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Sammandrag 

Flera författare har tagit upp det svenska språkets ställning, vad som kan utgöra hot för 

språkets bevarande och hur engelskan förhåller sig till svenskan.  

Uppsatsen syftar till att identifiera mängden och sortens engelska i svenska 

elevers texter. Dessa är uppsatser skrivna i svensk ämnet. De texter som innehöll 

engelska ord är ungefär lika många från vardera kön. Det fanns 23 engelska ord totalt i 

de 22 elevtexterna. Tabell 2 visar en översikt av föräldrarnas utbildningsbakgrund i 

förhållande till antalet engelska ord. Ingen engelska fanns i texter från elever som hade 

föräldrar med förgymnasial eller lägre utbildningsbakgrund. Sex elever hade föräldrar 

med gymnasial utbildning, av dessa hade en elev (16,6% ) engelska ord med i sin text. 

Tolv elever hade föräldrar med eftergymnasial utbildning. Av dessa tolv hade åtta 

elever förekomst av engelska ord i sin uppsats, alltså 66,6%. 

Mina slutsatser är att engelska ord i elevtexter inte är särskilt vanligt 

förkommande. I 22 elevuppsatser fanns endast 23 engelska ord eller uttryck. Därför 

kan jag endast tala om mycket svaga samband. Ett eventuellt svagt samband kan 

skönjas mellan betyget och andelen engelska i texten, då de uppsatser som innehåll 

engelska ord fick högre betyg än de andra. Det finns också ett svagt samband mellan 

hög utbildningsnivå hos föräldrar och förekomsten av engelska uttryck.  
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1.Inledning 
 

Det svenska språket ligger många varmt om hjärtat och det både med oro och med 

glädje vi ser allt fler engelska ord lånas in i språket, ibland är det befogat, men ibland 

till synes helt obefogat. Oron är att engelskan allt mer ska bli ett världsligt Lingua 

Franca som på sikt inte bara hotar svenskans ställning utan kanske påbörjar processen 

av språklig utarmning och död. 

Under några års ständiga debatter och diskussioner om svenska språkets ställning 

tror jag snart inte att det finns någon som inte har en synpunkt. Är det svenska språket 

hotat? Ska det bli ett officiellt språk i Sverige? Betyder den ökande 

internationaliseringen och globaliseringen ett definitivt adjöss med svenskan och ett 

allt större anammande till engelskan? Kommer skolor som undervisar på engelska bli 

allt vanligare? Eller kommer avhandlingar att skrivas på svenska i framtiden? Filmer, 

Reklam, Radio och IT har länge haft fler engelska lånord än andra domäner, och den 

grupp som växer upp med detta som en självklarhet är våra tonåringar. Betyder det att 

de anammar en självklarhet i kodväxling mellan engelska och svenska, eller att de 

förlorar kunskaper i svenska språket? Kommer detta leda till att fenomenet breder ut 

sig  när ungdomarna växer upp och sätter nya standards för språkets utveckling?  

Jag fördjupar mig på den kommande sidorna om engelskan i elevtexter på 

svenska. I någon mån diskuterar jag hur mängden engelska låneord korrelerar med 

betygen, men framför allt fokuserar jag på typen av inlånade ord. Avslutningsvis tar 

jag upp frågan huruvida svenskan är ett hotat språk, vad gäller elevernas skriftspråk. 

Jag har använt mig av skrivbanken uppsats register med knappt 300 elevtexter.  
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2.Bakgrund 
 
För att kunna kommunicera med varandra i skrift använder vi ord. Totalt sett ingår det 

samlade ordförrådet i vad vi benämner som ”svenska”. Språket kan sägas bestå av 

arvord, nybildade ord och lånord.  

Vi har alltid haft en viss inlåning från andra språk till svenskan. På senare tid har 

debatten om svenska språket hotade ställning dock tilltagit. Debatten är omfattande och 

det vore omöjligt att återge alla turer. Väldigt kort kan det sammanfattas att det i första 

hand är inlåningen från engelskan till svenskan som dominerat debatten. Man är oroad 

att svenska språket ska utarmas till en följ av den ökade användningen av engelska 

termer och att engelskan dominerande ställning ska ha en negativ inverkan på 

språkkunskaperna i svenska hos de enskilda individerna i Sverige. 1 

Inom vissa områden, s.k. domäner är inlåningen vanligare än andra. Svenskan 

förlorar mark när talarna föredrar de engelska uttrycken. Därför talar man om 

domänförluster. Om domänförlusterna blir fler riskerar vi på sikt halvspråkighet, eller 

diglossi, dvs. att talarna varken behärskar det engelska eller det svenska språket till 

fullo. Det kan också röra sig om medveten kodväxling. Kodväxling innebär att talarna 

behärskar båda språk till fullo och fritt kan röra sig emellan dem. Det är alltså ett 

medvetet val av språkbrukaren. 

I språkliga domäner finns både officiella och inofficiella ord och domänunika 

ord, dvs. ord som inte förkommer i andra sammanhang. Däribland förekommer t.ex. 

förkortningar ”lol” (”Lots Of Love” eller ”Laughing Out Loud”) och skiljetecken  

(”;-)”) som förstärkare av skriftspråket. Dessa exempel ses vanligtvis i chattspråk och 

SMS. Andra domäner som har domänspecifika uttryck eller som har mycket hög andel 

engelska ord är forskning, teknik, musik och media. Andelen engelska ord eller 

inlånade ord är mycket högre än i vardagsspråk, tidningsspråk och skönlitteratur. Den 

är så pass hög att den i vissa fall helt trängt undan svenskan. Detta är inte ett fenomen 

som äger rum endast i Sverige, utan i flera andra europeiska länder. 

                                                 
1 De som deltagit i debatten är bl.a. språkvetare, professorer, journalister, sakkunniga 
som lekmän. Ett utdrag ur källor som deltagit i debatten är: Lindblom Per-Åke NOG! 
(Enough!) Publicerad i Aftonbladet, Försvara Svenska språkets ställning! publicerad 
i Målföret 9/6 1998 samt Regeringspropositionen 2005/06:2 Bästa språket – en 
samlad svensk språkpolitik och Statens offentliga utredningar (SOU) (2002) Mål i 
mun – som gav förslag till handlingsprogram för svenska språket SOU 2 002:27.  
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Det finns yrkesgrupper, i Sverige, idag, som har engelskan som sitt arbetsspråk, och 

som inte kan tala om sina projekt, sin forskning eller utföra sitt arbete på svenska. Ju 

mer formell yrkessituationen är, desto mer engelska används. Således har svenskan 

förlorat dessa domäner till engelskan.2  

I det här examensarbetet behandlas engelskan i elevtexter på svenska; ifall 

engelska låneord korrelerar med betygen, kön och föräldrars utbildningsbakgrund samt 

typen av inlånade ord. Avslutningsvis diskuteras huruvida svenskan är ett hotat språk. 

2.1 Engelska och svenska i konkurrens 

 

Flera författare har tagit upp det svenska språkets ställning, vad som kan utgöra hot för 

språkets bevarande och hur engelskan förhåller sig till svenskan. Jag har valt att 

begränsa mig till Olle Josephson och  Kenneth Hyltenstam,  båda verksamma vid 

Stockholms universitet, och Åsa Mickwitz som deltar i ett samnordiskt projekt om 

engelskan inflytande. 

Kenneth Hyltenstam diskuterar engelskans roll i svenska språket3. Han beskriver 

att svenskarna alltmer börjat oroa sig för att engelskans globala dominans kan leda till 

en diglossisituation med engelskan som ”högspråk” och svenskan som ”lågspråk”4. 

Hyltenstam beskriver att ”[…] engelskan under de senaste årtiondena fått en ökad 

användning inom svenskt utbildningsväsendet […] inom arbetsliv […] på svenska 

företagsmarknaden och som viktigt inslag i marknadsföring”5och att engelska termer är 

gångbara inom ungdomskulturer och vissa branscher såsom ”datorer och IT, sport, 

kommunikation med mera”6. Hyltenstam konstaterar att behärskningen av engelska är 

mycket mer utbredd än tidigare och han diskuterar om engelskan ska ha rollen som ett 

främmande språk i Sverige eller om det ska bemötas som ett andra språk. Han framför 

tesen att det idag nästan inte går att leva i Sverige och klara av sitt vardags- och 

yrkesliv utan att kunna någon mängd av engelska samtidigt som han beskriver att det 

är för tidigt i utvecklingen för att tala om ett självklart kodväxlande mellan språken.  

                                                 
2 Josephson, Språkvård nr 4 (2000) 
3 Hyltenstam Kenneth (2005) Engelskan, skolan språkundervisning och svensk språkpolitik, s 39 f 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Mer om kodväxling skriver Olle Josephson. Han menar att man räknar med att 

75 % av svenskarna behärskar muntlig kodväxling mellan svenska och engelska. 7  

I och med denna behärskning följer domänförluster. Enligt Josephson innebär 

domänförlust att ett språk inte längre kan användas inom en viss domän och detta kan 

leda till ökad social orättvisa. Han menar att domäner kan klyvas i en engelskspråkig 

och en svenskspråkig del. ”Eftersom engelskan är ett språk med högre prestige än 

svenskan, kan en sådan klyvning lätt föra med sig sociala klyftor. Det blir förknippat 

med högre status att gå i gymnasiet eller ägna sig åt politik på engelska”. 8 Precis som 

Hyltenstam menar Josephson att engelska kunskaperna inte är likvärdiga de svenska.  

”… paradoxalt nog [blir] gymnasisterna sämre gymnasister på engelska och politikerna 

sämre politiker. Man blir på en gång både dummare och finare/…/”.9 Han menar 

vidare att risken för språkdöd dvs. att svenskan skulle dö ut är mycket liten men desto 

större för diglossi.  

Enligt Josephson 10 finns fem steg för hur ett språk urholkas för att slutligen dö. 

 

1. Lån av ord utanför det centrala ordförrådet. Ord som video, mejl, workout, zappa eller 

yuppie, är vanliga men inte lika centrala som tex.  äta, gå, skriva osv. 

2. Lån av grammatiska småord, prepositioner, konjunktioner eller verbpartiklar. En 

engelska påverkan skulle innebära att vi sade: then kommer jag home, den ramlade 

down etc. 

3. Lån av strukturelement som böjningsändelser, ordbildningsändelser och förstavelser. 

Detta kunde bli: Han remålade snabbly två stols. 

4. Inlåning av grundläggande strukturdrag. Detta kunde innebär en betydelse förskjutning 

av t och th, att den bestämda artikeln avskaffades och att omskrivning med do infördes. 

Tex Did hon drack the the dirkektly ur the kanna? 

5. Språkdöd. När vi når detta stadium är så gott som all grammatik engelsk. Kvar är bara 

en ”svensk brytning” dvs. av uttalet och några enskilda ord och konstruktioner kan 

man förstå att talarens förfäder haft svenska som modersmål. 

 

                                                 
7 Josephson Olle (2004) Engelskan i 2000-talets Sverige, s 14 f 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Och andra språkforskare, jfr t ex Pedersen (2000) 
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Josephson konstaterar att svenska språket ligger i fas1, att det finns exempel på 

engelska lånord som hör hemma under de andra kategorierna t ex den engelska 

pluralbildningen schlagers (fas3) men att det rör sig om undantagsfall.  

Vidare redogör Josephson för ytterligare ett perspektiv att betrakta engelskan i 

svenskan, nämligen ur ett domänspråkbrukarperspektiv. Även här finns anledning att 

redogöra för hans fem faser11. 

 

1. Engelskan etablerar sig som dominerande språk inom några särskilt utsatta domäner.  

2. Engelskans ställning stabiliseras. Det blir normalt och erkänt att engelskan ska 

användas inom dessa områden.  

3. Engelskan etableras inom så gott som alla domäner, och den stora majoriteten blir 

tvåspråkig, dvs.. kan lika gärna ha svenska som engelska som sitt modersmål. 

4. En särskild form av svenskpåverkad engelska normeras och får en fast position som 

standardspråk. Ungefär som australiensisk eller amerikansk engelska. 

5. Olika dialekter och gruppspråk av ”Sverigeengelskan” uppstår samtidigt som det 

Sverigeengelska standardspråket blir än mer etablerat. Engelskan blir alltså ett språk 

som återspeglar hela den regionala och sociala variationen i det svenska samhället.  

 

I Norden har Åsa Mickwitz, tillsammans med projektmedlemmar i Bergen undersökt 

importorden både i media och tal. De menar att ”att artiklar om t.ex. popmusik och 

teknik samt reklamannonser innehåller fler importord än t.ex. kulturartiklar”12.  I sin 

undersökning fann de det intressant att göra en jämförande undersökning av mellan de 

nordiska språken. Till skillnad från Josephson mfl har projektgruppen valt att se 

engelskan i svenskan i uppdelningen importord och anpassade importord, och hur 

dessa integreras i svenskan. 

 I sin undersökning kom de fram till att svenskan hade de flesta importorden av 

de nordiska språken. Undersökningen syftade till att beskriva förekomsten av de 

anpassade importorden (t.ex. mejl, webb) och på vilket sätt importorden integreras i 

svenskan, dvs.. hur importorden anpassas till den svenska  böjningsstrukturen (t.ex. the 

boss / bossen) och hur stavningen förändras (t.ex. mail / mejl).  

                                                 
11  Josephson (2004) Engelskan i 2000-talets Sverige, s 18 f 
12 Mickwitch Åsa http://www.nord.helsinki.fi/importord/projektdelar.htm (under utgivning i ) I III. 
Selback, Bente (red.): Omfanget av moderne importord i språka i Norden. Norge, Novus 
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3. Syfte 

Uppsatsen syftar till att identifiera mängden och sortens engelska i svenska elevtexter. 

De svenska elevtexterna är uppsatser skrivna i svenskämnet år 2000. De kommer att 

benämnas elevuppsatser eller elevtexter, men det är alltså samma textmaterial jag talar 

om. Dessa ligger till grund för att närma mig frågor som: Är det svenska språket hotat 

inom denna domän? Påverkar engelska inlåningsord betygen? Kan vi skönja 

kodväxling eller diglossi?  

 

För att ta reda på det har jag valt följande frågeställningar: 

3.1 Frågeställningar 

 

Hur vanligt förekommande är engelska ord i elevtexter? 

Vilken typ av engelska ord är det som förekommer? 

Finns det något samband mellan betyget och andelen engelska i texten? 

Finns det andra korrelat till andelen engelska, såsom kön eller föräldrars 

utbildningsnivå?  

3.2 Varför är det intressant 

 

Det är mycket intressant att se på elevtexterna. För det första är de undersökta texterna 

avsedda att författas på svenska språket. Härigenom visar eleverna sina 

språkkunskaper i svenska. De skall alltså inte författas på engelska. För det andra är 

eleverna de som växer upp och kommer att dominera språkutveckling i medier och på 

arbetsplatser i framtiden. En attitydförändring som på sikt kan påskynda svenska 

domänförluster, i påverkan av IT och mediesamhället skulle eventuellt kunna skönjas 

där. För det tredje är influenserna från IT världen, som i sig är en domän med mycket 

höga engelska inlåningsord, en domän som elever i högre grad än äldre utsätts för bl.a. 

genom datorspelande och Internetsurfande. 

I textbedömning ska ett rikt och varierat språk nå högre betyg och därför kan det 

vara möjligt att elever försöker visa sin språkliga bredd genom t.ex. kodväxlingar för 
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att nå den högre bedömningen av läraren.13 Vi får ju inte glömma bort att det trots allt 

rör sig om ett betygsmoment, en uppsats som skall bedömas.  

 

4. Metod  

Denna studie är induktiv, med kvantitativa inslag. Kvantitativ för att den bygger på 

identifiering av engelska importord och anpassade importord. Induktiv då jag strävar 

efter att identifiera de engelska ordtyperna och i resultatdiskussionen diskutera om det 

går att se några teorier. Jag ställer resultaten mot tidigare forskning, även om jag inte 

antagit en hypotetisk teori i förväg, utan förhållit mig öppen till empiriska resultat. 

 

4.1 Statistik 

Jag använder inte statistiska metoder, utan använder statistik i uppställning utav data. 

Trots detta vill jag påpeka att statistik kan vara missvisande och lätt manipuleras för att 

lyfta fram sitt eget syfte. En av fördel är att tabeller på ett lättöverskådligt sätt lyfter 

fram resultaten, där de annars inte skulle ha visualiserats. 

4.2  Projektet Skrivbanken 

Projektet Skrivbanken är en databas som hittills innehåller knappt 300 elevtexter. 

Projektet drivs i samarbete mellan Växjö universitet, Högskolan i Kalmar, 

Avdelningen för Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, Uppsala 

universitet, och Skolverket, Stockholm.  

De knappt 300 texterna är ännu så länge försedda med följande variabler: år då 

uppsatsen är skriven, elevens kön, uppsatsämne, kulturellt kapital samt föräldrars 

utbildning. Den som vill ha tillgång till materialet för att forska kan vända sig till 

www.skrivbanken.se eller Växjö universitet. 

4.3 Urval 

Elevtexterna är hämtade från Skrivbanken. 22 uppsatser, författade år 2000, är 

undersökta. Urvalet är gjort slumpvis, men med avsikt att få med hälften flickor och 

hälften pojkar, samtliga betygsnivåer och stor spridning av föräldrars 

utbildningsbakgrund. 14  

                                                 
13 Lpo94 (1999)Skolverket 
14 http//: www.skrivbanken.se 
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4.4 Bearbetning 

Till att börja med läste jag texterna och fastställde elevens betyg, kön och förälders 

utbildning. Därefter identifierade jag de engelska orden, vilka redovisas separat. Här är 

min ansträngning också att säga något om vad det är för slags ord. Orden är också 

sammanställda kvantitativt i två tabeller. Tabellerna ska ge en översikt över om det 

finns faktorer som verkar samspela mellan andelen engelska ord och betyg, kön eller 

föräldrars utbildningsbakgrund. 

 

5. Resultat och analys 

Här presenteras först förekomsten av engelska importord och hur de korrelerar till kön 

och betyg i tabeller därefter de engelska orden. 

5.1  Statistik 

Kön och betyg i förhållande till engelska ord i uppsatser. Tabell 1. 

engelska ord

0
1
2
3
4
5
6

G G G G G
V

G
V

G
V

G
M

V
G

M
V

G G G G
V

G
V

G
V

G
V

G
V

G
V

G
M

V
G

M
V

G
M

V
G

P P P P P P P P P P F F F F F F F F F F F F

engelska ord

 
Teckenförklaring: P är förkortning för pojkar, F, för flickor. G, VG resp. MVG är förkortningar för betygsskalans Godkänt, Väl 
godkänt samt Mycket väl godkänt. 
 

Tabell 1 visar de 22 elevtexternas andel engelska ord, författarens kön samt betygen på 

respektive uppsats. De texter som innehöll engelska ord är ungefär lika många från 

vardera kön. Det fanns 23 engelska ord totalt i de 22 elevtexterna. De uppsatser som 

innehåller engelska ord har en spridning över hela betygsskalan, dvs. från G till MVG, 

med en tendens åt det högre betygsintervallet. 

 

Föräldrars utbildning i förhållande till engelska ord.Tabell.2. 
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0

1

2

3

4

5

6

F F F F G G G G G G E E E E E E E E E E E E

Teckenförklaring: F står för förgymnasiala studier, G för gymnasiala studier och E står  för eftergymnasiala studier.  

 

Tabell 2 visar en översikt av föräldrarnas utbildningsbakgrund i förhållande till antalet 

engelska ord. Tabellen tar inte hänsyn till kön eller betyg. Av de elever som hade 

förekomst av engelska ord i sina uppsatser alla utom en föräldrar med eftergymnasial 

utbildning. Den eleven hade föräldrar med gymnasial utbildningsbakgrund.  Totalt 

hade fyra elever föräldrar med förgymnasial eller lägre utbildning. Ingen engelska 

fanns i de texterna från elever som hade föräldrar med förgymnasial eller lägre 

utbildningsbakgrund. Sex elever hade föräldrar med gymnasial utbildning, av dessa 

hade en elev (16,6 %) engelska ord med i sin text. Tolv elever hade föräldrar med 

eftergymnasial utbildning. Av dessa tolv hade åtta elever förekomst av engelska ord i 

sin uppsats alltså 66,6%. 

5.2 Engelska ord 

Dessa ord förekom som betecknades som engelska: 

 

friends, friends 

whiteboard 

dress 

tajts 

smasha  

skateboard, snowboard  

window  

nigger  

miss world show  
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coola, coola, coola  

spice girls  

pink  

shit  

the muffin man 

 

6. Resultatdiskussion 
 

6.1 Domänförluster 

Domänförluster gör sig gällande inom två områden. Dels inom de inlånade ord som 

blivit så vanliga att vi inte reagerar på att de inte egentligen är svenska. Förmodligen 

kommer de snart in i den svenska akademin ordlista, och frågan är om inte vissa av 

orden redan står där. Detta är tecken på domänförlust ur ett språkanvändarperspektiv, 

snarare än en tydligt avgränsad domän såsom media, sport eller forskning.  Hit hör 

orden skateboard, snowboard och smasha, av tennisens to smash. 

 

6.2  Inlånade ord som etablerats 

Flera engelska ord i uppsatserna är sådana ord som behållit sin stavning med fått en 

svensk böjning, bestämning eller suffix, en whiteboard, en snowboard, en skateboard. 

Här återfinner vi också etablerade slanguttryck, ”coola”, från ”cool” samt återigen 

”smasha”. Orden bildas enligt samma mönster som svenska verb görs av substantiv, 

post, posta, med ett suffix ”a” finalt.  Eleven använder sig av de gängse inlånade orden 

som om de vore svenska. 

 

6.3 Kodväxling   

Den typ av kodväxling där en författaren fritt växlar mellan språken förekom inte. 

Däremot måste här uppmärksammas är att den engelska kulturen och relaterade 

kulturfenomen är nära de svenska skolbarnen. När de omtalar dessa finner de naturligt 

att göra det utan omskrivning till svenska. The muffin man är omgivet av bestämd 

artikel och särskrivet så som sig bör på engelska, liksom spice girls och miss world 

show är också återgivna i sin helhet och eleven har uppfattat den för engelskan 

gällande särskrivningen. 
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Detta gäller också enstaka ord, där eleven beskriver en rörelse med ett engelskt namn 

eller sin engelskundervisning friends, window, pink, shit. 

 

6.4 Diglossi 

Den enda av uppsatserna som innehåller ett uttryck som jag reagerar över är en pojke 

som skriver att han fått en ny ”dress”. (Dress i den här kontexten kan översättas, ny 

utstyrsel, dräkt till första skoldagen, men i meningen ”dressed”, påklädd.) Det kan vara 

så att eleven inte uppfattar nyanserna i skillnaden mellan orden och att han kom på det 

engelska uttrycket före det svenska. Engelskans dress används ju mycket riktigt för 

klädd, klä sig, kostym samt även klänning.15  

Det skulle också kunna vara så att eleven faktiskt känner till att Svenska 

akademien likställer dress med kostym, men inte reflekterar över den omedelbara 

kopplingen till kvinnokläder ur ett läsarperspektiv. Dress i svenskan skulle innebära 

dräkt, vilket vanligen avser kjol och kavaj eller byxa åt damer.16 Hur ”dress” har 

använts i den här elevens uppsats tolkas in av den övrigt uppvisade 

språkbehärskningen av ordförråd, stilnivåer, variationer, syntax m.m. Jag menar att det 

förefaller som att ”dress” här är likställt klädesdräkt, något som jag anser vara en 

ålderdomlig benämning på konungaprakt, och oftast förekommande inom tal om 

svunna tiders klädstilar eller inom historiska rollspel. Att det skulle vara tal om  

halvspråkighet eller diglossi, har jag inte funnit belägg för.  

Materialet utgjordes av 22 elevuppsatser. Utfallet av engelska ord var mycket 

litet. Som visats ovan är det rena tillfälligheter som styr vilka engelska ord jag funnit. 

Det går alltså inte att dra några slutsatser om typer av engelska ord som inlånats. Jag 

hade förväntat att utfallet skulle vara större. Och en större undersökning skulle bäst  

rymma ett hundratal texter för att kunna dra några försiktiga slutsatser om typen av 

engelska ord som elever föredrar. 

Engelska ord i elevtexter är alltså inte särskilt vanligt förkommande. Endast ett 

fåtal ord fanns totalt i de 22 uppsatserna.  

Ett eventuellt svagt samband kan skönjas mellan betyget och andelen engelska i 

texten, då de uppsatser som innehåll engelska ord fick högre betyg än de andra. Detta 

verkar dock bero på elevers helhetsförmåga till att uttrycka sig varierat och målande, 

samt nå de andra kriterierna för uppsatsskrivandet än själva förekomsten av engelska 

                                                 
15 Nordstedt stora engelska ordboken (1989) uppslagsord dress 
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ord. Däremot kan det fastslås att den lilla mängden engelska ord jag funnit inte 

påverkat betyget negativt. Det finns alltså inte en kraftig attityd bland lärare emot 

förekomsten av engelska ord i elevers svenska uppsatser i begränsade mängden. 

Kön verkar inte vara utmärkande. Däremot hade samtliga elever, utom en, med 

engelska ord i sina uppsatser, föräldrar med eftergymnasial utbildningsnivå. Detta kan, 

som jag tidigare varit inne på visa på en högre förmåga på att utrycka sig varierat rent 

allmänt och kanske det i den aspekten spiller över på kodväxling.  

6.5 Avslutande diskussion 

Mitt huvudsyfte var att undersöka i vilken utsträckning engelska ord finns i svenska 

elevtexter, samt se om det fanns ett samband mellan kön, betyg och föräldrars 

utbildningsbakgrund, för att kunna säga om svenska språket på något sätt är hotat inom 

grundskoledomänen.  

Till skillnad från Åsa Mickwitz undersökning kunde inte jag finna någon större 

mängd importord. Trots att de funnit att svenskan hade en betydande del mer mängd 

import ord än de övriga nordiska språken inom domänen media/musik, finns det alltså 

inga belägg för att detta skulle ha spridit sig till domänen svenskundervisning 

(elevernas svensk texter). 

Olle Josephson menade att vi inte riskerar språkdöd, men väl diglossi på sikt. 

Någon ren diglossi har jag inte, eftersom det enda ordet, dress, där eleven eventuellt 

inte hittade korrekt svenska benämning, är ett för litet resultat för att kunna dra sådana 

slutsatser på. Det emotsäger dock inte Josephsons resultat. 

Mina slutsatser är att engelska ord i elevtexter inte är särskilt vanligt 

förkommande. I 22 elevuppsatser fanns endast 23 engelska ord eller uttryck. Därför 

kan jag endast tala om mycket svaga samband. Ett eventuellt svagt samband kan 

skönjas mellan betyget och andelen engelska i texten, då de uppsatser som innehåll 

engelska ord fick högre betyg än de andra. Det finns också ett svagt samband mellan 

hög utbildningsnivå hos föräldrar och förekomsten av engelska uttryck.  

Detta kan i liten skala antyda att oron över svenska språkets ställning än så länge 

inom skolans domän, är onödig. Svenska språket står inte inför någon språkdöd.  I 

likhet med Josephson visar de få resultat snarare på att vi ligger i fas ett, både i 

språkdödsskedet och i domänförlustskedet.  Jag menar dessutom att ett språk bör ligga 

                                                                                                                                             
16 SAOL, Svenska Akademin Ordlista (1999) över det svenska språket, uppslagsord dress 
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i fas ett för att ändå ingå i den förnyande process som gör språket uppdaterat och 

användbart. domänspråkbrukarperspektiv 

Slutligen vill jag precis som Hyltenstam fastslå att det är för tidigt att tala om ett 

kodväxlingsskede, men att vi i många avseenden behöver engelskan, redan idag, för att 

klara oss i Sverige. Engelskan är nog redan i miniatyr ett språk som återspeglar hela 

den regionala och sociala variationen i det svenska samhället, men om och när det blir 

det överlag i de flesta domänerna, då verkar det, enligt min empiri, som att det är 

eleverna med högutbildade föräldrar som har lättare att ta del av ”högspråket”.   
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