersökningen ger både positiva och negativa kommentarer om 

sin syn på cybersvenska, liksom i bemötandet av denna i elevernas texter.   
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1. Inledning 

Att surfa på Internet är idag en populär företeelse. I takt med att fler skaffar sig tillgång till 

datorer och bredband ökar också den skriftspråkliga kommunikation som sker i realtid, det 

vill säga, en omedelbar kommunikation. Likaså har mobiltelefonerna blivit ett vanligt 

kommunikationsmedel som används flitigt av barn, ungdomar och vuxna. 

   Dessa nya kommunikationssätt har visat sig ge upphov till ett nytt sätt att skriva, som ofta 

kallas cybersvenska. Typiskt för cybersvenskan är förkortningar, specialtecken och låneord. 

Cybersvenskan tar sig också in i klassrummen och visar sig i olika grad i elevernas texter. 

Den undersökning som presenteras här handlar om lärares attityd till cybersvenskan och om 

elevers delvis nya sätt att skriva text.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med den undersökning som presenteras här är att se i vilken grad cyberspråket, det vill 

säga det digitala skriftspråk som uppstår vid en ny snabb typ av kommunikation som sker i 

samtal via chatt och SMS (Short Message Service) via mobil, påverkar en utvald elevgrupps 

texter skrivna i en skolsituation på högstadienivå. Ett delsyfte är också att undersöka hur 

lärare i olika ålder och antal år i yrket bemöter detta skriftspråk i skolans texter.  

 

1.2 Problemformulering 

Följande frågor ligger till grund för vår undersökning: 

Finns spår av cybersvenska i elevernas skrivande i skolan och i så fall vilka? Förekommer till 

exempel förkortningar, tecken och låneord när de skriver texter? Hur bemöter lärare texter där 

spår av cybersvenska visar sig? Är det skillnad på yngre och äldre lärares bemötande av 

elevtexter i det avseendet? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel två redogörs kortfattat för skriftspråkets utveckling och kommunikativa funktion och 

i korta drag vad som sägs i skolans styrdokument om det skrivna ordets betydelse i ett 

föränderligt samhälle. 

   Vidare i samma kapitel beskrivs datorns intåg i grundskolan och möjligheten till 

informationsteknik (IT) och avslutas med forskares och lärares olika syn på cyberspråket och 

dess utveckling eller förfall. Kapitel tre beskriver metoden och urval av undersökningsgrupp 
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för enkät och textexempel. I kapitel fyra redogörs för resultatet av undersökningarna och i 

sista kapitlet, kapitel fem, diskuteras och analyseras dessa resultat.  

 

2. Bakgrund 

2.1   Skriften - ett redskap för kommunikation och kunskap 

Skriftspråket har successivt utvecklats från ett system med vaga, mångtydiga bilder till ett 

system med hög precision som kan representera allt en människa kan tänka och säga. Skriften 

har, liksom talet, främst en kommunikativ funktion eftersom man förmedlar ett budskap till 

andra. Det är samtidigt en kulturell aktivitet som utvecklats som ett resultat av människors 

behov av att meddela sig med varandra (Dahlgren 1993). 

   Skrivandet är också ett viktigt redskap för kunskapsinhämtning och kunskapsförmedling. 

Teorier och antaganden om hur vi på bästa sätt utvecklar en skrivkompetens hos eleverna 

varierar och ligger ofta till grund för metoder som används i våra skolor. En dominerande och 

grundläggande modell var länge den ”formella färdighetsmodellen” (Mehlum 1995). I denna 

modell och de metoder som hörde till den, skulle de yttre ramarna tas an, det vill säga, 

rättskrivning, satslära och en läslig handstil. Denna formella färdighetsmodell räckte till när 

yrkeslivet inte krävde så högt kompetenta skribenter. Enligt Mehlum kan sådana modeller och 

undervisningstraditioner ha en förmåga att överleva samhällsförändringar.  

   När kompetenskraven ökar så måste nya och kompletterande teorier och metoder 

eftersträvas. Mehlum talar om ett paradigmskifte som sker på 1970-talet. Den formella 

färdighetsmodellen som styrde metoderna i skrivundervisningen kunde hindra barn från att 

utveckla den språkliga kompetens som de kunde ha fått via andra tillvägagångssätt och 

metoderna var otillräckliga. Insikten om att skrivande som ledde fram till färdiga texter bestod 

av komplicerade processer utvecklades. Likaså framhävdes också att mottagarmedvetenhet 

påverkar textkvaliteten. En språklig och textmässig kommunikationsmodell som var inriktad 

på det funktionella språket, dvs. hur människor använder språket i samspel med andra, 

började växa fram. 

   Under 1980-talet introducerades den processinriktade skrivdidaktiken i det svenska 

utbildningsväsendet (Lindö 1998). Kortfattat bygger metoden på tre steg; stoffsamling, 

bearbetning och publicering. Inom skrivdidaktiken kan man urskilja fyra huvudinriktningar:  

 

- den expressiva, som syftar på individens möjlighet att via skrivandet ge uttryck åt sina 

tankar och känslor. 

 2



 

- den kognitiva, som sätter skrivandet som ett kunskapsutvecklande redskap i centrum 

- den nyretoriska inriktningen, som fokuserar skrivandet som en kommunikation mellan 

individer och anknyter till den klassiska retorikens hörnstenar 

- den sociokulturella inriktningen, som betonar hur vårt skriftspråkande samspelar med 

omgivningens konventioner och kulturella betingelser (Lindö1998: 55). 

 

Den kommunikativa aspekten av skrivdidaktiken anknyter även till den sociokulturella 

inriktningen. Våra liv, vårt tänkande och vårt språk formas genom vår interaktion med 

omgivningen. 

 
 Det som gör människan unik är hennes betydelsebärande språk. Med hjälp av språket kan hon 

 analysera, reflektera, tolka symboler, växla perspektiv, förstå samband, värdera, argumentera  

 för en ståndpunkt och uttrycka sina känslor. Den stora utmaningen för hela skolan är att möta  

 framtidens möjlighet att kommunicera i det globala språkrummet. (Lindö 1998:224) 

 

Ett samhälle i förändring innebär en skola i förändring, vilket skapar nya utmaningar både för 

lärare och för elevers arbete. De vuxna i skolan måste ha en god förståelse för de ungas kultur 

i en föränderlig värld. I kursplanen för grundskolan i svenska (Skolverket 2000) står att 

skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga, fördjupar sin insikt, 

tillägnar sig kunskap, stimuleras och reflekterar med hjälp av språket. Stort utrymme att välja 

metod utlämnas till läraren och därför är det viktigt att det finns en kunskap och medvetenhet 

i skolan hur språket utvecklas i vår IT-värld. 

 

2.2  Skriftspråket i IT-samhället 

Under 1990-talet gör datorn intåg i svensk grundskola. Datorn blir en plattform för en 

mångfald möjligheter, där nätverk som bygger på digital informationsteknik (IT) ger 

möjligheter till ett inträde i globala sammanhang. Itis-projektet (www.itis.gov.se) är en 

satsning från regeringen på IT i skolan för att ge lärarna stöd att ta till sig och utnyttja de nya 

möjligheterna. En datoriserad undervisning skulle styras av intentionerna i kursplanernas mål 

och huvudmoment (Skolverket 2000). Under ämnets syfte och roll i svenska i Kursplan och 

betygskriterier för grundskolan (2000) står det följande: 
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Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer större krav på förmågan att kunna 

hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknik skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på 

språkförmåga hos alla. (Skolverket 2006:96) 

 

Skriftspråkets roll har förändrats genom tillkomsten av nya informations- och 

kommunikationsmedier. Att kunna uttrycka sig i skrift är idag en viktig förutsättning för en 

människas kunskapsutveckling och kommunikationen mellan människor sker allt som oftast 

via skrift i elektroniska brev, samtal via chatt eller SMS-meddelanden via mobiltelefoner. 

Språket i texterna som skrivs reduceras i syfte att spara tid, ansträngning och utrymme. Detta 

ställer krav på skribenten som måste anpassa språket och skrivandet efter de förutsättningar 

som råder. Både som skribent och mottagare måste man vara väl insatt vad bland annat de 

förkortade orden och låneorden betyder för att kommunikation ska kunna komma till stånd.  

   I sin doktorsavhandling Use and Adaption of Written language to the Conditions of 

Computer-Mediated Communication (2002), utgår Hård af Segerstad från tre variabler som 

påverkar bruket av skriftspråk: 

• synkronicitet (hur pass samtidig kommunikation kan vara) 

• medel för kommunikation (tekniska förutsättningar för textproduktion) 

• vad som relaterar till situationen (t.ex. relationen mellan dem som kommunicerar och 

syftet med kommunikationen). 

I denna avhandling analyseras hur skriftspråket används och hur de anpassas efter de olika 

förutsättningar som gäller för olika typer av datormedierad kommunikation. Att meddela sig 

med dessa nya medier, innebär att människor förändrar sitt sätt att använda skrivet språk. 

Jämförs ett e-postmeddelande skickat till en myndighet med ett brev skickat till samma 

myndighet kan skillnader mellan de olika textformerna märkas, när det gäller upplägg och 

utformning (Hård af Segerstad 2002). 

   Kommunikationen idag skiljer sig från kommunikation i andra medier. Fysiskt kan man 

befinna sig på olika platser och ändå med hjälp av tekniken kunna kommunicera samtidigt, 

vilket har gjort att en ny typ av skrivande har uppkommit.  Det dialogiska skrivandet som sker 

genom bland annat SMS och e-post gör att gränsen mellan tal och skrift blir mindre tydlig 

(Bellander 2006). 
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2.2.1 Vad är cybersvenska? 

Cybersvenska har idag blivit ett vanligt begrepp för det chattspråk som ungdomar och många 

vuxna använder i SMS-meddelanden eller på chatten. Enligt Svenska Datatermsgruppens 

ordlista är cyber ”ett jargongartat modeuttryck, ofta använt i sammansättningar som 

cybersamhälle, cybersnack, cybersex etc.” (www.nada.kth.se/dataterm). 

   Ordet chatt kommer av engelskans chat som betyder ”småprat”. Svenska Datatermsgruppen 

(2004) definition av ordet chatta är: ”Föra skriftlig dialog i realtid över Internet.” Det namn 

chattaren använder på en chatt kallas nick, alias eller handle.  Nicket är ett sätt att betona vem 

man är (till exempel ”Lisa 32”) eller vem man skulle vilja vara (till exempel ”Madonna”). 

Chattspråk kan betecknas som ett slags digitalt talspråk, en blandning mellan skriftlig och 

muntlig kommunikation och språkbruket i denna digitala skrift blir ofta reducerad jämfört 

med standardspråket. I en chattsituation konverserar man ofta med flera personer samtidigt 

och då måste skrivandet gå snabbt. Stavning spelar mindre roll. Förkortningar av ord och 

fraser är vanligt förekommande. Satsslut markeras varken med interpunktion eller inledande 

versaler. Subjekt och småord försvinner, vokaler och ändelser likaså (Hård af Segerstad & 

Sofkova Hashemi, 2005). 

   Eftersom man inte kan se den man chattar med har stora delar av den icke-verbala 

kommunikationen såsom kroppsspråk, mimik, röstläge och ansiktsuttryck ersatts med 

symboler.  En typisk sådan är den glada gubben i sin gula cirkel, ☺, som var den första 

smileyn och som dök upp redan på 1960-talet. Smileys har på senare tid utvecklats till 

hundratals olika symboler som förmedlar attityder och stämningar. Exempel: :-V betyder 

”skriker rakt ut”.  Asterisker betonar känslor och omger ett ord eller fras, exempel: *L* 

betyder ”ler”. När man skriver stort L symboliserar det ett stort leende, ett litet l, då småler 

man. Andra tecken man använder sig av är versaler och streckmarkörer för att markera 

tonlägen i rösten. Den skrivna texten ska kunna skämta, ge en beskrivning av andra personers 

känslostämningar och ansiktsuttryck samt föra ett samtal så nära vardagligt tal som möjligt. 

   Användandet av mobiler har också ökat bland ungdomar och med mobilen skickas idag 

många meddelanden mellan ungdomarna. Att skicka ett SMS kan vara tidskrävande och 

eftersom det är begränsat med tecken kan det vara relativt krångligt att mata in texten. Ett 

skrivstöd som finns inlagt i själva telefonen kallas för T9. Denna funktion är en 

snabbtextinmatningsfunktion på mobiltelefonen som kan förutsäga vilka ord som ska knappas 

in. För varje knapp föreslås ett nytt ord som kan väljas (http://susning.nu/T9). 
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Ett exempel ur T9: s ordlista:  

Verbet leva och dess representation i T9: leva, lever, levde, levt, levat, lev (väl!)  
 

Språkbruket i SMS har som i chatt, talspråksliknande drag och talspråkshärmande stavning 

och förkortningar är vanliga (Hård af Segerstad & Sofkova Hashemi 2004). Förekommande 

är också utebliven interpunktion. Så här kan ett SMS-meddelande se ut: ”Älsk allt kmr ordna 

sig.”= ”Älskling allt kommer att ordna sig.”  

   Bruket av cybersvenskan väcker frågor hos många. Kommer vi att få ett nytt skriftspråk där 

talspråket, förkortningarna och låneorden tar överhand eller har vårt traditionella skriftspråk 

ett bra immunförsvar? Språkforskaren Ylva Hård av Segerstad (2004) menar att det inte är 

fråga om något ”nytt” språk, bara en specialanvändning av det språk vi vanligen använder och 

hon tror att om barn i skolan får utgå från det skriftspråk som är ”norm”, får de en bas att stå 

på och kan anpassa sitt språk efter situation, medium, syfte och mottagare. Skolelever vet då 

hur det rätteligen ska stavas och en positiv aspekt blir att eleverna får flera olika arenor att öva 

sitt språk på.  

 

2.2.2 Mötesplatser på nätet 

Antalet mötesplatser (communities) på Internet växer ständigt och både vuxna och ungdomar 

är med i många olika grupper för att ha kontakt med vänner och för att diskutera olika ämnen. 

I många gemenskaper delar medlemmarna ett specifikt intresse. Det kan vara mode, hip hop 

musik eller något annat intresse där man knyter kontakter och utbyter erfarenheter. Ett 

exempel är gemenskapen LEAF, Learning Elvish Among Friends (www.middle-earth.ws). 

Det är en gemenskap som kretsar kring J R R Tolkiens sagovärld och handlar mycket om att 

medlemmarna vill lära sig ett av de språk Tolkien skapade, nämligen alvspråket (Läroverktyg 

2005). Andra välbesökta webbplatser är bland annat Aftonbladet, Passagen och MSN.  

   Den kanske mest kända gemenskapen är Lunarstorm (www.lunarstorm.se). Från början var 

det en liten verksamhet men har nu vuxit och blivit Sveriges största virtuella gemenskap och 

mer än tre fjärdedelar av alla svenska ungdomar är medlemmar här. Frågan hur skolan ska 

förhålla sig till Lunarstorm har diskuterats. En del skolor spärrar användningen eftersom de 

tycker elever ägnar sig mer åt denna webbplats än åt skolarbetet. Andra menar att detta slag 

av gemenskap kan vara en tillgång också för skolan och ska inte ses som ett hinder om bara 

givna överenskommelser följs (Läroverktyg 2005).  
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   När ungdomarna är ute på dessa mötesplatser använder de sig av cybersvenskan. Denna 

virtuella gemenskap med de extralingvistiska signaler de använder sig av, gör att 

interaktionen blir lik det vardagliga sociala umgänget som de har med sina kompisar. 

 

2.3 Svenska språket, myter och förändringar 

Det diskuteras huruvida cyberspråket innebär språkligt förfall eller inte.  Diskussioner om fult 

eller fint språk är inte nya. Det finns de som anser att det svenska språket nu för tiden är 

dåligt, saknar uttryck och används slarvigt (Lindström 2000). Vanföreställningar som säger 

att ungdomarna är de värsta ”språksyndarna” och att detta skulle betyda samhällets undergång 

är inte nya. Att det svenska språket skulle förfalla, var omtalat redan på medeltiden. Uttryck 

som ”att det var bättre förr” bygger enligt författaren på ”att vara skeptisk till allting som är 

nytt och ovant” (2000:71). Förändringar anses som något nytt och skrämmande och det gör 

oss osäkra. Trots att många tror att det är att stort ansvar för människorna att bevara språket 

menar Lindström att skyldigheten till förändring är större. Vi ska se förändringarna som ett 

led i en värld där vi hela tiden behöver nya ord och uttryck som är anpassade till just den tid 

vi lever i. ”Våra påhittiga förfäder har förändrat språket och hittat på nya ord. Därför står vi 

där vi står idag. Var står vi i morgon – om vi slutar att förnya språket” (2000:33). 

   

2.4 Cyberspråk - utveckling eller förfall?  

Det tvistas en del om cybersvenskan är ett språk som kommer att utvecklas eller försvinna. 

Forskare som bland annat Ylva Hård af Segerstad (2002) ser det nya cyberspråket som 

positivt och utvecklande. Men det finns lärare som är oroliga och säger att de märkt ett 

alltmer annorlunda språk i elevers skoltexter. Eleverna använder förkortningar och ”smileys”, 

blandar siffror och bokstäver i sina texter. Det har blivit mindre viktigt med skrivregler som 

till exempel stor bokstav och punkt. Forskare anser dock att vi inte behöver vara oroliga. Hård 

af Segerstad är en av dem och menar ”att ungdomarna utvecklar sitt språk när de SMS-ar och 

chattar” (Loenberg 2005). I en undersökning om hur SMS påverkar ungdomars vardagsspråk 

(Lindgren 2003) säger endast ett fåtal elever att de använder SMS-uttryck i skoltexter men att 

det däremot är vanligare när de skriver brev och vykort till varandra. Svensklärarna var dock 

av annan åsikt och åsyftade att ”elever skriver ibland iaf, iofs (i och för sig) eller å/o (och) 

som om de tror att det vore vedertagna förkortningar” (Lindgren 2003). 

    I artikeln Chatt utvecklar ungas språk (Hallonsten 2005) diskuteras en undersökning om 

den nya kommunikationen i skolan. Undersökningen gjordes bland elever i år åtta och nio och 
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resultatet visade att de allra flesta använde chatt, en del ända upp till femton timmar i veckan. 

I och med att chattspråket har blivit så vanligt tycker författaren till undersökningen att det 

borde uppmärksammas i undervisningen. ”Det är ingen negativ påverkan, tvärtom tror jag att 

man utvecklas när man leker med språket” (Hallonsten 2005). Olle Josephson, chef för 

Svenska språknämnden säger i artikeln Det nya talspråket är NP för de unga (Härdmark 

2005) att de specifika och populära uttrycken som BRB (be right back/snart tillbaka) och VG 

(vad görs) blir en sorts jargong för de unga. Josephson menar att det är ett slags mode och att 

chatt och SMS-språket nog inte hänger med mer än cirka tio år, en ungdomsgeneration. Vid 

Växjö Universitet, Kalmar Högskola och Blekinge Tekniska Högskola drivs ett projekt för att 

lära sig om unga människors IT användning. Lärarstudenter där ska under sina 

praktikperioder studera hur en speciell grupp elever använder IT på fritiden. Utifrån projektet 

ska man försöka skapa nya undervisningsformer och pedagogiska metoder (IT och lärande 

2006). 

   Theres Bellander, doktorand vid Uppsala Universitet, skriver just nu på ett 

avhandlingsarbete som i likhet med denna undersökning behandlar frågan om ungdomars 

kommunikation via de nya former som datorer och telefoni erbjuder. Hon undersöker just 

ungdomars skrift och tal både på fritiden och i skolan. Syftet är också att analysera och 

beskriva de språk som förekommer i olika situationer (Bellander 2006). 
 

2.5 Mål och bedömningar i svenska 

I Kursplaner och betygskriterier för grundskolan (Skolverket 2000) står det att 

”undervisningen ska sträva efter att eleven ska fördjupa sin insikt i grundläggande mönster 

och grammatiska strukturer i språket genom eget skrivande” (2000: 97). I mål att uppnå för 

årskurs 9 ska elever bland annat kunna skriva olika sorters texter med tydligt innehåll och 

även kunna tillämpa skriftspråkets normer både för hand och med dator. De ska också ha en 

sådan kunskap om språket att det är möjligt för dem att göra iakttagelser av eget och andras 

språkbruk (2000). Kursplanens intentioner blir intressanta i förhållandet till den verklighet 

som skisserats ovan och det visar också hur stor betydelse det skrivna språket har i dagens 

samhälle. Det är därför viktigt att eleverna får använda språket i för dem meningsfulla 

sammanhang samtidigt som det behövs kunskaper om språkets struktur, historia och 

uppbyggnad (2000). 
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3. Metod 

3.1 Inledning 

Eftersom vi med denna undersökning vill se om elever påverkas av cyberspråket när de 

skriver texter i skolan har vi valt att göra undersökningen bland högstadieelever. Eleverna är 

inte nybörjare som skribenter utan har under sin grundskoletid varit med om det arbetssätt 

som skrivprocessen innebär och lärt sig ta hänsyn till olika faktorer i tal- och 

skriftspråkskommunikationen. Samtidigt är det denna ålderskategori som flitigt 

kommunicerar via nätet och mobilen. Enligt Hård af Segerstad (2004) anpassar eleverna sitt 

språk efter situationen om de i skolan får utgå från det skriftspråk som är normen. 

   Undersökningen som presenteras här består av en enkätdel med frågor ställda till de elever 

som ingår i vår undersökningsgrupp och till undervisande lärare på respektive skola samt en 

del med textexempel där texter redovisas som är skrivna i en skolsituation av elever i skolår 8. 

 

3.2 Forskningsetiskt ställningstagande 

Informationen som framkommer i denna undersökning behandlas konfidentiellt, vilket 

innebär att inga namn på personer, orter eller skolor lämnas ut. På så sätt kan anonymiteten 

säkras. Elevernas föräldrar samt lärarna har fått skriftlig information om att enkäterna 

besvaras anonymt (se bilaga 1 och 4). Även elevernas texter är anonymiserade. Alla 

respondenter informerades om att det var frivilligt att delta. 

 

3.3 Beskrivning av textuppgifter 

Två klasser i årskurs 8 fick till uppgift att skriva en text utifrån en bild av katten Gustav som 

sitter med en telefonlur i handen (se bilaga 3). Valet av denna bild grundar sig på en 

förhoppning om att få eleverna inspirerade till att skriva i dialogform, vilket de oftast gör när 

de chattar. SMS och chatt är ju ett slags dialog och kommunikation som ska gå fort och ta så 

lite plats som möjligt. Eleverna blev informerade om att undersökningen skulle handla om 

chatt och SMS-språk, men inte mer än att det var temat för vår undersökning.  Direktiven för 

uppgiften var att skriva en text till bilden med ett tydligt stoff som skulle vara lätt för 

mottagaren att läsa och förstå. Texten skulle skrivas som om den skulle bedömas, alltså så 

språk- och formriktig som möjligt. Innan eleverna började skriva fanns tillfälle till frågor. 

Valet av innehåll var fritt, men förslag gavs av både elever och klassläraren på att berättelsen 

kunde skrivas som ett brev, eller som en framtidsberättelse. Tiden för själva skrivandet var 

ungefär 20-40 minuter och alla skulle skriva minst fem rader. 
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3.4 Beskrivning av enkäterna  

Elevenkäten innehåller frågor om mobilens språkliga användningsområden samt användandet 

av chatt och språket där. Enkäten består av 21 frågor samt en frivillig uppgift.  

   Lärarenkäten innehåller frågor om det egna användandet av chatt och SMS, hur datorn 

används i undervisningen samt om man märker cybersvenska i elevers texter och hur man då 

bemöter detta. Vi har även lagt in frågor om lärarens ålder och år i yrket för att kunna jämföra 

äldre och yngre lärares uppfattningar i frågan. På de flesta svaren ges alternativen ja/nej/vet ej 

och aldrig/alltid/ibland. Enkäterna innehåller även en del öppna frågor (se bilaga 2 och 5).   

 

3.5 Beskrivning av skolor och elevgrupper 

Undersökningen genomfördes i år 8 på två olika grundskolor som båda ligger i små 

kommuner. Valet av klasser skedde genom personlig kontakt. Eleverna som går här kommer 

både från skolor som är centralt belägna och från närliggande byskolor. Elevernas etniska 

bakgrund varierar. Sammanlagt tillfrågades 26 flickor, 20 pojkar och 20 lärare om att 

medverka i undersökningen. Vid undersökningstillfället var 6 elever frånvarande. 

Lärarenkäterna besvarades av 17 informanter. Det betyder att undersökningsgrupperna bestod 

av fyrtio elever och sjutton lärare. 

 

3.6 Beskrivning av textredovisning 

För att se om de typiska dragen för cybersvenskan förekommer i våra undersökningsgruppers 

texter kommer vi att granska hur eleverna bryter mot rådande skriftspråkskonventioner. Vi 

kommer att utgå från vad som framkommit vid tidigare iakttagelser när det gäller språkbruket 

i digital skrift (Hård af Segerstad & Sofkova Hashemi 2005). I textredovisningen fokuserar vi 

på elevernas användning av förkortningar, engelska ord och talspråkshärmande stavning. Vi 

tittar också på om eleverna undviker interpunktion samt använder sig av versaler i början på 

en mening. Tio texter, skrivna av fem pojkar och fem flickor, valdes slumpmässigt att väljas 

ut som exempeltexter.    

 

3.7 Allmän metodkritik 

Även om underlaget för vår analys är tunt kan det ändå ge en fingervisning hur skriftliga 

aktiviteter i nya medier påverkar elevers skrivande i skolsituationer. Enkät som metod är inte 

så tidskrävande, svaren är omedelbara och lätta att bearbeta. Att just hitta en mindre 
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tidskrävande undersökning var av stor betydelse för oss. En del i enkäten innehöll öppna svar 

där vi omedelbart kunde få vinkar om eventuella missade frågeställningar och oklara 

svarsalternativ. De öppna svaren gav också oss tillfälle att citera i resultatframställningen. En 

risk med enkäter är att respondenterna inte svarar på alla frågorna (eller någon fråga), vilket 

kan påverka resultatet. Eftersom enkäten utgjorde en stor del av vår undersökning hade det 

varit lämpligt att göra en liten testenkät med ett fåtal elever och lärare där eventuella fel och 

brister kunde avslöjas och korrigeras (Ejvegård 2003).   

   Undersökningens andra del innebar textexempel. Vi undersökte huvudsakligen förekomsten 

av spår av cybersvenska och tio texter valdes slumpmässigt ut för redovisning.  

   Vi är också medvetna om att eleverna var styrda av olika faktorer som i sin tur skulle kunna 

ha betydelse för resultatet. En faktor var materialet, bilden av Gustav (se bilaga), som delades 

ut till samtliga elever och innebar en viss styrning av innehåll. Likaså finns en risk att vi varit 

för tydliga när vi informerat eleverna om vårt arbete. Det kan vara så att när eleverna 

uppmärksammas på cyberspråk använder de det i sina texter även om klassläraren uppmanade 

eleverna att skriva så språk- och formriktigt som möjligt. De blev väl informerade om att de 

skulle skriva enligt de normer som alltid gäller när en text ska lämnas in för bedömning. Ett 

rättvisare resultat hade kanske uppnåtts om ett större urval av elevtexter skrivna i vardagliga 

skolsituationer hade analyserats. 

   Avslutningsvis bör tilläggas att resultatet av denna undersökning inte är generaliserbart, 

utan det ska endast ge en indikation på hur några högstadieelever använder cybersvenska och 

hur det påverkar deras skoltexter. 

 

4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningarna. Elevenkäten och lärarenkäten 

redovisas var och en för sig och resultaten beskrivs både i en kort textsammanställning 

och/eller diagram eller i form av tabell. Vissa frågor från elevenkäten har valts bort på grund 

av att vi inte funnit någon betydelse för undersökningens syfte. Sist i kapitlet redovisas de tio 

slumpmässigt utvalda elevtexterna. 

 

4.1 Elevenkät 

4.1.1 Mobiltelefonen som kommunikationsmedel 

Frågorna som ställdes var: ”Har mobiltelefon?” och ”Vilka skickar du flest SMS till”? 
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Figur 1 – Fråga 2 (elevenkät) Figur 2 – Fråga 3 (elevenkät) 
 
Nitton pojkar och tjugoen flickor svarade på enkäten. Av dem var det 95 % (38 elever) som 

hade mobiltelefon, 5 % (två elever) svarade att de inte har någon mobiltelefon (figur 1). 

Resultatet visar också att 76 % (tjugonio elever) skickade flest SMS till kompisar, 8 % (tre 

elever) skickar flest SMS till föräldrar, en elev skickar inte SMS och fem har inte svarat.   

 

I enkäten ställdes också följande frågor om mobilen som kommunikationsmedel: ”Hur många 

SMS skickar du ungefär om dagen?”, ”Använder du smileys när du SMS: ar”?, ”Använder du 

T9- funktionen”? och ”Använder du förkortningar när du SMS: ar”? 
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Figur 3 – Fråga 4 (elevenkät)             Figur 4 – Fråga 5 (elevenkät) 
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Figur 5 – Fråga 6 (elevenkät)              Figur 6 – Fråga 7 (elevenkät) 
 
Resultatet av fråga fyra visar att trettien elever (77,5 %) skickar 1-5 SMS om dagen, två 

elever (5 %) skickar 6-15 SMS varje dag. Ingen av eleverna säger sig SMS:a fler än femton 

gånger per dag och sju elever (17,5 %) har ej svarat (figur 3). Fråga fem visar att tjugoåtta 
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elever (73 %) använder smileys när de SMS:ar, sex elever (16 %) gör det inte och fyra elever 

(11 %) svarade inte på frågan (figur 4). Lite fler än hälften, tjugoen elever (55 %) använder 

sig av T9-funktionen. Sju elever (18,5 %) svarar att de aldrig använder T9, fyra elever (10,5 

%) vet inte och sex elever (16 %) har inte svarat (figur 5). En stor andel, tjugonio elever (76 

%) säger att de använder sig av förkortningar, Fem av eleverna (13 %) gör det inte, en elev (3 

%) vet ej och tre (8 %) har inte svarat på denna fråga (figur 6).  

 

4.1.2 Datorn som kommunikationsmedel  

Här ställdes frågor som ”Använder du dator” och alternativen vid ett jakande svar var: ”på 

fritiden”, ”i skolan” eller ”använder inte dator” liksom frågorna ”Använder du chatt?” ja 

eller nej ”Chattar du på fritiden eller i skolan”.  
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(%)

92,5

7,5

Ja
Nej

 
Figur 7 – Fråga 13 (elevenkät) 
 
Alla fyrtio eleverna (100 %) använde dator på fritiden. Trettiosju elever (92,5 %) chattar 

medan tre elever (7,5 %) svarade att de inte chattade (figur 7).   

 

Enkäten innehöll även frågorna ”Använder du något nickname, smileys och förkortningar när 

du chattar?” 
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Figur 8 – Fråga 15 (elevenkät)             Figur 9 – Fråga 16 (elevenkät) 
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Figur 10 – Fråga 17 (elevenkät) 
 
Det är vanligt bland elever att använda ”nickname” när de chattar. Undersökningen visar att 

femton (40,5 %) av eleverna använder alltid ”nickname” på chatten, tretton (35 %) gör det 

ibland. Sex elever (16,5 %) säger sig aldrig använda ”nickname” medan två elever avstod från 

att svara (figur 8). Det är även brukligt att använda smileys. Det var tjugosex elever (70 %) 

som svarade att de alltid använde smileys, sju (19 %) elever svarade ibland och en elev säger 

sig aldrig använda smileys. Tre elever (8 %) avstod frågan (figur 9). På frågan om eleverna 

använder förkortningar ser vi en stor likhet med förra frågan. Alla elever som svarat använder 

förkortningar. Fler än hälften, tjugosex elever (70 %) använder alltid förkortningar och åtta 

elever (22 %) gör det ibland. Tre elever (8 %) svarade inte på frågan (figur10). 

 

4.1.3. Språket i skolan och i cyberrymden  

Eleverna fick också frågan ”Upplever du att det är svårt att växla från att skriva 

SMS/chattspråk till att skriva andra texter t ex i skolan”?  

Upplever du att det är svårt att skriva 
sms/chattspråk till att skriva andra texter (till 
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Figur 11 – Fråga 20 (elevenkät) 
 
Den största delen av dem som svarat, 72,5 % (tjugonio elever) säger sig inte tycka det är svårt 

att växla språk när de skriver texter i skolan. Enkäten visar att 12,5 % (fem elever) svarar att 

de upplever det som svårt medan 2,5 % (en elev) säger sig inte veta. 12,5 % (fem elever) har 

inte svarat på denna fråga. 

 

 14



 

4.1.4 Elevernas tio-i-topplista 

Vidare i enkäten ställdes frågan ”Har du något favorituttryck eller förkortning som du brukar 

använda när du chatta/SMS:ar?”, med följdfrågan ”I så fall vilken/vilka?”. 

Den här frågan gav eleverna möjlighet att fritt ange vilka förkortningar 

och favorituttryck de har när de chattar eller SMS:ar. I tabellen till 

vänster presenteras om de tio mest använda uttrycken.  

Tio i topp 

1.☺ 

2. sj 

3. lr 

4. : P 

5. lol 

6.  

7. wtf 

8. dd 

9. görruru 

10. < 3 

   Det mest använda favorituttrycket är den glada ”☺”. Därefter 

kommer sj som betyder ”själv”.  På tredje plats, lr (eller) och som fyra 

:P  vilket är en glad gubbe som räcker ut tungan och skojar. lol 

(laughing out loud) eller (lycka till) kommer på femteplats,” ” sur 

smileys är sexa och wtf  (what the fuck) är på sjunde plats. Åtta är dd 

(du då), görruru (vad gör du) är nia och < 3 (jag älskar dig) kommer 

som nummer tio.                                                                                                                

 

 

 

 

4.1.5 Sammanfattande slutsatser av elevenkäten 

Ungdomar ägnar varje dag tid åt skriftliga aktiviteter i nya medier. Nästan alla elever (95 %) i 

undersökningen hade mobiltelefon och skickade varje dag upp till 5 SMS meddelanden. Alla 

(100 %) var användare av dator på fritiden och trettiosju chattade. Den mesta 

kommunikationen har ungdomarna med sina kompisar, ett fåtal svarade att de SMS:ar till 

föräldrar. Intressant är att alla som använder dator inte chattar. Det innebär att deras 

användning av datorn är av annan karaktär, om vilket inte denna undersökning gav svar på. 

De allra flesta använde ”nickname” på chatten. Det hade varit intressant att få veta vilka namn 

de har valt åt sig själva. Vi tog inte med den frågan, det kändes för privat eftersom 

respondenterna i denna undersökning är så få. Lika populärt är det med smileys och 

förkortningar och i en Tio i Topp lista gjordes en sammanställning av elevernas svar och 

exempel på favoriter. Eleverna i denna undersökning tycker inte att det är svårt att växla från 

cybersvenska till andra skoltexter. De är därmed inte av samma uppfattning som lärarna som 

påstår att det är en av cybersvenskans nackdelar. I sammanfattningen av lärarenkäten kommer 

vi att diskutera detta vidare. 
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4.2 Lärarenkät 

Tjugo lärare på högstadiet som undervisade i svenska deltog också i en enkätundersökning. 

Bortfallet var 15 % vilket betyder att tre lärare valde att inte svara på enkäten.  

 

4.2.1  Lärarnas kön, ålder och undervisningserfarenhet 

Den första delen i lärarenkäten innehåll frågor som” Är du man eller kvinna” ”Ålder” där det 

skulle anges om de var 20-30 år, 31-40 år eller över 41 år. Här ställdes frågan ”Hur många år 

har du undervisat?”. Enkäten besvarades av fjorton kvinnor och tre män varav tolv var över 

41 år, tre av lärarna var mellan trettien och fyrtio år och två mellan tjugo och trettio år. Den 

största delen, tolv av lärarna, hade undervisat i mer än tio år, fyra mellan tre och tio år och 

endast en lärare var ny i yrket och hade undervisat i mindre än tre år.  

   Vidare i enkäten fick lärarna frågan: ”Har du någon datorutbildning” och om deras elever 

”Använder datorn i din undervisning” och i så fall om de gjorde det ofta, ibland eller aldrig. 

Nästan 100 %, sexton av sjutton lärare svarade att de har datorutbildning. Endast en av lärarna 

nekade. Enkäten visar att femton lärare (88 %) ofta låter eleverna använda datorn i 

undervisningen, medan två lärare (12 %) gör det ibland.  

 

4.2.2 Mobilen som kommunikationsmedel 

Här ställdes frågor om mobilen och dess användning: ”Har du mobil?” och ”Skickar du 

SMS?”.  Lärarna fick också svara på frågorna ”Använder du förkortningar när du SMS: ar”? 

och ”Använder du smileys när du SMS:ar?” 
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Figur 12 – Fråga 4 (lärarenkät) Figur 13 – Fråga 5 (lärarenkät) 
 
Enkäten visar att sexton (94 %) av sjutton lärare hade mobiltelefon (figur 12). Tolv lärare (75 

%) skickar SMS ibland, två (12,5 %) gör det alltid och två (12,5 %) gör det aldrig (figur 13). 
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Figur 14 – Fråga 6 (lärarenkät)              Figur 15 – Fråga 7 (lärarenkät) 
 
Fem lärare (31,25 %) svarade ja och lite fler än hälften, 56,25 % (nio lärare) svarade nej på 

frågan om de använde förkortningar när de SMS:ar och två (12,5 %) säger sig inte använda 

SMS (figur 14). 

   Tre lärare (18,75 %) använder smileys när de SMS:ar, elva (68,75 %) har svarat nej och gör 

det inte. I likhet med förra frågan är det två lärare (12,5 %) som inte SMS:ar (figur 15). 

 

4.2.3 Datorn som kommunikationsmedel 

Enkäten gav också svar på hur lärarnas användning av datorn som kommunikationsmedel och 

frågor som ställdes var ”Använder du chatt”? och ”Hur ofta chattar du”. De fick även svara 

på frågorna ”Använder du smileys när du chattar”? och ”Använder du förkortningar när du 

chattar?”.  
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Figur 16 – Fråga 8 (lärarenkät)    Figur 17 – Fråga 9 (lärarenkät) 
 
De allra flesta, cirka 82 % (fjorton lärare) chattar inte. Det gör ca18 % (tre lärare) som svarade 

ja (figur 16). På frågan om hur ofta de chattade svarade en lärare (6 %) att de chattar varje 

vecka, två (12 %) mer sällan medan fjorton (82 %) svarade att de inte chattar. Ingen av lärarna 

chattade varje dag (figur 17). 
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Figur 18 – Fråga 10 (lärarenkät)              Figur 19 – Fråga 11 (lärarenkät) 
 
En lärare (6 %) säger sig aldrig använda smileys när han/hon chattar. Två (12 %) gör det 

ibland och en lärare (6 %) gör det alltid. De flesta, tretton lärare (76 %) chattar inte (figur 18). 

Två (12 %) av lärarna använder sig av förkortningar ibland och två (12 %) gör det aldrig. 

Även här var det 76 % som svarade att de inte chattar (figur 19). 

 

I enkätundersökningen ställdes också frågorna ”Har du datorutbildning”? Ja eller Nej och 

”Använder dina elever datorn i din undervisning”? Alternativ till denna fråga var: aldrig, 

ibland, ofta. Sexton lärare (94 %) hade någon form av datorutbildning. Två (12 %) lärare 

svarade att eleverna använde datorn ofta i undervisningen medan femton (15 %) svarade att 

de gjorde det ibland.  

 

4.2.4 Cybersvenska och skolsvenska 

I enkäten ställdes frågan ”Märker du av cyberskrift (t ex användandet av 

förkortningar/smileys etc.) i dina elevers texter?” Till denna fråga kunde läraren även skriva 

exempel. 

Märker du av cyberskrift (t ex användandet av 
förkortningar/smileys/etc) i dina elevers texter?

(%) 

70

30
Ja
Nej

 
Figur 20 – Fråga 14 (lärarenkät) 
 
 
Tolv lärare (70 %) säger att de ser spår av cybersvenska i elevers texter medan fem (30 %) 

säger att de inte gör det. Det fanns även möjlighet att skriva exempel på vilka 

förkortningar/smileys etc. som är mest förkommande elevernas texter. Den glada smileyn 
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”☺” är den mest populära att skriva bland eleverna. Tätt efter kommer , oxå, o, lol, lr, iaf, 

mkt, o, e. Den här frågan kommer även att behandlas i redovisningen av elevers texter där vi 

undersöker just hur elever skriver och vilket språkbruk de använder (se avsnitt 4). 

 

Vidare ställdes frågan ”Hur bemöter du elevtexter med spår av cyberskrift (t ex användandet 

av förkortningar/smileys etc.)”? Denna fråga gav lärarna möjligheten att skriva hur de på 

olika sätt bemöter elevers texter när det förkommer spår av cyberskrift. Här undersöks också 

om det finns skillnader i äldres eller yngres lärares bemötande av cybersvenskan. Någon 

uppger att hon/han bara rättar. Flera skriver att det beror på i vilket sammanhang eleverna 

skriver. Är det en text som ska bedömas måste det vara korrekt. Är det i elevernas loggböcker 

går det bra med cybertext. Lärarna säger också att de förklarar för eleverna att de måste ha 

kunskap om olika språknivåer för att kunna veta i vilket sammanhang cyberskrift passar och 

de påpekar vilka konsekvenser det annars kan få. En lärare skriver att han pratar med sina 

elever om chatt och SMS och någon annan skriver att de flesta elever inte använder 

cyberspråket i texter som ska bedömas i skolan. 

   I materialet framkommer ingen märkbar skillnad i hur äldre och yngre lärare bemöter 

skoltexter med spår av cyberskrift. Tilläggas kan dock att det är övervägande äldre lärare som 

svarat på enkäten (se fråga 2 och 3). 

 

Sista frågan i enkäten ”Ser du användandet av och SMS och/eller chatt som något positivt 

eller negativt för elevers skrivutveckling”? Lärarnas kommentarer i denna fråga var till viss 

del samstämmiga. Flertalet gav både negativa och positiva exempel på hur de ser på 

användandet av cybersvenska. En lärare skrev också att det inte är något nytt med speciella 

gruppspråk, utan menade att det har funnits i alla tider. Här följer positiva och negativa 

kommentarer om cybersvenskan: 

 

     Positiva kommentarer 
• Kreativt och informativt 
• Bra för svaga skrivare som kommer igång att skriva 
• Fler elever vågar skriva 
• Det är bra att ungdomar läser och skriver meddelande 
• Platsutrymme och snabbhet gynnas 
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      Negativa kommentarer 
• Eleverna kan lätt falla in i cyberskrift när de arbetar vid datorn 
• Det blir svårare för eleverna att lära sig korrekt språk 
• Vet inte när de ska/kan skriva med cyberskrift/korrekt svenska 
• Språket blir torftigare och meningarna kortare 
• Det kan bli problem i framtiden med korrekt skrift i t ex platsansökningar 
• Cyberspråket innehåller mycket svordomar och ”fula” ord 
• Det är styrt av människans strävan efter lathet och bekvämlighet 
 

4.2.5 Sammanfattande slutsatser av lärarenkäten 

Lärarna är inte lika aktiva användare av chatt och SMS som eleverna. De flesta hade 

mobiltelefon men SMS:ar bara ibland. Att använda förkortningar var vanligare än att använda 

smileys.  Det märktes skillnad på lärares användning av chatt gentemot elevernas. Endast ett 

fåtal lärare sa sig använda chatt och då mer sällan, inte heller smileys och förkortningar. Få 

lärare använde datorn i undervisningen, trots att så gott som alla hade datorutbildning. 

Orsaken kan vara att det inte finns datorer att tillgå i den utsträckning som skulle behövas. 

   Enligt de flesta lärarnas svar så har cybersvenskan blivit märkbar i elevers skoltexter.  

Intressant är lärarnas och elevernas olika syn på hur och när man växlar mellan korrekt 

svenska och cybersvenska. Där menar lärarna att det är ett problem för många elever medan 

eleverna säger att de inte tycker det är svårt att växla mellan språken. 

   Bemötandet av elevtexter med spår av cybersvenska var av olika slag. Många lärare säger 

att det beror på i vilket sammanhang det skrivs och de förklarar att det är viktigt med 

kunskaper om det korrekta språket och även konsekvenserna när en text ska bedömas.  

   Cybersvenskan har fört med sig både negativa och positiva konsekvenser för elevernas 

skrivutveckling. En viktig slutsats är att elever kommunicerar mycket med varandra och det 

sker ofta. Det finns lärare som säger att cyberskrift är bra därför att många elever vågar 

skriva. Det är inte så noga hur man skriver huvudsaken att det går snabbt och tar liten plats. 

Andra menar däremot att eleverna producerar ett torftigare språk med korta meningar. Det 

finns även de som anser att cybersvenskan är en strävan efter lathet och bekvämlighet och det 

blir svårigheter i framtiden.  

 

4.3 Textexempel  

Texterna som redovisas här är skrivna av fem pojkar och fem flickor från våra 

undersökningsskolor. Texter skrivna av pojkar har döpts om till namn på P och alla texter 

skrivna av flickor har döpts om till namn på F. Efter varje text görs en kort redovisning av 

förekomst av följande spår av cyberspråk i texterna: 
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1. Användandet av förkortningar 

2. Användandet av engelska ord 

3. Talspråkshärmande skrivning 

4. Utebliven interpunktion, versal vid meningens början 

Tilläggas bör också att många av cyberspråkets kännetecken görs bäst på dator och våra 

elever har skrivit sina texter och enkätsvar för hand. Avslutningsvis görs en sammanfattning 

av resultatet. 

 

1. FRIDA      10/3-06 
Hejsan! Hur är det med dig? Med mig är det väl ganska okej, men jag skadade min fot för drygt en vecka 

sen! :P Tappade en hantel på den. Menmen, man överlever :P Hur går det för dig med fotbollen  och så 

nu? Spelat nån match på sistone? Själv gör jag inte så mycket på fritiden. Sitter väl mest vid datorn, och 

tränar lite då och då (styrketräning) Hur är det där nere i Malmö nu då? Det var ju ett tag sen jag kom 

ner och hälsade på nu. Det har bara inte blivit av. Men på påsklovet kommer jag ner iaf. Då kanske vi kan 

träffas? Jag ska bo hos min syster då, men jag kan väl ta bussen in till stan så kan vi träffas. Hur går det 

för dig i skolan nu då? Fått något MVG? Det har inte jag :P Men 5 VG iaf, hehe :P Något IG då? Hehe, 

jag fick streck i idrott :P, hade inte varit med tillräckligt mycket, så Johan, vår idrottslärare, hade inte så 

mycket att gå på så att han kunde sätta betyg. Vet du… det var typ 4-5 månader sen vi träffades nu! 

Innan var det vartenda dag! För jäkligt! :/ Men jag hoppas verkligen att vi kan ses på lovet! :D        

                          Längtar efter dig som faan! Ha de gött! ;D 

 Your old bäshtich här uppe i xxxxxxx:P 

 

 

I Fridas text kan man se karakteristika drag av cybersvenskan. Hon använder sig av 

förkortningar som iaf, extralingvistiska signaler som till exempel symbolerna: :/ (gubbe som 

är likgiltig)  :P ( glad gubbe som räcker ut tungan) och :D (jätteglad gubbe), 

talspråkshärmande stavning som orden gött, nån, hehe, faan, talspråkliga ordet typ och hon 

avslutar brevet med en hälsning på engelska. Frida sätter ut tecken på rätt ställen och börjar 

alltid ny mening med versal. 

   I Fridas skoltext ser vi hur hon förstärker texten med tecken vilket tyder på att hon är en van 

chattare. Frågan är om Frida är medveten om att hon använder sig av chattspråket i skoltexten 

med tanke på informationen eleverna fick om att de skulle skriva så språk- och formriktigt 

som möjligt eller om hon har börjat använda sig av detta språk utan att tänka sig för. Det kan 

också vara så att Frida blivit påverkad av innehållet i vår undersökning och därför blandar en 

äkta skoltext men inslag av cybersvenska. 

 

 21



 

 2.PER  
P: Hej det är Uffe. 

J: Hej. 

J: När ska jag komma hem. 

P: Jag vet inte. 

J: När ska vi äta. 

P: Vid fyra ungefär. 

J: Okej Vad blir det för något. 

P: Det blir thaigryta ifalldu vill ha det. 

J: Ja det är ju min favoritmat.                                                                   J: Okej, hej då! 

     P: Det är ju snart, så du får ta och cykla hem 

               snart. 

               J: Okej, men kan inte ni hämta mej. 

P: Var är du då? 

J: Jag är hos Daniel. 

P: Är du där uppe nu? 

J: Ja, vi spelar dator. 

P: Okej, Jag kommer strax. 

 

Per använder sig inte av förkortningar eller engelska ord i sin text. Däremot förekommer 

utebliven interpunktion i meningarna. Frågetecken, kommatecken och punkt saknas ibland, 

men inte alltid, vilket ändå visar att Per behärskar detta moment. Ordet mig har 

talspråkshärmande stavning. Texten är skriven rakt upp och ner i dialogform, men innehåller 

inte många drag av cybersvenska, möjligtvis den uteblivna interpunktionen. 

 

3. FANNY

- Hallå! 

- Hej M! 

- Heej F! 

- Haha vad gör du? 

- Jag kom hem nyss. Du då? 

- Jag kollar på tv bara. 

- Okej. 

- Vart har du varit? 

- Med ”Zorro” 

- Vad gjorde ni då? 

- Vi kollade på film och så. 

- Okej va roligt. 

- Japp, ska du till skolan imorgon? 

- Ja, vad har vi för gympa? 

- Bad tror jag. Ska du vara med? 

- Självklart! 

- Bra ska vi ha sällskap till skolan. 

- Okej, jag kommer klockan tio i åtta. 

- Åh vet du? 

- Nej vadå? 

- Jag skrev med ”Zorro” på msn innan och han 

sa att jag är habibi! 

 

- Vad fan betyder habibi? 

- Älskling! 

- Åh, vad gulligt! 

- Jag vet! 

- Hahaha! 

- Jaja, har du snackat med Nisse idag? 

- Ja, vi och du och ”Zorro” ska kolla på film hos 

dig imorgon. 

- Va kul! 

- Ja! Men jag ska sova nu. 

- Okej ses imon Shitbreak. 

- Yes i lööv ju anidragllur. 

- I know Rullgardin. 

- Hahaha. 

- Hahaha. 
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Fannys text liknar ett chattsamtal. Hon har använt ordet imorgon tre gånger och en gång av 

dessa skriver hon det på talspråket, imon. Hon använder sig inte av förkortningar. Däremot 

förekommer engelska ord som hon dessutom stavar som de låter, lööv ju (love you). 

Interpunktionsreglerna har hon klart för sig, utom när det gäller kommatecken. Hon härmar 

skratt, hahaha, vilket är talspråkligt och hon leker med språket, anidragllur - Rullgardina. 

Hade Fanny skrivit detta på dator och inte för hand är det inte säkert att texten varit så språk- 

och formriktig som den ändå är.  

 

4. PATRIK 
- Hej.  

- Tja läget?  

- Bra, du då 

- Kasst. 

- Varför det då? 

- Jag är hungrig ska käka nu 

- Ok hejdå 

- Hejdå vi hörs 

- Pallar inte äta 

- lol ok 

- vad gör du då? 

- Inte mkt. Lyssnar på musik. du? 

- Inte ett skit. 

- Ok 

- palla sitta här hejdå 

- hej då 

 

I Patriks text finns förkortning av det svenska ordet mycket, (mkt), och på det engelska 

uttrycket laughing out loud, (lol), palla sitta här och pallar inte äta är starkt förkortade. Tja är 

en talspråklig hälsningsfras. Inledningsvis följer Patrik reglerna för interpunktion väl men 

senare i texten saknas stor bokstav efter punkt likaså punkt vid meningens slut. Han har 

skrivit i dialogform och använt sig av både förkortningar, engelska ord, talspråkliga uttryck 

och utebliven interpunktion. Allt detta är typiska drag av cybersvenska.  

 

5. FATIMA 
Tjah Martin☺ 

Hur är läget? Jag hoppas allt är bra med dig.  Men det vet jag iofs att det är, du sitter ju 

här bredvid mig. ☺ 

Var bilarna goda? Haha. 

Vi har rätt många minnen tillsammans igentligen. Jag menar, vi har ju snart gått i samma  

klass i 9 år.  

Kommer du ihåg klassresan? Det var kul. Med paintbollen och det. ☺ Haha. Och när vi  

satt och åt spagetti och köttfärssås, och dom berättade vad det var i? Urk. Då var det  

nästan så att man behöver spy. Fast jag kom inte ihåg vad som var i nu, det var väl typ 

vildsvin och något mer? Kanotpaddlingen var med rätt kul. Vi höll på att trilla i.  

Äventyrsbanan, WOW! Den var asrolig, synd bara att vi inte vann :P. Jättegungan 

 23



 

var typ roligast. Om du nu kommer ihåg vad det var. Det var gungan som inte Anton 

vågade. Haha. Vågade du? Jag vågade iaf. Ha de! ☺ 

 

Fatima använder smileysar och ett par förkortningar i sin text, iaf och iofs.  Dom och ha de är 

talspråkshärmande stavning och egentligen stavar hon med i, vilket också kan bero på 

påverkan från talspråket. Engelska ord förekommer inte och Fatima behärskar 

interpunktionsreglerna. Detta är en skoltext med cyberdrag. Hon förstärker texten med att 

härma skratt, ha-ha, lägger in ordet typ och skriver WOW med versaler och utropstecken för 

att förstärka en känsla. 

   Talspråkliga uttryck som till exempel Tja, många frågeställningar, förkortningar och 

förstärkning av språket med hjälp av tecken finns med i skoltexten och är typiskt chattspråk. 

Här kan man återigen ställa sig frågan om Fatima är medveten om sitt användande av 

cyberdrag i sin skoltext eller om hon blivit påverkad av vad vi skulle undersöka. 

 

6. PUTTE 
Hej Hobbe! Hur har du det i xxxxxxx. Har det gåt bra på högstadiet. Har du bra betyg. Är du bra i 

Skolan. Hur har det gåt för dom andra.  Ska vi göra nårgot nårgon dag. Då kan vi skuta luftgevär och 

köpa Power king. Så kan vi gå och bada i Särsjön. Sen Så kan vi Lana hela natten. Ha det bra och hälsa 

dom andra Så hörs vi. Hej då. 

 

Putte har inte markerat de frågande satserna med rätt tecken utan använt sig av punkt. Han 

börjar ny mening med versal men påbörjar även ord inne i meningarna med stor bokstav vid 

ett par tillfällen vilket tyder på att interpunktionsreglerna är oklara för honom. Engelska ord 

förekommer, Power king. Ordet dom visar talspråkshärmande stavning. Blandning av små och 

stora bokstäver samt korta meningar är karakteristiska drag för chattspråket. 

 

7. FILIPPA
Hej! 

Det var ett tag sen. Hur är det med dig? Trivs du i Kososvo? Här i Santiago är det precis  

det gamla vanliga. 

Har du hittat nån Vän ännu? Hur är det din familj? Med min familj är det bara bra, min  

bror har gått ut skolan och han ska läsa vidare. längtar du tillbaka till Sverige? Jag ska  

åka dit på sommaren. Jag har blivit sångerska och jag trivs bra med det. Jag har åkt 

utomlands ganska mycket. Jag kan försöka att skicka några CD-skivor till dig. Jag håller 

på med skådespel också. Jag har fått några små roller i en film som heter ”the singers  

life”, hoppas du får se den. 
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Jag hoppas du ha det bra, ta hand om dig kära vän. 

 Hälsningar//Din kompis 

 

Filippa använder sig inte av förkortningar, engelska ord (förutom vid filmtiteln) eller 

talspråkshärmande stavning, förutom ordet nån är. En gång i texten börjar hon en mening med 

liten bokstav, skriver vän med stort v men för övrigt visar Filippa att hon behärskar var 

tecknen ska finnas och att meningar och egennamn börjar med versal. Detta är en skoltext och 

Filippa har gjort som hon blivit tillsagd, att efter bästa möjliga förmåga skriva en text för 

bedömning.  

 

8. PETTER 
Hej Gustav! Hur mår du? Jag mår bra. Vad hittar du på om dagarna? Jag sitter mest 

inne nu. Det går ju inte att vara ute nu i snön och i det kalla. Man längtar verkligen 

till sommaren så man kan bada och äta glass hela dagarna. Och ligga på stranden och 

steka i solen och ta det lugnt. Vad tycker du om snön? Tycker du att den är jobbig? 

Eller du kanske inte bryr dig eftersom att du alltid äter, sover eller kollar på tv`n  

hela tiden. Äter du fortfarande lika mycket lasange? Men nu ska jag ut och skotta. 

  Hej Då!                            

            

Här har vi ett exempel på vad som skulle kunna karaktärisera en äkta skoltext. Petter har inte 

använt sig av vare sig förkortningar, engelska ord eller talspråkshärmande stavning och han 

har satt ut rätt tecken efter varje mening och versal vid meningens början. Han visar med 

denna text att han har full kontroll över reglerna för interpunktion och att han vet vad som 

förväntas av honom.  

  

9. FELICIA 
- Hej 

- Hej 

- Vad gör du? 

- inte så mycket. Har precis kommit hem. 

- Okej var har du varit? 

- På gympan! Vad gör du då? 

- Nja inte så mycket. Har precis duchat. 

- Har du varit i stallet då. 

- Ja en liten stund. 

- Var det roligt då. 

- Ja, det var det väl. 

- Okej- 

- Vad ska du göra imon? 

- Vet inte. Vad ska du göra då. 

- Vet inte. Ska vi hitta på något eller? 

- Jo det kan vi väll. 

- mm 

- Ja. 

- Okej, men då bestämer vi det då. 

- Japp. Vad ska vi göra då. 

- Vet inte men vi hittar särket på något imon. 

- Det gör vi särket! 
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- mm. 

- men vi ses i skolan imon. 

- Ja det gör vi. 

- Hej då. 

-Hejdå.

  

Felicia använder sig av punkt istället för frågetecken på några ställen i texten, vilket kan bero 

på slarv eller bristande kunskap om interpunktionsreglerna. Hon har talspråkshärmande 

stavning på ordet imorgon och använder sig inte alltid av stor bokstav vid meningens början. 

Engelska ord och förkortningar förekommer inte i texten. Felicia levererar en skoltext, skriven 

i dialogform som knappast utsatts för någon genomgripande bearbetning. 

 

10. PONTUS 
Jag: Hallå 

Nisse: Hej 

Jag: vad Gör du då? 

Nisse: ingenting Särskilt Spelar lite data Det är Hur kul som helst. Och du då? 

Jag: Jag spelar också data. Jag spelar Far cry. Vad Sa du att du spelade. 

Nisse: Jag spelar Half life 2 

Jag: Okej okej Det har jag redan klarat Var är du för Någonstans då? 

Nisse: Jag är där som man kör biL. var är du då? 

Jag: Jag är där När dom precis Har släppt ut alla matanter. 

Nisse: OK där är det Jobbigt 

 

I denna text saknas punkt på vissa ställen men frågetecknen finns på plats. Ord mitt i 

meningen påbörjas med versal, men däremot använder Pontus inte alltid stor bokstav vid 

meningens början. Han skriver ordet dom (de) och matanter (mutanter) med 

talspråkshärmande stavning och använder sig endast av engelska ord när han benämner 

dataspelets namn. Han använder sig inte av förkortningar. Pontus återger en konversation som 

om han satt vid en dator. Här är det svårt att avgöra om hans kunskap för interpunktion samt 

normen för stor och liten bokstav är bristande eller om han medvetet återskapar ett 

chattsamtal. I så fall är ju dessa regler oviktiga. 

 

4.3.1 Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning av antalet använda förkortningar och engelska ord, ord med 

talspråkshärmande stavning och antal uteblivna interpunktioner och versaler efter punkt. Vi 

har även valt att titta på det ur ett genusperspektiv genom att skilja på pojkar och flickor i 

redovisningen. 
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Kön Antal  

Förkortningar 

Antal engelska 

ord 

Antal 

talspråks- 

härmande 

skrivna ord 

Utebliven inter- 

punktion/versaler

 

Flicka 4 13 15 9 

Pojke 4 4 5 27 

 

Här ser vi att antalet förkortningar inte var så förekommande i elevernas texter. Användandet 

av engelska ord och talspråkshärmande ord var något större och det är i flickornas texter som 

det figurerar mest. Detta kanske till en viss del beror på att deras texter var längre. Däremot är 

utebliven interpunktion och versal vanligt i texterna och det finns en markant skillnad mellan 

pojkar och flickor. Frågan är om det rör sig om bristande kunskaper hos pojkarna när det 

gäller regler för interpunktion eller om detta moment har en låg prioritet i pojkarnas skrivande 

eller om man tillämpar cyberspråket där interpunktion och versal många gånger uteblir. En 

orsak kan vara att flickorna ägnar sig mer åt skriftspråkliga aktiviteter, är mer involverade i 

olika aktiviteter på nätmötesplatser och SMS:ar mer än pojkarna (Bellander 2006). 

   I texterna finns också extralingvistiska signaler som inte redovisats speciellt här, men som 

är karakteristiska för den typiska cybersvenskan. Dessa syns i texten i form av symboler som 

:P och ☺, och används oftast för att förstärka texten känslomässigt. Tilläggas kan, att det 

fanns 14 sådana tecken fanns flickornas texter, men inte någon i pojkarnas texter.  

   Som tidigare nämnts så förekommer engelska ord, uteblivna interpunktioner, symboler som 

förstärker texten och talspråkshärmande skrift i elevtexterna trots att de blivit informerade om 

att det skulle vara en språk- och formriktig skoltext som skulle skrivas för att kunna bedömas. 

Det kan också vara så som vi tidigare nämnt att eleverna har blivit påverkade av att vår 

undersökning skulle handla om chatt och SMS vilket gör att de då levererar typiska chatt-

texter. En annan orsak kan vara, att eleverna inte är medvetna att de att de faktiskt använder 

sig av typiska drag för chatt i sina skoltexter. 

 

5. Slutdiskussion  

Denna uppsats har syftat till att undersöka om cybersvenskan påverkar elevers texter i skolan 

samt hur lärare i så fall bemöter detta. Avsikten har varit att få en inblick i hur den nya 
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digitala kommunikationen kan påverka det traditionella skriftspråket och vilka konsekvenser 

det i så fall får. 

 

5.1 Chatt och SMS-användning 

Elevernas flitiga användande av skriftliga aktiviteter i nya medier var tydligt framkommande i 

enkätundersökningen och de använde sig dagligen av både chatt och SMS. Det intressanta här 

är att endast ett fåtal elever svarar att de använder datorn i skolan. Lärarna menar däremot att 

de ofta låter eleverna använda datorn i undervisningen. Vad orsaken till dessa olika svar är för 

oss svårt att tolka. Det kan tänkas att datoranvändning för elever handlar om det funktionella 

skrivandet, att chatta med kompisar och spela spel. För lärarna handlar datoranvändning mer 

om ett redskap i undervisningen, där elever får renskriva texter och söka fakta på Internet. När 

det gäller lärarna visar enkäten att chatt och SMS-skrivandet inte är lika vanligt 

förekommande som hos eleverna. Här kan tilläggas att flertalet av respondenterna var över 41 

år och inte ”skolade” i de nya skriftliga kommunikationsformer, vilket kan ha en viss 

inverkan.  

 

5.1.2 Cybersvenska i elevers texter  

I de få antal texter som ligger till grund för undersökningen finns typiska drag av vad vi idag 

kallar cybersvenska. Det karaktäristiska för detta språk kunde vi urskilja i både Puttes, 

Patriks, Fridas, Fannys och Fatimas texter, alltså hälften av våra textexempel. Utebliven 

interpunktion och versal var vanligt förekommande, liksom talspråkshärmande skrivna ord. 

Däremot var inte förkortningar så flitigt använda, vilket det annars är i chattexter när 

kommunikationen ska vara snabb. Tecken för att förstärka språket känslomässigt förekom, 

framförallt i flickornas texter. Flertalet elever svarar också i enkäten att de använder sig av 

smileysar och förkortningar när de chattar. Övervägande antal lärare i enkätundersökningen 

säger sig också märka dessa typiska drag när eleverna skriver i skolan. Här kan vi dra 

paralleller med Lindgrens (2003) artikel där svensklärarna menar att eleverna använder dessa 

förkortningar som om de vore vedertagna. I motsats till detta säger Hård af Segerstad (2005) 

att vi inte behöver vara oroliga. Ungdomar utvecklar sitt språk och anpassar skriftspråket efter 

situation. Detta visar sig dock inte i vår undersökning. Trots att eleverna blev ombedda att 

skriva en så språk- och formriktig text som möjligt, märktes tydliga drag av cybersvenska. En 

förklaring, som vi tidigare nämnt, kan vara att eleverna har blivit styrda av vår tydlighet vid 
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informationen av vårt arbete. En annan förklaring kan vara att eleverna själva inte är 

medvetna om sitt språkbruk, att de automatiserat väl använda förkortningar och tecken.  

 

5.1.3 Bemötande 

Lärarnas bemötande av elevtexter med spår av cybersvenska är likartat, visar lärarenkäten. De 

svarar att mycket är beroende i vilket sammanhang texten skrivs, men en text för bedömning 

ska vara korrekt, allt enligt skriftspråkets konventioner. För att tillägna sig skriftspråkets 

konventioner kan metoder som i den ”formella färdighetsmodellen” ligga till grund för 

undervisningen i skolan och undervisningstraditioner verkar överleva trots nya 

kommunikationsmönster (Mehlum 1995). Likaså framgår att det är vanligt förekommande att 

lärare får förklara för eleverna om när de olika skriftspråken kan användas och vilka 

konsekvenser det kan få om ”fel” språk används. Detta kan tolkas som om cybersvenskan 

verkligen har gjort intrång i elevers texter skrivna i skolsituationer och att elever inte alltid 

anpassar skrivandet efter situation. Vilket då kan bli ett problem för elever som inte har 

skriftspråkets konventioner klara för sig.  

 Undersökningen gav inte något direkt svar på om lärarens ålder spelar roll för hur de bemöter 

cybersvenskan i elevtexter. Orsaken kan vara att det endast var ett fåtal yngre lärare som 

svarade och därmed anser vi ha för litet underlag för att kunna dra några större slutsatser. 

 

5.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi i denna studie se att ungdomarna i undersökningsgruppen är 

aktiva användare av dator och mobiltelefoni. De kommunicerar mest med kompisar och då får 

cybersvenskan ”fritt” spelrum. Detta har medfört både positiva och negativa konsekvenser för 

elevers skrivutveckling. Negativt i den bemärkelsen att det kan vara svårt för några att skifta 

från korrekt språk till cybersvenska och positivt att fler skriver och, framför allt, vågar skriva. 

Under arbetets gång har vi uppmärksammats på vilken roll och framfart detta nya språkbruk 

verkligen har. Dels att det hela tiden byggs ut med nya ord i ”cyberrymden”, dels det ständiga 

växandet av nya mötesplatser på nätet. Numera finns särskilda ordböcker med SMS-uttryck 

och chattspråk.  Språk har ständigt förändrats och utvecklats, beroende på användbarhet och 

kultur. Utvecklingen av språket går inte att hindra. Genom att använda språket i meningsfulla 

sammanhang, utvecklar elever sitt skrivande (Skolverket 2000).  

   Vi vill dock påpeka att vår undersökning inte kan sägas vara vetenskapligt säkerställd 

eftersom underlaget är för litet både vad det gäller enkäter och antal elevtexter. Men, den ger 
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en fingervisning om vilka språkliga förändringar de nya kommunikationsmönstren ger i den 

yngre generationen och på vilka sätt detta bemöts av lärare i skolan.  

 

5.3 Didaktiska konsekvenser 

Den nya tekniken gör skrivandet roligare och meningsfullare. Det finns många olika arenor 

för eleverna att utöva sitt skriftspråk på. Skolan måste dra nytta av den språkliga kreativitet 

som tillkommit genom den nya digitala kommunikationen och använda den som stöd vid 

skrivinlärningen. Det är trots allt så att cybersvenskan syns i elevers texter, men flertalet 

lärare bemöter detta med att inte godkänna de texter som enligt skriftkonventionerna inte är 

korrekt skrivna. En pedagogisk utmaning blir för lärarna att skapa en sådan undervisning där 

både skriftspråkets normer och chattandets funktionella skrivande kan mötas för eleverna. 

Eftersom det inte finns något regelverk för hur en svensklärare ska rätta elevers texter, så 

måste undervisningen idag utgå från vad kursplanen för grundskolan i svenska säger. I mål 

för år 9 står det att elever ska kunna tillämpa skriftspråkets normer både för hand och med 

dator. I strävansmålen kan man läsa att ”skolan ska sträva efter att eleven genom eget 

skrivande fördjupar och sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i 

språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang” 

(Skolverket 2000: 97). För att kunna följa läroplanens intentioner i dagens IT-samhälle måste 

elever verkligen bli rustade för kommunikation. Meningsfulla sammanhang för eleven är 

viktigt. Metoder måste komma till bruk som gör eleverna medvetna om vilka konsekvenser 

olika språkbruk kan leda till, både språkligt och etiskt. En undervisning där form och innehåll 

går hand i hand och där elever lär sig förstå språkets funktion och reflektera över det, är ett 

måste. Det globala språkrummet är framtidens möjlighet till att kommunicera och skolan 

måste ta sin del i detta. 

 

5.4 Utgångspunkt för vidare forskning 

Trots denna begränsade undersökning kan vi notera hur cybersvenskan påverkar elevers texter 

skrivna i en skolsituation. För att utveckla detta arbete vidare skulle en djupare analys av 

texter kunna göras. Det vore intressant att analysera texter som är skrivna i olika situationer, 

för olika syften, skrivna för hand och med dator samt texter skrivna både av yngre och äldre 

skolelever. 

   Intressanta frågeställningar som är: ”Hur ska vi i framtiden gå tillväga för att överföra 

informella cybernormer till skrift för formella syften?” ”Behövs en ny läroplan att grunda 
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undervisningen på när ett nytt språk tillkommer via nya medier?” ”Är cybersvenskan en del 

av den ständiga utveckling språket alltjämt genomgår?” ”Vad är värt att bevara och vad kan vi 

undvara i vårt traditionella skriftspråk?” 

   Engelska lånord flödar idag i svenskan. Lånat ord från andra språk har vi gjort i 

århundraden. Intressant är vad som kommer att hända med det svenska skriftspråket nu, när 

nya ord och uttryck som skapas av vår unga generation, används flitigt i deras digitala och 

dagliga kommunikation. 
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Bilaga 1 

 

Information till föräldrar i klass 8a 
 
Vi heter Britt Abrahamsson och Ann-Margret Broberg 
och arbetar med en s.k. C-uppsats i svenska vid Växjö 
Universitet. Vi kommer att lämna ut en enkät till era 
ungdomar som de får besvara helt anonymt. Det vi vill 
undersöka är deras användande av SMS och chatt och 
hur detta förkortade skriftspråk påverkar deras 
skrivande i skolan. De kommer också att få göra en 
skrivuppgift tillsammans med oss och sina lärare. Även 
detta lämnas in anonymt. 
 
Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Har ni 
några synpunkter eller undrar över något kan vi nås på 
telefon. 
 

Tack på förhand 
 

Hälsningar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2 

1 Är du… …kille? …tjej?

2 Har du mobiltelefon? Ja Nej

3 Vilka skickar du flest sms till? Kompisar Föräldrar

4 1-5 6-15 Fler än 15

5 Ja Nej Vet ej

6 Använder du T9-funktionen? Ja Nej Vet ej

7 Ja Nej Vet ej

8 Aldrig Ibland Alltid

9 Aldrig Ibland Alltid

10 Har du mobilen på under natten? Aldrig Ibland Alltid

11 Aldrig Ibland Alltid

Om du inte har någon mobil hoppa till 
fråga 10

Om du inte skickar sms hoppa till 
fråga 10

Har du mobilen på under 
lektionstid?

Elevenkät angånde sms & chatt

Hur många sms skickar du ungefär 
om dagen?

Använder du smileys när du 
sms:ar?

Skickar inte 
sms

Använder du förkortningar när du 
sms:ar?

Skickar du sms eller svarar på sms 
under lektionstid?

Skickar du sms eller svarar på sms 
under natten?  

 

 



Bilaga 2 

12 Använder du dator… …på fritiden? …i skolan?

13 Använder du chatt? Ja Nej

14 Hur ofta chattar du? Varje dag Varje vecka Mer sällan

15 Aldrig Ibland Alltid

16 Aldrig Ibland Alltid

17 Aldrig Ibland Alltid

18 Chattar du… …på fritiden? …i skolan?

19

………………………………………………………….

20 Ja Nej Vet ej

21

………………………………………………………….

Frivillig uppgift:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Använder du dig av något 
"nickname" när du chattar?

Använder du förkortningar när du 
chattar?

Upplever du att det är svårt att 
växla från att skriva 
sms/chattspråk till att skriva andra 
texter (till exempel texter i 
skolan)?

Skriv ordagrant ner något av dina senast skickade sms (titta gärna bland dina skickade sms i 
mobilen):

Om du inte använder chatt hoppa till 
fråga 20

Använder 
inte dator

Använder du smileys när du 
chattar?

Vilka mötesplats på Internet (t ex 
Lunarstorm, ICQ, MSN) använder 
när du chattar?

Har du något favorituttryck eller 
någon förkortning/smiley som du 
brukar använda när du 
chattar/sms:ar? I så fall 
vilka/vilket?

 



Bilaga 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4 

Hej! 
 
Vi heter Britt Abrahamsson och Ann-Margret Broberg 
och arbetar med en C-uppsats i svenska vid universitetet 
i Växjö. Som ett led i detta vill vi be er besvara en 
enkät. Svaren är anonyma och kommer att användas 
som komplement till vår undersökning. Syftet med vår 
uppsats är att undersöka i vilken grad cyberspråket 
(chattspråket) som sker via chatt och SMS påverkar 
elevers skrivande i skolsituationer samt hur man som 
lärare bemöter detta nya skriftspråk i skolan.  
 
Undrar ni över något så kan ni nå oss här: 
 
 
 

Tack på förhand! 

 



Bilaga 5 

1 Är du… …man? …kvinna?

2 Ålder 20-30 år 31-40 år

3 Hur många år har du undervisat? 3-10 år

4 Har du mobiltelefon? Ja Nej

5 Skickar du sms? Aldrig Ibland Alltid

6 Ja Nej Vet ej

Sms:ar inte

7 Ja Nej Vet ej

Sms:ar inte

8 Använder du chatt? Ja Nej

9 Hur ofta chattar du? Varje dag Varje vecka Mer sällan

Chattar inte

10 Aldrig Ibland Alltid

Chattar inte

11 Aldrig Ibland Alltid

Chattar inte

Använder du smileys när du 
chattar?

Använder du förkortningar när du 
chattar?

Använder du smileys när du 
sms:ar?

Lärarenkät angånde sms & chatt

mer än 10 
år

Använder du förkortningar när du 
sms:ar?

41 år eller 
äldre

mindre än 3 
år

 
 

 



Bilaga 5 

12 Har du någon datorutbildning? Ja Nej

13 Aldrig Ibland Ofta

14 Ja Nej

Om "Ja", ge gärna exempel: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

15

………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

16

………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Ser du användandet av sms 
och/eller chatt som något positivt 
eller negativt för elevernas 
skrivutveckling? Förklara gärna.

Hur bemöter du en elevtext med 
spår av cyberskrift (t ex 
användande av 
förkortningar/smileys/etc)?

Använder dina elever dator i din 
undervisning?

Märker du av cyberskrift (t ex 
användande av förkortningar/ 
smileys/etc) i dina elevers texter?
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