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Denna studie fokuserar på ungdomars skriftspråk. En stor del av det ungdomar skriver idag 

sker genom nätbaserad kommunikation, exempelvis via chatt och sms. Denna typ av 

skriftspråk innehåller många inslag av ungdomsspråk och andra talspråkliga drag. Syftet med 

studien är att dels undersöka i vilken utsträckning och på vilka sätt detta speciella skriftspråk 

framträder i elevproducerad text i skolan, men också att undersöka hur svensklärare ser på de 

ungdoms- och talspråkliga inslagen. Studien är genomförd med de kvalitativa metoderna 

textanalys samt kvalitativ livsvärldsintervju. Det empiriska materialet består av 29 elevtexter 

från 2010 års nationella prov i svenska för åk 9, samt av intervjuer med fyra svensklärare. 

Resultatet av studien visar på att elevtexterna, med ett undantag, innehåller få inslag av 

ungdoms- och talspråk. Det visar även på att svensklärarna står för en restriktiv hållning till 

sådana inslag och menar att det är mycket viktigt att eleverna förstår skillnaden mellan tal- 

och skriftspråk.                
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1. Bakgrund 
 

Inledning 
 

Under mina studier i svenska vid Linnéuniversitetet har jag vid flera tillfällen kommit i 

kontakt med området språksociologi. Det jag fängslats av inom detta område är framför allt 

språkets betydelse för identiteten eller kanske snarare identitetens betydelse för språket. Vi 

människor behandlar alla språket på olika sätt beroende på en rad bakomliggande faktorer. 

Men även om det inte går att finna två individer med identiskt språkbruk grupperar man inom 

språksociologin människor efter deras sätt att använda språket.  

 

En sådan grupp är ungdomar som på många vis har ett speciellt förhållningssätt till språket. 

Då jag även arbetar som högstadielärare möter jag dagligen ungdomar och många gånger 

fascineras jag över deras sätt att uttrycka sig. Allt från lekfulla nybildningar av ord till 

svordomar och andra förstärkningsord har fångat mitt intresse. Ungdomsspråk liksom andra 

språkliga varieteter framträder framförallt i talspråket och inte i det normstyrda skriftspråket. 

Emellertid har det utbredda användandet av datormedierad kommunikation bland ungdomar 

fått till följd att talspråket trängt sig in i skriften. Forskare på området vittnar om att 

människor de träffat på under sina forskningsstudier därför känner en oro över att de 

talspråkliga dragen även kommer att få sitt intåg i ungdomars skriftspråk inom andra mer 

normstyrda domäner.  

 

Om ett sådant intåg över huvud taget skulle vara ett problem eller inte kan naturligtvis 

diskuteras, men det är inte detta som fångar mitt intresse. Istället är det den rena fascinationen 

över språkets utveckling och vad som kan tänkas påverka denna som ligger till grund för detta 

arbete, och i denna fråga spelar ungdomarna en viktig roll.      

 

 

Egen förstudie 
 

Som en inledning till detta examensarbete genomförde jag en mycket enkel förstudie, 

eftersom jag ville försäkra mig om mina tänkta frågeställningars relevans. Jag kände mig 

alltså tvungen att undersöka om ungdomsspråk och talspråkliga drag överhuvud taget 

förekommer i elevproducerad text på högstadiet. Om så inte vore fallet hade ett vidare arbete 

med denna uppsats knappast varit meningsfullt.   

 

En av mina kollegor, som bland annat undervisar i svenska, ger varje vecka sina elever i 

årskurs sju en skrivläxa med ett specifikt tema. Eleverna behöver inte skriva mer än några 

sidor i sina skrivhäften och läxan rättas inte av läraren, utan kommenteras bara kort. Läxans 

fokus ligger nämligen på att eleverna ska skriva, inte på hur de gör det. Tanken är helt enkelt 

att samtliga elever ska komma igång med sitt skrivande och till en början är då stil och 

skrivregler tämligen oviktiga. Dessa läxhäften lånade jag av min kollega och det är dessa som 

ligger till grund för min förstudie.  

 

Vid genomläsning av elevernas skrivläxor blev det tydligt att inslag av ungdomsspråk och 

andra talspråkliga drag definitivt förekommer i texterna. Självfallet varierade det mycket 

eleverna emellan, men en stor del av texterna innehöll just sådant språkbruk jag intresserar 

mig för i detta arbete. Nu gick dessa elever i årskurs sju och skrivuppgifterna var mycket fria, 

något som förmodligen stärkte de ungdomsspråkliga dragen i texterna, men jag fann ändå 
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grund för att genomföra min planerade undersökning som presenteras i detta examensarbete. 

 

 

Grundskolans styrdokument 
 

Den 1 juli 2011 träder en ny läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet i 

kraft. Denna läroplan, Lgr 11, har i skrivande stund inte börjat gälla men jag presenterar trots 

detta relevanta delar av den i detta arbete. Om inte annat ger den ju en fingervisning om vart 

skolan är på väg inom just det område som rör anpassningen av språket. Jag inleder dock detta 

avsnitt med, för studien, relevanta delar ur Lpo 94.   

 

Lpo 94 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, förklarar man i avsnittet ”skolans 

uppdrag” hur varje elev ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera. Detta ska 

ske genom att eleverna ges möjligheter att läsa, skriva och samtala. Vidare fastslår man att 

språket är starkt sammankopplat med identitetsutvecklingen. I enlighet med läroplanen ska 

skolan sträva efter att eleverna”...utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen 

av att vårda sitt språk...” (Utbildningsdepartementet 1998:9).   

 

I kursplanen, som inrättades år 2000, för ämnet svenska i grundskolan beskrivs ämnets 

karaktär och uppbyggnad. Förutom att klargöra att språket utvecklas i sociala samspel med 

andra människor nämns även att till och med barn förstår att språket kan anpassas på olika sätt 

bland annat genom att välja ord vars stilvalör passar in i sammanhanget. Ur uppnåendemålen 

för år 9 framgår det bland annat att eleven ”...ska kunna skriva olika sorters texter så att 

innehållet framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand 

och med dator” (Skolfs: 2000:135).         

 

Lgr 11 

Ett av de syften med undervisningen i svenska som lyfts fram i den kommande läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, kallad Lgr 11, är att ge eleverna 

”...förutsättningar att utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare 

och sammanhang...” (Utbildningsdepartementet 2011:222). I det centrala innehållet för 

årskurs 4-6 står att läsa: 

 
Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, 

till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext. 
(Utbildningsdepartementet 2011:225) 

 

Man betonar således vikten av att eleverna förstår att man bör anpassa språket beroende på 

skrivsituation och man exemplifierar alltså detta genom att nämna bruket av modern 

kommunikation i sammanhanget. Detta är något nytt och förekom inte i tidigare kursplan för 

ämnet svenska.        
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I det centrala innehållet för årskurs 7-9 fastslås att fokus ska ligga på följande: 

 
 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 

och språkliga drag. 

 

 Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och 

begrepps nyanser och värdeladdning. 

 

 Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket 

syfte man kommunicerar.  

 

(Utbildningsdepartementet 2011:225-227) 

 

Ser man till de kunskapskrav som föreligger för betyg E i årskurs 9 hittar man följande 

passage: ”Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning 

samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer” 

(Utbildningsdepartementet 2011:230). För betyg C och A återfinns egentligen samma 

formulering bortsett från att vissa värdeord har förändrats. Till exempel har ordet ”viss” från 

kunskapskraven för betyg E bytts ut mot ”relativt god” och ”god” i kunskapskraven för 

betygen C respektive A.      

 

 

Ungdomsspråk och andra talspråkliga drag 
 

Textanalys handlar i stor utsträckning om tolkningar, och ungdomsspråk utgör, vilket 

Jörgensen (1995:76) påtalar, inte en enhetlig språklig varietet. Kotsinas (2004) visar i sin 

undersökning till exempel på hur ungdomar från olika Stockholmsförorter har sina olika 

varianter inom ramen för det som kan benämnas ungdomsspråk. Bland annat spelar faktorer 

som kön, etnisk bakgrund och den socioekonomiska tillhörigheten stor roll för språkbruket. 

 

Termen ungdomsspråk syftar på de särpräglade språkliga dragen som framkommer då 

ungdomar pratar med varandra. Ungdomsspråk ryms således inom begreppet talspråk, men 

har sina mycket karaktäristiska drag. Exempelvis kan man i ungdomsspråk se speciella 

avvikelser från taltempo, uttal, röststyrka och turtagning. Dessa är naturligtvis svåra att 

överföra till skrift och då denna studie har fokus på ungdomars skrivna texter har jag i 

textanalysen istället fått koncentrera mig på att undersöka förekomsten av andra 

ungdomsspråkliga uttryck. Det handlar då främst om olika ordval som kan tillräknas 

ungdomars talspråk.  
 

Att uttala sig om olika ords eventuella ungdomliga karaktär är dock vanskligt. I tal använder 

nog de flesta människor, ung som gammal, till exempel en och annan svordom. Att då tala om 

ett specifikt ungdomsspråk kan upplevas både missvisande och felaktigt. Gunnarsdotter 

Grönberg (2007) beskriver exempelvis hur även personer i vuxen ålder använder 

diskurspartikeln typ. Inte sällan är det därför svårt att avgöra om ett språkligt drag faktiskt har 

med skribentens ålder att göra eller inte. Gränsdragningen mellan ungdomsspråk och andra 

talspråkliga drag kan i vissa fall således vara mycket vag.     
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Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka och ge ett bidrag till kunskap om 

ungdomars språkbruk i skriven text. Mer specifikt är syftet att belysa de talspråkliga inslag av 

ungdomsspråk som förekommer i texter producerade av elever på högstadiet, samt att utröna 

hur svensklärare ställer sig till dessa. Det sistnämnda avser bland annat vilken acceptans 

lärarna har för de talspråkliga inslagen och vilka reaktioner och känslor dessa inslag väcker. 

 

Mina frågeställningar blir således:  

 

 I vilken utsträckning förekommer talspråkliga inslag i elevproducerade texter på 

högstadiet? 

 

 Vilka talspråkliga inslag finns i elevtexterna och hur framträder dessa? 

 

 Hur ser svensklärare på de talspråkliga inslagen? 
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2. Litteratur- och forskningsöversikt 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska grund min undersökning vilar på. Här går jag först 

och främst igenom språkvetenskapliga begrepp, såsom språkvarietet och kronolekt. Dessa 

begrepp är relevanta för att till fullo förstå studiens syfte och frågeställningar gällande 

ungdomars språkbruk. Vidare går jag i detta kapitel igenom tidigare undersökningar som 

behandlar ungdomars språk i nya medier och som har flera gemensamma beröringspunkter 

med min egen studie. Till viss del har jag därför kunnat jämföra resultatet från dessa 

undersökningar med vad jag själv kommit fram till i min egen studie.              

 

 

Språklig varietet 
 

Alla människor behandlar språket olika. Man kan därmed säga att var och en har ett alldeles 

unikt språkbruk, eller idiolekt. Einarsson (2009:213) beskriver begreppet som “en 

kombination av en individs samlade lektiska erfarenheter.” De lekter som Einarsson lyfter 

fram som de viktigaste är geo-, socio-, sexo-, etno-, och kronolekten. Utifrån dessa formas 

alltså varje enskild individs unika språkbruk, samtidigt som det även fungerar som en mycket 

viktig identitetsmarkör.  

 

Språkliga varieteter som förknippas med ålder brukar kallas kronolekter. Barn talar 

exempelvis inte likadant som åldringar och ungdomars speciella språkbruk har en tendens att 

uppröra vuxenvärldens alla ”språkpoliser”. Att vårt språk förändras över tid känns tämligen 

självklart men ändå är kronolektbegreppet komplicerat. Enligt Einarsson (2009) är det 

nämligen så att det är specifika sociala livserfarenheter som påverkar kronolekternas 

utformning och dessa erfarenheter kan över tid vara mycket utspridda. Man kan ju exempelvis 

få sitt första barn när man är 20 år likväl som när man fyllt 40 och långt ifrån alla går i 

pension när de fyller 65. När man delar in i åldersgrupper bör man ha detta klart för sig. Trots 

detta kan man inte komma ifrån att vi alla tillhör olika åldersgrupper med olika kollektiva 

identiteter och att det vilar olika förväntningar på oss.  

 

 

Ungdomsspråk 
 

Den språkliga varietet jag i denna uppsats koncentrerar mig på är alltså kronolekten som 

brukar benämnas “ungdomsspråk”. Mycket av den litteratur som behandlar detta område av 

språksociologin refererar till den forskning Ulla-Britt Kotsinas presenterar i Ungdomsspråk 

(2004). Kotsinas beskriver också hur det egentligen är först under de senare decennierna av 

1900-talet som forskningen inriktade sig på ungdomskulturer och ungdomars samspel med 

varandra. Tidigare har man mest koncentrerat sig på att studera ungdomars beteende och 

språk på individnivå i förhållande till föräldrar och skola.    

 

I Ungdomsspråk (2004) diskuterar Kotsinas ungdomsspråk utifrån inspelningar av samtal 

mellan ungdomar i tre olika Stockholmsförorter. Ytligt sett framstår det som att ungdomarna 

från de tre områdena talar tämligen olika men de har också mycket i sina språk gemensamt. 

Bland annat nämner Kotsinas den språkliga kreativitet ungdomarna besitter vilken leder till 

nya slangord, former och nytt uttal, alltså sådant som i grunden kanske kännetecknar allt 

ungdomsspråk.      
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Men vem är då ungdom? Ja, enligt Ulla-Britt Kotsinas (2004) avgränsar man inom modern 

ungdomskulturforskning ungdomstiden till 13-24 år. Denna avgränsning bygger på det 

västerländska samhällets normer där man räknas som ungdom från tidiga tonår fram till dess 

att utbildning avslutas och familjebildning påbörjas. Utifrån denna definition av begreppet 

ungdom är det kanske inte så märkligt om den övre gränsen som Kotsinas anger kan 

ifrågasättas. Många gånger upplever jag exempelvis att man i dagens samhälle räknas som 

ungdom upp till i alla fall 30 års ålder.  

 

Enligt Elin Almér (2006), doktorand i lingvistik, är språkvetenskapligt inriktade 

samtalsforskare måna om att inte skilja innehållet i vad som sägs från sättet det sägs på. 

Istället ser man det som en enhet som hon betraktar som ett slags porträtt av en människas 

identitet. Hon menar nämligen att de språkliga uttrycken tecknar talarens inre världsbild. 

Vidare beskriver Almér ungdomsspråkets sociala mening som starkt sammanlänkad med 

identitetsutvecklingen ”...såtillvida att den markerar differentiering både från barndomen och 

från föräldragenerationens ideologier och språkbruk” (Almér 2006:121).  

 

Både Kotsinas (2004) och Gunnarsdotter Grönberg (2007) beskriver hur det hos allmänheten 

förmodligen alltid funnits diskussioner om ungdomars sätt att hantera språket. Oftast har det 

handlat om negativa uppfattningar beträffande slarvigt uttal, svordomar och klent ordförråd. 

Att beskriva ungdomsspråk som en enhetlig språklig varietet låter sig dock inte göras, enligt 

Jörgensen (1995:76), som uttrycker sig på följande vis: ”Möjligen kan man säga att 

ungdomars språk får en karaktär, som man mera sällan återfinner hos vuxna, och i sådana fall 

skulle man kunna tala om ett speciellt ungdomsspråk. Det är dock inte möjligt att urskilja en 

enda språklig variant som speciellt utmärkande för ungdomar.” Emellertid går det att lyfta ut 

en rad generella drag som återfinns i ungdomsspråk. 

 

Einarsson (2009:203) menar att det antagligen är användandet av slang, svordomar och 

småord som förknippas med ungdomars språkbruk. Med småord avses exempelvis typ, 

liksom, ba (bara). Dessa ord, som förefaller onödiga, benämns inom samtalsforskningen 

diskurspartiklar och kan ha flera funktioner. Vidare nämner Jörgensen (1995:77) hur 

ungdomsspråket kryddas av speciella hälsningar, hyperboliska och expressiva uttryck, 

onomatopoetiska (ljudhärmande) och nybildade ord.  

 

Kotsinas (2004) lyfter även fram det faktum att ungdomar oftare än vuxna använder sig av 

citat och pseudocitat i sitt språkbruk. Vidare beskriver hon hur ungdomars samtalsstil är 

engagerad och att ett högt taltempo med ryckig turtagning är signifikativ för stilen. Många 

gånger upplevs den även gapig och högljudd, då röststyrkan emellanåt används som verktyg 

för att komma till tals.    

 

 

Ungdomars språk i nya medier 
 

Gunnarsdotter Grönberg (2007) beskriver hur ungdomar mycket snabbt tagit till sig nya 

digitala kommunikationsmedel. SMS, e-post och chatt är alla exempel på olika sätt att 

kommunicera digitalt och de flesta ungdomar är idag mycket vana brukare av sådana tjänster. 

Språket i ungdomarnas texter påminner många gånger mer om talspråk än skriftspråk 

eftersom kommunikationen inte sällan är blixtsnabb och saknar planeringstid. Dessutom 

bevaras sällan texten för eftervärlden.  

 

Theres Bellanders (2006) undersökning av 300 gymnasisters kommunikationsvanor visar att 
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så gott som alla har en egen mobiltelefon som de använder för att skicka och mottaga SMS. 

Många av dem chattar även dagligen och en del använder även datorn för att blogga. Vidare 

visar undersökningen att endast en liten del av det ungdomar skriver sker i skolan och bedöms 

av lärare. Bellander lyfter även fram den rädsla som finns över att ungdomarnas språk skulle 

försämras på grund av ett utbrett användande av datormedierad kommunikation (CMC) och 

medföra en förändring av textnormer. Hon menar dock att denna farhåga tillbakavisas av 

CMC-forskare som hittills inte funnit några tecken på att datormedierad kommunikation 

skulle påverka språkbruket negativt. Bellander menar istället att de talspråkliga drag som 

förekommer i en del skoluppsatser har sin förklaring i elevernas ovana att uttrycka sig med 

korrekt skriftspråk. I deras datormedierade kommunikation med varandra använder de 

däremot medvetet talspråkliga inslag för att skapa en viss ton i texten och då finns det, enligt 

Bellander, en specifik strategi bakom detta.       

 

Denna uppfattning, att språkbruket i nya medier inte skulle påverka ungdomars behärskning 

av skriftspråket, delas av Ylva Hård af Segerstad (2003). Hon beskriver i artikeln ”Språket i 

SMS - en translingvistisk dragqeen?” hur hon i sin språkvetenskapliga avhandling undersökt 

hur skriftspråket används och anpassas efter de förutsättningar som råder för bland annat sms. 

Hon beskriver där hur hon under arbetets gång mött människor oroade över att ett ökat bruk 

av sms, mail och chatt ska utarma språket. Framför allt har man sett att särskilt ungdomar 

använder sig av ”...ett förkortat, grammatiskt relativt förenklat språk med starka inslag av 

framför allt engelska lånord” (Hård af Segerstad 2003:120). Hård af Segerstad menar dock att 

man, för att det är så självklart, lätt förtränger att vi ständigt varierar vårt språk och anpassar 

det efter många olika faktorer. Som exempel nämner hon att vi använder ett visst språkbruk 

när vi skriver en jobbansökan och ett annat när vi pratar med familjen, det ena språkbruket 

utesluter inte det andra. Vidare menar hon att det är viktigt att barnen i skolan får öva sig i att 

skriva efter rådande normer för standardskriftspråket, så att de får en bas att utgå ifrån. 

Därefter kan de anpassa sitt skriftspråk efter till exempel situation och medium.     

 

Ylva Hård af Segerstad och Sylvana Sofkova Hashemi (2007) har tillsammans arbetat med 

det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Att lära sig skriva i IT-samhället”. Syftet med 

projektet, som påbörjades under 2003, var att undersöka hur barn och ungdomar skriver i 

olika situationer samt att titta närmare på de eventuella effekter på deras texter som kan ha 

med deras användande av informations- och kommunikationsteknologier att göra. Två av de 

centrala frågeställningarna för projektet var:  
 

Påverkar den nya tekniken skrivande och skrivinlärning, och i så fall hur? Finns det skäl att 

tro att standardskriftspråket hotas av elevernas flitiga användning av skrift i nya 

medier?(Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi 2007:1) 

 

Materialet i projektet utgjordes av texter, lärarinitierade skrivuppgifter, skrivna av 157 elever 

från tre mellan- och högstadieskolor. Texterna analyserades sedan och jämfördes med 

informella texter skrivna på fritiden i bland annat mail och sms. Resultatet av analysen visade 

på att det i skoltexterna fanns vissa talspråkliga drag och avvikelser från 

skriftspråksnormerna, dock i avsevärt mycket mindre omfattning än i fritidstexterna. 

Dessutom saknade skoltexterna helt inslag av till exempel smilisar och asterisker som flitigt 

användes i fritidstexternas datormedierad kommunikation. Således anser Hård af Segerstad 

och Sofkova Hashemi att oron över att standardskriftspråket skulle utarmas till följd av 

elevernas stora användning av skrift i nya medier är obefogad. Istället menar de att de 

talspråkliga tendenser och avvikelserna från skriftspråksnormerna som förekommer i 

skoltexterna beror på elevernas skrivmognad. 
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Vidare menar Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi (2007) att språket anpassas till de nya 

medierna och att detta leder till en sorts språklig kreativitet. Om just detta språkbruk, till 

exempel nya förkortningar, i framtiden kommer att få genomslag även i andra typer av texter, 

kan de bara spekulera kring. Som med all språkförändring menar de att detta avgörs av hur 

många som upplever det nya skriftbruket som effektivt. Om bruket förändras kommer 

småningom även skriftspråksnormerna att förändras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3. Metod 
 

Bryman (2011) beskriver fallstudien som ett exempel på en forskningsdesign, ett ramverk för 

insamling och analys av data, och utgörs av en detaljerad undersökning av ett specifikt fall. 

Utifrån det fall man valt bestämmer man sig sedan för en eller flera undersökningsmetoder för 

insamling av data. Fallstudier kan innehålla såväl kvantitativa som kvalitativa metoder, även 

om det är de senare som främst förknippas med begreppet. Backman beskriver hur Yins 

(1989) definition av fallstudien som forskningsstrategi betonar att denna ”undersöker ett 

fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext 

inte är givna” (Backman 1998:49). Backman menar att det sannolikt är detta som gör att den 

passar det kvalitativa perspektivet. Det var också den kvalitativa forskningsstrategin jag 

utgick ifrån i detta arbete.         

 

 

Forskningstradition 
 

Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljer man mellan kvantitativ och kvalitativ strategi, 

och Bryman (2011) menar att detta är ett fruktbart sätt att dela in olika metoder och 

tillvägagångssätt. Emellertid beskrivs skillnaden mellan strategierna oftast som att den 

kvantitativa är inriktad på mätningar och siffror, medan den kvalitativa lägger vikten vid ord. 

Bryman hävdar dock att skillnaderna går djupare än så. Bland annat lyfter han fram 

distinktioner vad gäller den kunskapsteoretiska inriktningen. Han menar att den kvalitativa 

forskningsstrategin tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och 

tillvägagångssätt som införlivats i den kvantitativa forskningen, och istället fokuserar på hur 

individer uppfattar och tolkar sin tillvaro. Hermeneutiken är ett exempel på en sådan 

tanketradition.  

 

Per-Johan Ödman (1979), något av en pionjär vad gäller hermeneutisk tolkning som metod i 

vetenskapliga avhandlingar, beskriver sin syn på hermeneutiken på följande sätt:  

 
Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från aspekter, att vi aldrig kan ställa oss 

utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Vi kan och bör läsa mycket, ta del av 

andras arbete och erfarenhet, samla in material, iakttagelser och data. Men vi 

kommer för den skull inte i en position utanför våra liv, föreställningar och 

bemödanden. Hur vi tolkar och förstår betingas alltid av att vi är historiska varelser. 

(Ödman 1979:10) 

 

Hermeneutiken har sitt ursprung i tolkning eller förståelse av teologiska texter och som i 

samhällsvetenskapliga sammanhang rör tolkning av människors handlingar. Bryman (2011) 

beskriver hur det hermeneutiska synsättet kännetecknas av att tolkningen ska ta hänsyn till 

den kontext texterna är producerade i. Tanken är alltså att den som gör analysen ska sträva 

efter att finna textens mening utifrån den synvinkel skribenten själv haft. Genom denna 

hållning skiljer sig den hermeneutiska forskningen markant från exempelvis den 

positivistiska, vilken representerar en naturvetenskaplig ståndpunkt. Hermeneutiken håller sitt 

fokus på att försöka förstå ett mänskligt beteende, inte enbart förklara det, vilket är fallet i den 

av naturvetenskapen präglade positivistiska synen på samhällsvetenskap. 

 

I min studie försökte jag utifrån hermeneutisk synvinkel tolka mitt empiriska material, så att 

analysen av texterna och intervjuerna inte lyftes ur sina kontextuella sammanhang.     
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En kvalitativ forskningsansats  
 

De kvalitativa metoder jag använde mig av i denna undersökning var textanalys och 

halvstrukturerad livsvärldsintervju. Nedan följer en presentation av dessa metoder. 

 

Textanalys 

En av de metoder jag använt mig av i denna studie kan beskrivas som en kvalitativ textanalys 

då jag i en fallstudie med begränsat material undersökt en särskild språklig företeelse. För att 

analysera texter krävs enligt Hellspong och Ledin (1997) en textmodell att utgå ifrån. De tre 

sidor av en text deras modell lyfter fram är:  

 

1. sammanhanget eller kontexten  

2. uppbyggnaden eller strukturen 

3. framställningssättet eller stilen 

 

Dessa sidor ger en allmän bild av en texts uppbyggnad och samspelar givetvis med varandra. 

Utifrån textmodellen kan man sedan styra analysen mot olika inslag i texten. I denna studie 

fokuserade jag främst på de ungdoms- och talspråkliga uttrycken i elevtexterna, men även på 

det sammanhang i vilket de var skrivna.  

 

Halvstrukturerad livsvärldsintervju 

Intervjun som forskningsmetod beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) helt enkelt som ett 

samtal med en struktur och ett syfte. Dock är forskningsintervjun inte ett samtal mellan 

likställda parter, då det är intervjuaren som formar och kontrollerar situationen.   

 

Inom den kvantitativa forskningen används inte sällan den strukturerade, eller 

standardiserade, intervjun. Denna typ av intervju kännetecknas av att intervjuaren mycket 

strikt håller sig till ett i förväg fastställt frågeschema. Alla intervjupersoner ska få exakt 

samma frågor, ställda i exakt samma ordning, detta för att svaren ska kunna jämföras på ett 

trovärdigt sätt. Ofta är frågorna även mycket specifika och innehåller fasta svarsalternativ, likt 

en enkät. Detta är man inte intresserad av inom den kvalitativa forskningen där intervjuerna 

riktar in sig på intervjupersonernas tankar och åsikter, inte på att forskaren ska komma fram 

till ett mätbart resultat. I den kvalitativa intervjun ser man därför gärna att svaren på frågorna 

både är fylliga och rika på detaljer. (Bryman 2011)        

 

Den typ av intervju som jag anammade i denna undersökning benämner Kvale och 

Brinkmann (2009) halvstrukturerad livsvärldsintervju medan Bryman (2011) talar om en 

semistrukturerad intervju. Målet med denna typ av kvalitativ intervju är att få en bild av 

intervjupersonernas livsvärld och utifrån den göra tolkningar av det som målas upp. Formen i 

den halvstrukturerade livsvärldsintervjun har enligt Kvale och Brinkmann likheter med 

vardagssamtal, bortsett från att intervjun alltid utförs enligt en intervjuguide. Denna 

intervjuguide kan i princip bestå av minnesanteckningar över vilka teman man vill ta upp 

under intervjun, men den kan också utgöras av mer strukturerade frågeställningar. Emellertid 

kan intervjuaren avvika relativt mycket från intervjuguiden och exempelvis ställa intressanta 

följdfrågor som inte finns nedskrivna på förhand. Ordningsföljden på frågorna kan också 

varieras. Kort sagt har intervjuaren mycket stor frihet att anpassa intervjun efter vad som 

kommer fram i samtalet.       
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Urval 
 

Elevtexter 

Det nationella provet i svenska för årskurs nio genomförs varje år under vårterminen. Provet 

är varje år uppbyggt kring ett tema och består förutom av en del som prövar läsförståelse även 

av en muntlig och en skriftlig del. Till läsförståelsedelen och den skriftliga delen hör ett 

texthäfte med ett tiotal skönlitterära texter och tidningsartiklar som utgör provets 

övergripande temat. I den skriftliga delen, som jag i detta arbete koncentrerade mig på, får 

eleverna välja en av fyra längre skrivuppgifter som alla är kopplade till texthäftets tema.             

 

De elevtexter jag studerade i denna undersökning är hämtade från en och samma 

storstadsskola och utgjordes av den skriftliga delen av 2010 års nationella prov i svenska för 

årskurs nio. Provets tema detta år var ”I gränslandet” och eleverna hade att välja mellan att 

skriva ett debattinlägg om åldersgränser till en lokaltidning, ett bidrag till en antologi med 

barns och tonåringars upplevelser av att tänja på sina gränser, ett brev till statsministern med 

förslag till projekt som kan bidra till ökad gemenskap i samhället eller en text om behovet av 

att dela in människor i fack till en ungdomstidning. För att begränsa undersökningen valde jag 

endast ut de uppsatser som skrivits av elever födda i augusti eller september. På så vis erhöll 

jag ett primärmaterial bestående av 29 stycken uppsatser.   

 

Intervjustudie 

Hur många intervjupersoner som behövs för en intervjustudie går, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009), inte att svara generellt på. Antalet bestäms istället av undersökningens 

syfte. I min strävan efter att undersöka svensklärares syn på talspråkliga inslag i elevtexter 

ville jag ha ett sådant antal intervjupersoner att en viss jämförelse dem emellan skulle vara 

möjlig, samtidigt som det skulle finnas utrymme för mer ingående tolkningar av respektive 

intervju. I min studie intervjuade jag därför fyra lärare, som jag sedan tidigare lärt känna 

genom mitt yrke, alla från samma storstadsskola som den som elevtexterna hämtades ifrån. 

Samtliga undervisade vid tidpunkten för intervjuerna i svenska på högstadiet. 

  

Intervjupersonerna utgjordes av tre kvinnor och en man, vilket ungefärligen motsvarade 

könsfördelningen bland lärarna inom ämnet svenska på denna skola. Jag såg även till att det 

var relativt stor åldersspridning bland intervjupersonerna. Detta urval av intervjupersoner 

grundade sig på mina tankar om att kön och ålder påverkar hur vi reagerar på och förhåller oss 

till olika egenheter i språket. Min undersökning har i detta avseende dock endast ett 

explorativt inslag och köns- och åldersaspekter kan inte mer explicit utredas just i 

föreliggande studie. I studien benämnde jag intervjupersonerna A, B, C och D, efter den 

ordning intervjuerna genomfördes.   

 

Eftersom jag tolkade intervjuerna hermeneutiskt, alltså utgick från intervjupersonernas egen 

synvinkel, finner jag det lämpligt att här ge en kort beskrivning av respektive intervjuperson:    

 

 A är en 36-årig kvinna som sedan 2001 undervisat i svenska och musik på högstadiet. 

 

 B är en 48 år kvinna som blev ämnesbehörig i svenska för högstadiet 2010, men har 

sedan 1988 arbetat som klasslärare på mellanstadiet. 

 

 C är en 39-årig kvinna som sedan 1996 undervisat i svenska och SO på högstadiet. 

 

 D är en 66-årig man som sedan 1974 undervisat i svenska på högstadiet.       
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Genomförande 
 

För att få tillgång till elevtexter att analysera kontaktade jag biträdande rektor på en 

kommunal storstadsskola. Kortfattat beskrev jag för honom vilket område mitt examensarbete 

skulle behandla och vilket empiriskt material jag skulle behöva för detta. Jag blev väl bemött 

av denne biträdande rektor och fick tillåtelse att ta del av förra årets nationella prov i svenska 

för årskurs 9, förutsatt att jag inte röjde elevernas identitet. Jag fick även tillåtelse att använda 

skolans kopiatorrum för att dra kopior på de prov jag önskade. Utifrån klasslistor med 

uppgifter om födelsedatum kunde jag enkelt plocka ut de 29 prov som skrivits av elever födda 

i augusti eller september, vilket alltså motsvarade ovan nämnda urval. Dessa prov kopierade 

jag och de kom således att utgöra grunden för min textanalys. 

 

Därefter tog jag kontakt med de fyra svensklärarna och samtliga ställde upp på att låta sig 

intervjuas. Intervjuerna genomfördes i ett tyst och avgränsat rum på skolan den 6 samt den 9 

juni 2011. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan. Därefter analyserades 

materialet och tolkades med hermeneutisk utgångspunkt.     

 

 

Intervjuguide 
 

En halvstrukturerad livsvärldsintervju utgår, vilket jag ovan nämnt, ifrån den intervjuguide 

som intervjuaren ställt samman före intervjun. Intervjuguiden är ett sorts manus för intervjun 

men den kan utformas på olika sätt. Som jag tidigare nämnt kan den i vissa fall innehålla 

endast de teman man vill behandla, medan den i andra fall utgörs av omsorgsfullt formulerade 

intervjufrågor.  

 

Utformning 

Den intervjuguide jag sammanställde inför mina fyra intervjuer (se bilaga 1) består i princip 

av tre delar: en inledning, intervjufrågor och en uppföljande del. Den inledande delen har 

egentligen inte med intervjuns innehåll att göra utan har sin utgångspunkt i de etiska frågor 

Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar kring intervjuande och som bland annat rör samtycke 

och konfidentialitet. Inledningen, som egentligen inte behöver skrivas ned, kan ses som en 

orientering där intervjuaren tydliggör situationen för intervjupersonen. Jag valde att skriva in 

detta i mitt manus av den enkla anledningen att jag inte skulle glömma bort att ge denna, ur 

forskningsetisk synvinkel, mycket viktiga information till intervjupersonerna.       

 

Det övergripande syftet med intervjuerna var att ta reda på svensklärarnas attityder till inslag 

av ungdomsspråk och talspråkliga drag i texter producerade av högstadieelever. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att det vid förberedelsen av en intervju inte sällan är lämpligt att 

formulera tematiska forskningsfrågor som sedan mynnar ut i rena intervjufrågor. Detta har jag 

beaktat och i min intervjuguide finns två övergripande forskningsfrågor presenterade. Det är i 

ljuset från dessa mina intervjufrågor formats. Och när det gäller intervjufrågorna har jag vid 

deras utformning även följt Brymans (2011) råd, bland annat genom att undvika att ställa 

ledande frågor och genom att använda ett begripligt språk anpassat efter intervjupersonerna. 

Den inledande frågan är också mycket öppen och gav intervjupersonerna god möjlighet att 

komma igång med berättandet, vilket är centralt för intervjuns kvalitet.          

 

Den uppföljande delen av intervjun har sitt fokus på hur intervjupersonerna upplevt intervjun 

och om denne vill kommentera något som sagts. Kvale och Brinkmann (2009) påtalar vikten 

av denna avslutande del då intervjun exempelvis rört upp känslor hos intervjupersonen som 
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denne bör ges möjlighet att ge utlopp för. Nu var mitt tema och mina frågor knappast av sådan 

art att de framkallade några känslostormar hos intervjupersonerna, men uppföljningen 

motverkade ändå ett alltför abrupt och okänsligt slut på samtalen.          

   

 

Studiens tillförlitlighet och bearbetning av intervjuerna 
 

En studies tillförlitlighet består enligt Bryman (2011) av fyra delkriterier: 

 

 Trovärdighet 

 Överförbarhet 

 Pålitlighet 

 En möjlighet att styrka och konfirmera 

 

I vilken mån uppfyllde då min underökning dessa kriterier? Ja, till att börja med följde jag så 

gott jag kunde de regler som finns för den kvalitativa forskningen och resultaten från mina 

intervjuer rapporterades till intervjupersonerna. På så vis har de fått möjlighet att bekräfta att 

jag uppfattat och tolkat deras beskrivningar av verkligheten på rätt sätt. Bryman (2011) kallar 

detta för respondentvalidering.  

 

Undersökningen jag genomförde var, vilket ofta är fallet i kvalitativ forskning, mycket 

begränsad och omfattade endast ett intensivt studium av en liten grupp människor. Därmed 

kunde mitt resultat inte generaliseras och överföras på en annan grupp individer. Om studien 

genomförts på en annan skola med elever från till exempel en annan socioekonomisk 

bakgrund, hade resultatet förmodligen blivit helt annorlunda. Troligtvis hade även uttalandena 

från svensklärarna från den skolan också skiljt sig från min undersökning. 

 

Jag strävade efter att säkerställa studiens pålitlighet genom att i uppsatsen redogöra för alla 

faser i min undersökningsprocess. Detta inkluderar allt från frågeställningar till val av metod. 

Under rubriken ”Genomförande” ovan har jag också redovisat hur jag praktiskt gått tillväga 

vid insamlandet av mitt empiriska material.  

 

I samhällelig forskning går det inte att få någon total objektivitet, vilket Bryman (2011) 

intygar. Emellertid var mitt mål att inte låta personliga värderingar lysa igenom och påverka 

utförandet och resultatet av studien. Dock utgår mina tolkningar av det empiriska materialet 

självfallet ifrån min egen världsbild, vilket givetvis är ofrånkomligt.          

 

Som jag tidigare nämnt spelades samtliga intervjuer in för att sedan transkriberas. När jag 

sedan gick igenom transkriptionerna hade jag som mål att, utifrån mina egna tolkningar av 

intervjusvaren, finna likheter och skillnader mellan svensklärarnas attityder till ungdoms- och 

talspråkliga drag. På så vis kan man säga att jag delade in intervjusvaren i olika kategorier för 

att sedan titta på helhetsintrycket av de attityder som framkom. I resultatdelen valde jag sedan 

ut adekvata citat från intervjuerna, som på olika sätt belyste lärarnas förhållningssätt till 

ungdoms- och talspråkliga inslag i elevproducerad text. I anlaysdelen kopplade jag sedan 

samman det jag funnit viktigt i min empiri med den teori jag tidigare presenterat i arbetet, 

detta för att styrka de poänger jag önskade göra. 
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Etiska aspekter 
 

I arbetet med min studie följde jag de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) satt upp. 

Detta innebar att jag genom att bland annat redovisa mina metoder och mitt resultat, hela 

tiden hade en öppenhet i processen. Jag strävade också efter god tillförlitlighet i mitt görande.   

 

För att inte åsamka andra människor skada av min undersökning vidtog jag en rad åtgärder. 

Till att börja med nämns inte berörd skola vid namn. Detta gäller även den biträdande rektor 

som var mig behjälplig vid insamlandet av det empiriska materialet, och i min analys av 

elevtexterna är upphovsmännens identiteter skyddade. Mina kopior av elevtexterna kommer 

också att makuleras efter det att uppsatsen betygsatts och inrapporterats.  

 

Inför varje intervju upplystes intervjupersonen om att deltagandet var högst frivilligt och att 

denne kunde avbryta intervjun när så önskades. Intervjupersonerna informerades också om att 

deras identitet inte kommer att röjas i uppsatsen, samt att transkriptioner och ljudupptagningar 

kommer att förstöras eller raderas efter det att uppsatsen betygsatts och inrapporterats. De 

upplystes även om att de kommer att få möjlighet att läsa igenom den färdigskrivna texten och 

då komma med synpunkter, förtydliganden eller ändringar.      
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4. Resultat 
 

 

Elevtexter – ungdomars språkbruk 
 

Nedan presenteras resultatet av den textanalys jag genomförde på de 29 elevtexter från den 

skriftliga delen i det nationella provet i svenska för årskurs 9 2010. Analysens fokus låg till 

viss del på det sammanhang eller kontext i vilket texterna var skrivna, men främst på de 

ungdoms- och talspråkliga drag som förekom i dem. Man skulle här kunna tala om en 

stilanalys där jag med stil avser ett särpräglat språkbruk inom det allmänna språkbrukets ram.      

 

Sammanhang och innehåll 

Till att börja med kan jag konstatera att dessa 29 texter är producerade under mycket speciella 

förhållanden. Det är ju inte så att de nationella proven präglas av frivillighet och att eleverna 

skrivit dem av rent nöje. Istället är det fråga om en i allra högsta grad obligatorisk uppgift där 

både tillfälle och provtid fastställts centralt av Skolverket. Innehållet i texterna har också det 

styrts av provets övergripande tema samt av de instruktioner som medföljt provets skriftliga 

del. Eleverna har således blivit tvungna att välja en färdig rubrik till sina texter och utifrån den 

anpassa skrivandet. Kommunikationssituationen egenskaper är i detta fall mycket tydliga. 

Eleven producerar en text i syfte att bli bedömd av mottagaren som är lärare. Läsarsyftet får 

anses påtvingat då det ligger i lärarens uppdrag att läsa och bedöma texten, det är inte tal om 

någon frivillig läsning. Eleverna är av sammanhanget således medvetna om att deras texter 

kommer att granskas och de är med största sannolikhet, vilket intervjupeson A också ger 

uttryck för, på det klara med vikten av att uttrycka sig skriftspråkligt korrekt. Åtminstone om 

de har ambitionen att lyckas bra på provet.    

 

Vid genomläsning av elevtexterna framgår det tämligen tydligt att skribenterna utgörs av 

yngre individer. Exempelvis präglas texterna generellt sett av en jag-centrering där eleverna 

sätter sig själva i fokus i berättandet och innehållet blir således starkt influerat av deras egna 

upplevelser. Emellertid har målet med detta arbete inte legat på att analysera texternas 

innehåll, utan på att finna de stildrag som kännetecknar ungdomsspråk eller andra talspråkliga 

drag.   

 

Ungdomsspråk och andra talspråkliga drag 

Vilka inslag av ungdomsspråk eller andra talspråkliga drag finns då i texterna? Ja, till att börja 

med kan jag konstatera att de allra flesta texterna endast innehåller något eller några enstaka 

inslag med karaktären av ungdomsspråk eller talspråk. Det är egentligen bara en text som 

utmärker sig genom att vara starkt präglad av en ungdomlig stil vad gäller ordval. Exempelvis 

innehåller den följande mening: ”För det är fett med ungdomar som dricker så jävla mycket 

öl, sprit, vin osv.” De expressiva ungdomliga dragen lyser här klart igenom och ger texten 

dess speciella karaktär. Men detta är alltså ett undantag. Min känsla är annars att eleverna 

strävat efter att uttrycka sig korrekt och försökt följa skriftspråkets normer. Men på några 

ställen framträder alltså deras unga ålder rent lexikalt, då de gör ordval de flesta vuxna nog 

skulle undvika att göra i motsvarande skrivsituation.  

 

Svordomar och förstärkningsord  

Sammantaget i texterna finns endast en svordom. En elev skriver att det finns många 

ungdomar ”...som dricker så jävla mycket öl...”, i övrigt lyser svordomarna med sin frånvaro. 

Andra förstärkningsord med viss ungdomlig prägel är vanligare, men inte heller de 
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förekommer i någon större utsträckning. ”Väldigt” finner jag på sex ställen fördelade på fem 

stycken uppsatser. ”Extra” och ”sjukt” finns med i två texter vardera. Jag hittar även tre 

exempel på förstärkande prefix i ”jätteroligt”, ”smånervös” och ”asjobbigt”. Likaså finner jag 

i tre av uppsatserna enstaka exempel på där ordet ”så” används som ett förstärkande uttryck.        

 

Att texterna, bortsett från exemplet ovan, är fria från svordomar är inte särskilt märkligt, då de 

allra flesta elever förmodligen inser det opassande i att svära i texter av det här slaget. Av 

övriga förstärkningsord tycker jag att det framför allt är två som sticker ut som ungdomsord 

och det är ”sjukt” och ”asjobbigt”. ”Sjukt”, som också kan ses som en hyperbol, är mycket 

vanligt förekommande i ungdomars talspråk när de vill förstärka ett adjektivs innebörd. 

Skolan kan exempelvis vara ”sjukt tråkig” och läraren ”sjukt orättvis”. På likartat sätt används 

förstärkningsprefixet ”as”. Något kan till exempel vara ”asbra” eller ”asjobbigt”. 

 

Utländska uttryck 

De utländska uttrycken i texterna är mycket få. Jag har i de 29 uppsatserna endast funnit tre 

exempel på detta och samtliga härrör från engelskan. En elev skriver att alla kanske inte har 

den ”pushen” när hon vill förklara att alla inte får samma stöd och uppbackning hemifrån. En 

annan elev beskriver hur hon tidigare uppfattades som ”bitchig” av folk i sin omgivning. 

Detta istället för att beskriva hur hon kanske upplevdes ha en tråkig attityd eller aggressiv 

framtoning. Det tredje engelska uttrycket som jag funnit är ”bullshit”, som lika väl skulle 

kunna kategoriseras som ett slanguttryck. En elev avslutar en mening med detta ord för att 

understryka att han inte håller med om påståendet att män är bättre än kvinnor. 

 

Av de tre utländska ord jag funnit är det främst ”bitchig” som jag skulle kategorisera som 

typiskt ungdomsord. Skällsordet ”bitch” blir i många ungdomars språk en sorts 

sammanfattning av flera negativa egenskaper hos den flicka som benämns med det. Det blir 

således ett mycket snabbt och kanske effektivt sätt att uttala sig negativt om någon annan 

person. Vad som vägs in i ordet kan förmodligen kraftigt variera, varför uttryckets innebörd 

inte upplevs särskilt precist. Emellertid skulle en omskrivning av uttrycket verkligen sätta 

språkkänslan på prov hos skribenten och det skulle inte heller få samma snärtiga och 

expressiva effekt.  

 

Diskurspartiklar          
Den enda diskurspartikel som förekommer i texterna är ”liksom”, men inte heller denna är 

något vanligt inslag. Faktum är att det bara förekommer i två stycken texter, och i den ena 

endast en gång. I den andra texten finner jag dock detta småord på inte mindre än fem ställen.   

 

Diskurspartiklar beskrivs ofta som ”onödiga småord” ungdomar svänger sig med, men de kan 

fungera som ett sorts smörjmedel i talspråket. Det är i den text som jag tidigare talat om som 

den enda med starkt präglad ungdomlig stil som diskurspartikeln ”liksom” förekommer fem 

gånger. Jag skulle vilja påstå att detta är en starkt bidragande orsak till att jag just upplever 

den textens stil på det vis jag gör. Inslagen av diskurspartikeln är i denna typ av text 

fullständigt onödiga och ger texten en mycket pratig karaktär, nästan som om eleven för en 

samtalslik dialog med läsaren. I samtliga fall används ordet ”liksom” nämligen för att på 

något sätt understryka eller förtydliga det som nämnts tidigare i samma mening. ”För jag vill 

testa men den lagen är i vägen liksom...” heter det till exempel.  
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Slang 

Den vanligast förekommande slangen i elevtexterna handlar om de två verben fungera och 

se/titta. I åtta av uppsatserna uttrycker eleverna på något ställe i texten att de ”kollade” eller 

att något ”funkade”. Två elever har även skrivit ”grejen” istället för det mer formella saken. 

Andra exempel på slang i texterna är: ”blåsta” (ointelligenta), ”halvkassa” (ganska dåliga), 

”nertrackade” (nedtryckta/trakasserade) och ”fett” (många). Dessa slanguttryck förekommer 

bara en gång vardera och dessutom i olika uppsatser. Några uttryck som kanske inte upplevs 

som lika utpräglade slanguttryck som de nyss nämnda förekommer också i texterna. En elev 

beskriver hur han ”slöat till” sig då han tagit det lugnt under sommaren, en annan hur dagen 

”rullade på” för att beskriva att tiden förflöt i berättelsen och en tredje skriver ”en bunt 16-

åringar” då en grupp ungdomar avses. 

 

Många av de slanguttryck som förekommer i texterna bär tydliga drag av ungdomsspråk. 

”Fett” används exempelvis flitigt av ungdomar och har under senare år blivit något slags 

modeord. Uttrycket kan ha flera betydelser. I uttrycket ”fett med ungdomar” skulle ”fett med” 

översättas till många, men ordet ”fett” kan också fungera som rent förstärkningsord. Något 

kan ju till exempel efter den ungdomliga vokabulären vara ”fett bra” eller ”fett dåligt”. Även 

uttrycken ”halvkassa” och ”nertrackade” sticker ut i texterna. Att beskriva en dålig sak som 

”kass” är definitivt inget ovanligt hos många ungdomar och detsamma gäller förkortandet av 

”trakassera” till ”tracka”. Andra slanguttryck som förekommer i texterna, exempelvis 

”funka”, ”kolla” och ”grejen” är högst alldagliga och förekommer nog i de allra flestas 

talspråk. 

 

Andra talspråkliga uttryck  

I relativt många av uppsatserna förekommer uttryck som upplevs talspråkliga då eleverna inte 

följt de skriftspråkliga stavningsnormerna. Framför allt handlar det om att eleverna överfört 

orden från talspråket och stavat dem så som man uttalar dem i vanligt tal. I två av texterna 

finner jag de förkortade formerna ”nått” och ”non” av orden något och någon. Två elever 

skriver även på varsitt ställe ”de” när de avser ordet det. I fyra av uppsatserna används 

konsekvent ”dom” för de och dem, och en elev skriver uteslutande ”mej” och inte mig. Vidare 

finns exempel, dock enstaka, på talspråkliga uttryck som ”våran” samt ”vårat” och en elev 

skriver ”stog” istället för stod. Jag har även funnit ett exempel på ett verb där ändelsen i 

preteritum försvunnit och eleven skrivit ”hoppa” och inte hoppade. En annan elev har använt 

sig av det talspråkliga ”vart” istället för blev.  

 

Dessa talspråkliga uttryck är förmodligen inte vanligare i ungdomars talade språk än vad de är 

i språket hos den vuxna befolkningen. Därmed kan de inte sorteras in under de kategorier som 

kännetecknar ungdomsspråk, varför de placerats under egen rubrik. Istället handlar det i dessa 

fall om att eleverna i sina uppsatser inte omvandlat och anpassat dessa talspråkliga uttryck till 

ett standardiserat skriftspråk.   

 

Sammanfattning 

De talspråkliga inslagen i elevtexterna är generellt sett få, men det  finns givetvis skillnader 

mellan enskilda texter. En enda text är exempelvis, vilket jag nämnt ovan, tydligt präglad av 

talspråk, medan andra texter helt saknar sådant språkbruk.  

 

De talspråkliga inslagen som finns i texterna framträder på flera olika sätt. En del av dessa 

inslag, såsom slang, svordomar och utländska uttryck, är av ungdomlig karaktär, medan andra 

får sorteras som exempel på mer allmänt talspråk.                              
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Intervjustudien – lärarnas syn på talspråkliga inslag 
 

Nedan presenteras resultatet av min intervjustudie. Det övergripande syftet med studien var, 

vilket tidigare nämnts, bland annat att undersöka svensklärares syn på ungdoms- och 

talspråkliga inslag i elevtexter på högstadiet. Intervjupersonerna benämns, vilket jag tidigare 

nämnt, A, B, C samt D.  

 

I samtliga intervjuer framkom det att intervjupersonerna stötte på ungdoms- och talspråkliga 

drag lite varstans i de elevproducerade texterna. Hur pass framträdande dessa drag var 

varierade dock mycket, bland annat beroende på skrivuppgiftens karaktär. Det fanns 

emellertid också stora skillnader eleverna emellan. Flera av intervjupersonerna berättade att 

de hade enstaka elever som skrev som de pratade och att deras skriftspråk därmed var tydligt 

präglat av talspråkliga drag. Detta föreföll dock inte vara särskilt vanligt och intervjuperson D 

menade att sådana elever, sett över tid, inte blivit fler:  

 
Nä, jag tycker inte det är någon skillnad. Jag har de som är bra på att skriva och som kan 

överföra till ett skriftspråk, sen har vi de här, och det är inte så många, som skriver talspråk.  

 

Bortsett från de sistnämnda elevernas texter föreföll de ungdoms- och talspråkliga dragen, 

såsom ljudhärmande ord och slanguttryck, tydligast framträda i texter skrivna av pojkar i 

början av högstadiet. Intervjuperson A uttryckte sig exempelvis på följande sätt: 

 
Sen fick jag en fundering kring film och serier. För det kan komma, och det är väl hos 

killarna framför allt och mest i sexan, uttryck som ”boom” och ”krasch”. Det blir ju ganska 

galet... 

 

Mitt intryck av intervjuerna var att ingen av intervjupersonerna egentligen kände någon oro 

över elevernas skrivande som kunde kopplas samman med de talspråkliga inslagen i 

elevtexterna, och jag tror att detta har sin förklaring i det jag belyst med citaten ovan. Det 

verkade helt enkelt som om de elever vars skriftspråk starkt präglades av talspråkliga drag, 

var tämligen få och att den elevkategorin alltid funnits. Förmodligen fanns det i och med detta 

en oro hos intervjupersonerna över enskilda elevers skrivkunskaper, men på det stora hela 

föreföll de inte uppleva de talspråkliga dragen som något större problem hos eleverna. Att 

dessa drag också främst förekom i lägre åldrar tyder ju även på att de är av övergående natur 

och att de alltså minskar med stigande ålder.  

 

Inte heller verkade intervjupersonerna oroa sig över att den typ av språk som ungdomar 

många gånger använder sig av i nya medier skulle ha någon större inverkan på elevernas mer 

formella skriftspråk. Intervjuperson B uttryckte sig på följande vis när hon funderade över om 

språket i de nya medierna påverkade elevernas språkbruk i skrift: 

  
Jag tror det. Men jag tror också att de vet skillnaden mot att skicka ett sms, för då kan de ju 

skriva så där så att man kanske inte själv förstår. 

 

Intervjupersonerna föreföll alltså inte särskilt bekymrade över inslagen av talspråk i elevernas 

texter och de kunde alla utveckla sitt egna förhållningssätt till dessa. Intervjuperson A: 

 
Jag ser dem alltid och reagerar. Sen ibland kan jag tycka att det passar in i genren och att 

det kan få vara där. Att skriva ”typ” kan gå någon gång ibland men om texten är full med 

det, går det inte. Och en svordom kan sitta helt rätt i en text också men för det mesta inte. 

 

Intervjuperson A kunde alltså acceptera en del av de ungdoms- och talspråkliga inslagen, men 
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bara i vissa typer av texter och endast om de inte var alltför framträdande. Övriga 

intervjupersoner hade liknande uppfattningar även om jag kunde urskilja en viss skillnad i 

acceptans. Intervjuperson D: 

 
De får ju lära sig då att slang och svordomar det får de bara använda i citerat tal. Det tar ju 

de flesta till sig och gör de inte det så får de en markering. 

 

Gemensamt för alla intervjupersoner var att de ansåg det mycket viktigt för eleverna att lära 

sig skillnaden mellan tal- och skriftspråk och för detta argumenterade de på lite olika sätt. 

Intervjuperson B sa bland annat: 

 
Jo, för jag tycker att barn ska veta skillnaden mellan tal- och skriftspråk. Jag tycker att det 

ingår i min uppgift. 

 

Ett skäl till att undervisa eleverna i skillnaden mellan tal- och skriftspråk låg, enligt 

intervjuperson B, alltså kort och gott i själva läraruppdraget. Intervjuperson D hade en annan 

infallsvinkel och beskrev vikten av ett ordentligt skriftspråk på följande vis: 

 
Det finns ju skriftspråksnormer och jag vill ju att de ska skriva en vårdad svenska. De 

kommer ju skriva flera saker i skolan på högstadiet och de kommer skriva på gymnasiet och 

en del kommer att ha såna yrken där man uttrycker sig i skrift. Då behöver det vara god 

svenska. Om man läser en sån text med mycket talspråksinslag så tycker man att den är 

slarvig, om det inte passar i sammanhanget och det är det nog sällan det gör.  
 

Intervjuperson C var kanske ännu tydligare i sin argumentation då hon beskrev problem som 

ungdomar med ett talspråksliknande skriftspråk kan komma att stöta på:       

 
Så länge som världen ser ut som den gör idag så kommer de ju anses som lätt puckade.Om 

de skulle skriva en ansökan eller någonting så tar man ju den som har den snyggaste 

ansökan med bäst språk. Man tar inte den som gör små hjärtna över i:na. För den personen 

känns lite omogen.      
    

Hon var dock snabb med att lägga till: 

 
Men så fort de här är chefer så spelar det ingen roll längre. Då vill ju inte de ha oss som är 

gamla stofiler som skriver de och dem. 

 

Intervjuperson C visade i och med detta insikt om att skriftspråksnormerna faktiskt förändras 

över tid, och hon menade att vissa delar av dagens språkbruk i framtiden förmodligen kommer 

att upplevas som ålderdomliga och oattraktiva. Hon ansåg därmed att dagens ungdomar på 

sätt och vis har makten över vilka skriftspråksnormer som ska gälla i framtiden.      

 

 

Slutsatser 
 

Vilka slutsatser har jag då kunnat dra utifrån min undersökning? Ja, de ungdoms- och 

talspråkliga inslagen i elevtexterna är relativt få men det varierar självfallet eleverna emellan. 

Av de 29 uppsatserna i mitt empiriska material är det dock bara en text som sticker ut till följd 

av en rik flora av dessa inslag. I de flesta texter framträder annars de ungdoms- och 

talspråkliga dragen endast i liten utsträckning. Det handlar i dessa endast om enstaka ordval 

som kan karaktäriseras som ungdomsspråk eller talspråk. Några få texter saknar helt dessa 

inslag.  
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De exempel på ungdomsspråkliga inslag jag funnit i elevtexterna har varit uttryck som jag 

kunnat placera in i följande kategorier: 

 

  Svordomar och förstärkningsord 

  Utländska uttryck 

  Diskurspartiklar 

  Slang 

       

Utöver dessa kategorier förekommer ord av talspråkligt snitt som dock inte bär 

ungdomsspråkets kännetecken. Det handlar istället om ord med talspråkslik stavning, som till 

exempel ”våran” istället för vår.   

 

Svensklärarnas attityder till de ungdoms- och talspråkliga inslagen elevernas skoltexter, kan 

sammanfattas på följande sätt: Generellt sett accepterar de inte dessa inslag och de anser att 

det är mycket viktigt att eleverna lär sig och behärskar skillnaden mellan tal- och skriftspråk. I 

vissa skrivuppgifter i skolan kan dock de ungdoms- och talspråkliga dragen passa in i själva 

sammanhanget. Således anser svensklärarna att det viktiga är att eleverna utrustas med 

språkliga verktyg så att de kan anpassa sitt språkbruk efter skrivsituation, något som de menar 

kommer att vara mycket viktigt för eleverna i deras framtida studier och yrkesliv. Det bör 

dock tilläggas att svensklärarna inte ser de ungdoms- och talspråkliga inslagen i elevtexterna  

som något stort problem, då det endast är ett fåtal elever med uppenbar svårighet att överföra 

sitt talspråk till ett normaliserat skriftspråk. De allra flesta elever klarar detta bra, åtminstone 

efter några år på högstadiet.                
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4. Analys 
 

I inledningen av denna uppsats beskrev jag hur det finns en oro över att ungdomars skriftspråk 

ska komma att utarmas av den mängd av talspråkliga inslag som förekommer i deras 

kommunikation via nya medier, som exempelvis sms och chatt. En ökad användning av 

sådana kommunikationsformer skulle alltså kunna påverka ungdomars sätt att hantera språket 

även inom domäner där det standardiserade skriftspråket normalt används och eftersträvas.   

 

Om så vore fallet, om oron alltså vore befogad, borde detta tydligt märkas vid en textanalys 

av de nationella proven i svenska för årskurs 9, ett prov där eleverna är mycket medvetna om 

att deras skriftspråkliga förmåga kommer att bedömas av läraren. Emellertid fann jag i min 

studie relativt få inslag av ungdoms- och talspråk i elevtexterna, och endast en text upplevde 

jag som talspråkslik till sin helhet. Mitt resultat påminner därmed mycket om det Sofkova 

Hashemi och Hård af Segerstad (2007) kom fram till i sin studie; de talspråkliga dragen 

förekommer, men elevtexterna skiljer sig avsevärt från det skriftspråk många ungdomar 

använder sig av i exempelvis en sms-kommunikation. Detta tyder således på att de allra flesta 

elever har en mycket god förmåga att anpassa sitt språk efter situation, och att, vilket även 

intervjuperson B vittnade om, förstår skillnaden mellan att skriva ett sms och en skoluppgift. I 

elevtexterna fann jag inte heller några exempel på sådana symboler, exempelvis smileys, eller 

förkortningar som är karaktäristiska för sms- och chattspråk.       

 

Hur ska man då tolka förekomsten av de ungdoms- och talspråkliga inslag som ändå finns i 

texterna? Ja, man kan ju inte utesluta att den datormedierade kommunikationen har en viss 

påverkan på elevernas språkbruk, men det kan lika gärna, vilket Bellander (2006) lyfter fram, 

bero på elevernas ovana att använda sig av ett korrekt skriftspråk. De vet förmodligen i vissa 

fall inte hur de ska uttrycka sig enligt gängse normer för standardskriftspråket, och uttrycker 

sig då istället så som de är vana att göra. Det är då en del ord av ungdomsspråklig karaktär, 

alltså sådana uttryck som Einarsson (2009) och Jörgensen (1995) talar om, och andra 

talspråkliga drag framträder. Att dessa inslag, enligt min intervjustudie, är vanligare hos de 

yngre eleverna på högstadiet tyder på att det kan kopplas samman med elevernas mognad, 

vilket stämmer väl överens med den slutsats Sofkova Hashemi och Hård av Segerstad (2007) 

drar av sin undersökning. 

 

Man kan heller inte utesluta att en del av de ungdomsspråkliga inslagen faktiskt har med en 

sorts identitetsmarkering att göra. Almér (2006) påpekar ju att språket är en mycket viktig 

faktor i ungdomars sökande efter identitet. Hos somliga elever är det förmodligen viktigt att, 

kanske omedvetet, markera sin identitet som ungdom genom att välja vissa speciella uttryck. 

Att skriva exempelvis ”bitchig”, ”fett” eller ”bullshit” säger kanske mer om skribenten som 

individ än vad innehållet i texten gör.        

 

De förhållningssätt, som svensklärarna i intervjustudien hade till inslagen av ungdoms- och 

talspråkliga uttryck i elevtexter, överensstämmer till stor del med det som lyfts fram i 

grundskolans läro- och kursplaner, både Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 1998) och Lgr 11 

(Utbildningsdepartementet 2011). Språket är dynamiskt och kan användas och anpassas på 

många olika sätt. De skrivsituationer och skrivuppgifter eleverna möter i skolan är många och 

olika, och att lärarna har olika krav på skriftspråket vid olika tillfällen är därför naturligt. Det 

viktiga är ju att eleverna klarar av att anpassa sitt språkbruk efter exempelvis situation, syfte 

och mottagare. Intervjupersonernas övertygelse om vikten av att lära eleverna skillnaden 

mellan tal- och skriftspråk, stämmer också mycket väl överens med Hård af Segerstads (2003) 

uppfattning om att det är viktigt för barn i skolan att tränas i att skriva efter rådande 
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skriftspråksnormer.  

 

Att språket ständigt förändras är vi fullt medvetna om och det är särskilt tydligt i talspråket. 

Nya uttryck och ”modeord” dyker ständigt upp, inte minst hos ungdomar. Men 

språkförändringen gäller självfallet även skriftspråket, även om denna process går betydligt 

långsammare. Kotsinas (2004) beskriver just denna långdragna process och menar att den 

inleds med en talspråklig innovation eller ett normbrott. Därefter kan uttrycket börja användas 

av en grupp människor som genom detta markerar sin gruppidentitet. Om uttrycket inte 

försvinner kan det sedan komma att leta sig fram till nya grupper av människor och eventuellt 

i slutändan få fäste i ett sorts standardtalspråk. Om uttrycket ”överlever” hela denna process 

kan det i sällsynta fall även komma att överföras till skriftspråket, förmodligen först i 

vardaglig stil.       

 

Att svensklärarna låter enstaka ungdoms- och talspråksuttryck passera i elevtexterna, kan 

mycket väl vara en liten del av denna språkförändring. Intervjuperson C menade exempelvis 

att det språkbruk hon idag själv upplever som omoget, kanske i framtiden kommer att 

accepteras. Det hela handlar faktiskt om, vilket Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad 

(2007) påpekar, hur många som kommer att uppfatta det nya språkbruket som effektivt. Ur 

detta perspektiv är det inte heller svårt att förstå att det fanns nyansskillnader mellan 

intervjupersonernas attityder till de ungdoms- och talspråkliga inslagen. Hur man ser på ett 

visst språkbruk är ju högst individuellt, och givetvis spelar faktorer som ålder och kön in. Att 

en äldre manlig lärare och en yngre kvinnlig, inte har en identisk syn på vad som är god 

svenska i skriven form, är därför närmast naturligt. 
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5. Diskussion  
 

 

Ungdomars språk 
 

Trots att ungdomar idag kommunicerar mycket via datorer och mobiltelefoner, och då 

använder sig av ett speciellt skriftspråk, förefaller det alltså inte ha någon större inverkan på 

deras förmåga att i andra sammanhang följa reglerna för det normstyrda standardskriftspråket. 

Man kan ju i detta läge fundera på vad den oro jag inledningsvis nämnde då grundar sig på. 

Ja, förmodligen bottnar det kanske i en bristande uppfattning om människan som språklig 

varelse.  

 

Inställningen tycks vara att varje individ bara skulle behärska en dimension av skriftspråket 

och att språkliga anpassningar skulle vara svåra. Jag finner detta märkligt och skulle här vilja 

dra parallellen till talspråket. Jag vågar påstå att alla människor är medvetna om att de pratar 

på olika sätt beroende på vem de samtalar med och i vilken situation detta sker. Einarsson 

(2009) benämner den språkliga anpassningen som ackommodation och menar att själva 

språkutvecklingen bygger på att man anpassar sig till givna förhållanden. Man använder 

exempelvis inte samma språkbruk när man talar med chefen under ett lönesamtal som när 

man pratar i telefon med en nära vän. Man anpassar i dessa situationer språket på många olika 

sätt, oftast utan att ens behöva tänka på det.  

 

Förmodligen tillhör de som oroar sig över att ungdomars skriftspråk håller på att utarmas den 

skara människor som även ser mycket negativt på ungdomars talspråk. Att vuxna i samhället 

förfasas över det språk ungdomen svänger sig med är knappast något nytt fenomen. Kotsinas 

(2004) beskriver exempelvis hur det under hela 1900-talet skrivits i dagspressen om 

ungdomars bristande förmåga att uttrycka sig. Mot denna bakgrund kan man dra slutsatsen att 

vuxna, åtminstone somliga, under alla tider haft svårt att acceptera ungdomars sätt att prata. 

Uppfattningen tycks vara att det var bättre förr. Men det är ju inte många som i vuxen ålder 

talar på samma sätt som de gjorde när de var 15 år. Istället utvecklas och förändras sättet vi 

talar på med ökad mognad och stigande ålder. Varför skulle det inte vara likadant när det 

gäller skriftspråket?  

 

Att skriftspråket på sikt skulle komma att utarmas på grund av det speciella språkbruk 

ungdomar, och en del vuxna med för den delen, använder sig av i sina datormedierade 

kommunikationer, anser jag är en stark överdrift som inte heller finner stöd i forskningen. 

Emellertid menar jag att det vore naivt att tro att exempelvis sms-språk inte har någon 

påverkan över huvud taget på hur ungdomar skriver i andra situationer. Detta märkte jag inte 

minst i min egen förstudie och det bekräftades till viss del även under mina intervjuer. I en 

artikel i Lärarnas tidning (nummer 7, 2010) berättar också andra lärare om att sms- och 

chattspråk påverkat deras elevers skriftspråk. Detta exemplifieras bland annat genom att en 

lärare i artikeln citerar en mening ur en elevtext, i vilken det förekommer en smiley. Vidare 

intervjuas två ungdomar som, enligt dem själva, behärskar ”sms-språket” med alla 

förkortningar och förenklingar till fullo. Till en början menar de att de kan skilja på det de 

skriver på fritiden och det de skriver i skolan, men efter lite betänketid inser de att de kanske 

inte alltid gör det.  

 

Detta visar tydligt på att ungdomar själva kan reflektera över sitt eget språkbruk och därmed 

finns också en stor utvecklingspotential hos dem. Först när de är medvetna om hur de 
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behandlar språket kan de förbättra det genom att exempelvis anpassa det efter situation och 

mottagare. Det är här skolan spelar en avgörande roll. Om eleverna i skolundervisningen 

tränas i att reflektera över sitt eget språk och får fundera över språkets betydelse i olika 

sammanhang, finns det ingen grund för att hävda att språket kommer att förflackas. Man får 

inte heller glömma bort att skriftspråket påverkas mycket av det vi läser. Om skolan 

uppmuntrar eleverna att läsa många olika sorters texter får de en klarare bild av språkets 

mångsidighet, något som även borde leda till att de utvecklar sitt skrivande. Jag skulle därför 

vilja påstå att läsandet är grunden till individens skriftspråksutveckling. Att skriva en text i en 

speciell genre är ju mycket svårt om man aldrig tidigare stött på texttypen. Det tror jag att 

många håller med mig om.  

 

 

Reflektion över metod och forskningsprocess 
 

Utifrån den studie jag genomfört kan man naturligtvis inte dra allt för stora slutsatser. Jag har 

trots allt endast tittat på 29 stycken elevtexter och intervjuat fyra stycken svensklärare. 

Dessutom bygger min undersökning på mina egna tolkningar, vilket självfallet bidrar till en 

viss subjektivitet. Man kan här också fundera på hur resultatet av intervjuerna påverkats av 

det faktum att jag kände intervjupersonerna sedan tidigare. Hade resultatet blivit annorlunda 

om det inte varit på det viset? Vågade intervjupersonerna öppna upp sig för mig på ett sätt de 

inte skulle gjort annars, eller ledde det till att de inte tog uppgiften på lika stort allvar?          

 

Ungdoms- och talspråkliga inslag i texter uppfattas och värderas rimligtvis på olika sätt av 

olika läsare. Någon knivskarp gräns mellan tal- och skriftspråk finns heller i många fall inte. 

Jag har på senaste tiden exempelvis läst några ungdomsromaner av kända författare, som 

skriver ”mej” och inte ”mig” samt ”säjer” istället för ”säger”. Gränserna är alltså i vissa fall 

utsuddade. Därmed var det också en grannlaga uppgift att sortera många av de ord och uttryck 

jag fann i elevtexterna. Nu är det kanske inte sådana talspråkliga uttryck, som de jag nyss 

nämnt, som får vissa läsare att lyfta på ögonbrynen, men jag nämner dessa för att ge en bild 

av de många komplicerade ställningstaganden jag tvingats att göra. 

 

Om jag valt att titta på andra elevtexter än just den skriftliga delen av det nationella provet i 

svenska, hade mitt resultat sett annorlunda ut. Det är jag övertygad om. Gissningsvis hade 

sådana texter haft betydligt fler, och kanske annorlunda, inslag av ungdoms- och talspråk. Att 

jag i denna studie valde att titta just på det nationella provet har dock sin förklaring. Det är ju 

först i sådana sammanhang, då eleverna är fullt medvetna om de krav som ställs på deras 

språkbruk, som man tydligt kan se om de verkligen förmår att anpassa sitt skriftspråk efter 

rådande normer. I andra skrivuppgifter i skolan tror jag att många elever, av olika 

anledningar, inte visar sin fulla potential. Resultatet av en studie av sådana texter skulle då ge 

en viss missvisning.     

 

Det magra resultatet från min analys av elevtexterna är förmodligen även kopplat till att 

texterna är skrivna av elever som går på en skola i ett socioekonomiskt starkt område. Jag är 

fullkomligt övertygad om att resultatet hade sett annorlunda ut om jag tittat på elevtexter från 

en skola med elever från lägre samhällsskikt.              
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Studien och mitt arbete som lärare  
 

Arbetet med denna studie av ungdomars skriftspråk har varit en lång men mycket lärorik 

process. Det är sannerligen ett hantverk att genomföra en vetenskaplig undersökning och 

sammanfatta denna i en rapport. Detta har jag fått erfara under resans gång. Jag upplever 

också att jag i min egen lärargärning definitivt påverkats av mina erfarenheter från min 

undersökning. När jag idag läser elevtexter, men även andra texter, har jag ständigt resultatet 

från min studie i bakhuvudet. Därför stannar jag nästan alltid upp vid tal- och 

ungdomsspråkliga inslag och jag överväger då hur jag ska ställa mig till dem. Kan de 

accepteras eller ej? Varför/Varför inte? 

 

Min undersökning har även fått mig att reflektera över upplägget i min egen undervisning i 

svenska. Just förmågan att anpassa språket efter situation tror jag är mycket viktig och detta 

försöker jag verkligen trycka på i min undervisning. Att läsa, skriva och diskutera språket i 

olika typer av texter känns därför mycket angeläget. Arbetet med denna undersökning har 

definitivt gett mig bättre självförtroende att leda och hantera det området av 

svenskundervisningen.           

 

 

Slutord 
 

Huruvida ungdomars datormedierade kommunikation kommer att påverka skriftspråkets 

normer i framtiden, ligger höljt i dunkel. Kanske kommer det vardagliga skriftspråket mer och 

mer influeras av det snabba och, i vissa fall, effektiva chatt- och sms-språket, men om detta 

kommer att överföras till mer formella texter låter jag vara osagt. Idag finner jag dock inte 

mycket som tyder på detta. Istället förefaller människan vara en unik språklig varelse med 

fantastisk förmåga att anpassa sitt språkbruk efter rådande situation.       
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Inledning:  

 

Hälsa välkommen och informera om...  

 

 ...syftet med intervjun 

 ...att intervjun spelas in 

 ...att intervjupersonen deltar frivilligt och när som helst kan avbryta intervjun 

 ...att jag kommer att analysera och tolka intervjun i mitt examensarbete 

 ...att intervjupersonens identitet inte kommer att röjas. 

 

 Tillfråga intervjupersonen om denne har några frågor innan intervjun börjar.  

 

 

 

Intervjufrågor: 

 

Hur upplever du generellt sett dina elevers språkbruk i skriven form? 

 

Kan du beskriva på vilka sätt ungdoms- och talspråkliga drag förekommer i dina elevers 

texter? 

 

Vad tror du dessa språkliga drag i elevtexterna beror på? 

 

Hur reagerar du på de ungdoms- och talspråkliga inslagen? 

 

Kan du försöka utveckla varför du reagerar som du gör? 

 

 

 

Uppföljning:  

 

Runda av intervjun genom att fråga om intervjupersonen har något att tillägga. 

 

Fråga hur intervjupersonen upplevt intervjun. 

 

Tacka för dennes medverkan. 

 

 

 

 

 


