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Sammandrag 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur mycket chatt/ungdomsspråket påverkar 

standardspråket i skolan samt om skolans värld är så formell att ett sådant språk inte passar 

sig alls i skolans texter. En enkät skickades ut till svensklärare verksamma på högstadiet på 

olika skolor där de fick besvara frågor rörande förekomsten av chatt/ungdomsspråk i texter 

och om dessa språk skulle kunna vara ett komplement till skriftspråket. Lärarna lämnade 

också förslag på när chatt/ungdomsspråket skulle kunna användas i texter skrivna i skolan. 

Elevtextundersökningar gjordes och även intervjuer med elever. Resultatet visade att de flesta 

elever som går i åttan har lärt sig när de behöver använda ett korrekt skriftspråk medan de 

som går i sexan fortfarande behöver en hel del träning. Det visade sig också att eleverna sällan 

får använda sig av chatt/ungdomsspråket i texter som de skriver i skolan trots att lärarna som 

besvarat enkäterna kom med förslag på när det skulle kunna användas. 

Nyckelord: chatt/ungdomsspråk, skriftspråk, kodväxling, komplement 

 



Abstract 

The object of this study is to find out how much chat and young peoples language affect the 

written language in school, and if school is to formal so that type of language doesn’t fit at all 

in texts that is produced in school. A questionnaire was sent out to Swedish teachers working 

at 6-9 grade in different schools were they had to answer some questions regarding 

occurrence of chat and young peoples language in texts and if these languages could be a 

complement to the written language. The teachers also left suggestions to when chat and 

young peoples language could be used in texts produced in school. Examinations regarding 

texts from students was made and also interviews with students. The result showed that most 

students in 8th grade have learned when to use a correct written language while those in 6th 

grade still need some more practice. It also showed that students rarely can use chat and 

young peoples language in text produced in school despise the fact that teachers who have 

answered the questionnaire suggested when to use it. 

Keywords: chat/young peoples language, written language, code shifting, complement 
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1. Inledning 
 

Den datoriserade kommunikationen mellan människor har ökat markant det senaste decenniet 

och vi har fått ett behov av att vara kontaktbara hela tiden. Numera använder vi oss oftast av 

Internet när vi ska kommunicera, inte bara med de långt borta utan även med kompisar som 

bor nära. Det har gjort att vi har blivit mer globala och vi skaffar oss vänner i andra länder 

som vi förmodligen inte skulle ha haft kontakt med annars. Det ger oss en fördel eftersom det 

går snabbt att skicka ett sms eller mail istället för att ringa ett telefonsamtal och kanske hamna 

i en telefonkö. Dagens unga växer upp i ett IT-samhälle där den nya tekniken blir en del av 

deras vardag till skillnad mot den äldre generationen som har fått lära sig att använda en dator 

efter hand. Ungdomar och även vuxna spenderar mer och mer tid framför datorn på olika 

chattsidor samt facebook för att göra inlägg och hålla kontakt med vänner.  

Det måste gå snabbt att meddela sig i dagens samhälle och det språk som används när man 

chattar eller skickar ett sms har gjort att ett ”eget” språk har vuxit fram med förkortningar och 

smileys. Chattspråket sparar tid och plats som gör att man på en liten yta vill man få plats med 

så mycket information som möjligt och här kommer förkortningarna väl till pass och 

smajlisarna hjälper till att förmedla känslouttrycken. Språket har också börjat användas flitigt 

i ungdomarnas talade språk och de kan mycket väl utbrista LOL som betyder laughing out 

load efter att någon uttalat ett påstående, vilket betyder att man anser att personens påstående 

är så fånigt att man vill skratta högt åt det. Våra ungdomar är egentligen väldigt duktiga på att 

kodväxla. De gör det varje dag. De använder ett språk i skolan, ett när de pratar med kompisar 

och ytterligare ett med föräldrar och andra vuxna. Samhället idag blir alltmer komplext och vi 

måste lära oss att kommunicera inom olika genrer och kulturella texter, vilket kräver kunskap 

om de olika skriftspråken och dess normer. Eleven måste ges kunskap att välja vilket 

språkuttryck som är lämpligast att använda beroende på vilken situation och vilket syfte 

texten har. Detta ungdomsspråk eller chattspråk som för övrigt är mycket lika varandra kan 

om man inte har lärt sig att kodväxla fullt ut mycket lätt spegla av sig i ungdomarnas texter i 

skolan, vilket gör ämnet är oerhört angeläget då lärare tampas med detta dagligen och 

kommer att få fortsätta göra det då språket har kommit för att stanna. 
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1.1Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mycket chattspråket samt ungdomarnas eget språk 

det så kallade ungdomsspråket påverkar elevernas skriftspråk under högstadietiden. Syftet är 

också att titta på om det finns några tillfällen i skolan då ungdomsspråket alternativt 

chattspråket är acceptabelt i texter. Mina frågeställningar blir således: 

• Hur mycket påverkas skriftspråket i skolan av ungdomsspråket samt chattspråket? 

• När är ungdomsspråket och chattspråket acceptabelt i skolans texter eller är skolans 

värld alltför formell? 

 

2. Bakgrund 
 

För att kunna påvisa eventuell påverkan från ungdomsspråket samt chattspråket måste de båda 

begreppen först redas ut och förklaras. Även vad som menas med skriftspråk behöver 

förklaras för att kunna förstå att de två andra betraktas som icke normativa språk. 

 

     2.1 Vad menas med standardspråk? 

Enligt Olle Josephson i boken Ju beskrivs standardspråket som något som alla anser är rätt. 

Förr talade man om riksspråket och det var det språket som förknippades med klassamhället. 

Idag pratar språkvetare och språkvårdare om standardspråk istället. På språkvårdsportalen kan 

man läsa om språkvård och att det delas in i språkvalsplanering, ord- och grammatikvård samt 

tal- och textvård. Språkvalsplanering är förhållandet mellan olika språk i ett samhälle. Ord- 

och grammatikvård rör stavning, grammatik och ordval. Tal- och textvård innebär att ge råd 

om texttyper och samtalssituationer.1 Standardspråket syftar på den form som standardmärkts 

eller kodifierats och som står i de böcker som tjänar som normalkällor för skriften. Den 

viktigaste normkällan för svenskan är Svenska Akademiens ordlista. Ordlistan standardiserar 

ordens böjning och stavning. Standardspråket är också det språk som är accepterad i flest 

situationer. Den norske språkvetaren Einar Haugen har myntat en formel för standardspråket: 

                                                 
1 http://svenskaspraket.nu/ 
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”minimal variation i formen, maximal variation i funktionen”. De ord som kännetecknar 

standardspråket mest är kanske orden, trist och effektivt.2 I standardspråkets beståndsdelar 

hittar man följande: stavning, ordböjning, grammatik och ordval.3 Nationalencyklopedin 

beskriver standardspråket så här: ”riksspråk, den form av ett språk som i motsats till dialekter 

och andra varianter är allmänt accepterad och stilistiskt neutral”.4 

Ulla-Britt Kotsinas beskriver standardspråket på följande vis: Standardspråket har genom 

historien talats av personer med högt anseende, och eftersom de personerna var de man såg 

upp till så blev det sätt de pratade på en norm för hur man borde prata. Men termen 

standardspråk är egentligen ganska oklar menar hon och normsystemet är inte så fast 

förankrat som vi vill tro då språket förändras över tid.5 

 

     2.1.1 Standardspråket i skolan 

Under skoltiden möts eleven av nya språktyper, framför allt skriftspråket. Eleverna utvecklar 

en attityd till dessa språktyper och till det språk de använder på fritiden. Lärarna måste få 

eleverna att förstå hur språktyperna skiljer sig från varandra och att de har olika funktion i 

olika språksammanhang. Då är det lättare att förstå och lära sig varför talspråket och 

skriftspråket måste vara olika. ”Elevernas erövring av skriftspråket försvåras om de uppfattar 

detta […] som främmande, tillgjort, kraftlöst.”6 

Skolans uppgift är att lära ut det standardspråk som eleverna behöver lära sig för att klara sig i 

det samhälle vi lever i med studier och arbetsliv.  I kursplanen för svenska Lgr11 skrivs det 

om vikten av att ha ett rikt och varierat språk för att kunna fungera och verka i ett samhälle 

där kultur, livsåskådningar, generationer och språk möts. Undervisningen i svenska ska syfta 

till att: ” eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska 

                                                 
2 Olle Josephson, 2004, ”Ju” ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige, 
Norstedts Förlagsgrupp AB: Falun, s. 158 ff. 
3 Josephson, 2004, s. 164 
4 http://ne.se/sok?9=standardspr%C3%A5k 
5 Ulla-Britt Kotsinas, 2004, Ungdomsspråk, Hallgren & Fallgren Studieförlag AB: Uppsala, s. 16 
6 Lars- Gunnar Andersson, 1989, Attityder till språk. I: Carin Sandqvist & Ulf Teleman (red), Språkutveckling 
under skoltiden, Studentlitteratur: Lund s. 15 
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eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften”.7 

Det är viktigt att lärarna inte försöker förbjuda eller fördöma ungdomsspråket då det kan leda 

till att ungdomarna känner att deras identitet är hotad och vänder sig emot standardspråket 

helt och hållet. I och med att ungdomarna blir äldre, mera socialt och geografiskt rörliga och 

börjar umgås med andra grupper än tonårstidens kamratgrupper, så snappar de upp språkliga 

influenser från andra håll och det gör att behovet att prata på ett annat sätt ökar. De övergår så 

sakta att bli mer standardspråkliga.8 Einarsson menar att om eleverna får lära sig och öva på 

när skriftspråket bör användas, och blir medvetna om stilskillnader så får de en bra bas att stå 

på samt utgå ifrån. Därefter kan de anpassa sitt skriftspråk efter ”situation, medium, syfte och 

mottagare”.9 

     2.2 Vad menas med ungdomsspråk? 

Jan Einarsson skriver i sin bok språksociologi om att alla människor ingår i en 

språkgemenskap, eftersom vi är människor med en språkförmåga som gör att vi kan analysera 

vårt språk och det gör att vi skiljer oss från andra djur. En språkgemenskap kan också vara ett 

fåtal individer med vissa gemensamma ord som markerar just den gemenskapen. Ett exempel 

på detta är det språk som används i barn- och ungdomsgrupper. Gemenskapen i gruppen hålls 

samman genom normer, dvs. konventioner som styr språkliga och icke språkliga beteenden i 

gruppen. Det den stränge svenskläraren så envist höll fast vid, somliga gör det även idag, 

förändras eftersom normer förändras med tidens gång. Den äldre generationen klagar ofta på 

ungdomarnas språkbruk och det är ett resultat av de tycker att det som gällde då bör gälla nu 

och i evig tid.10 Ordet ungdom gäller enligt Kotsinas ganska många människor, både 

åldersmässiga, sociala och regionala grupper. Den moderna ungdomskulturforskningen 

avgränsar ungdomstiden till mellan 13-24 år.11 Ungdomar omdefinierar och omformar många 

av de språkdrag som finns, och de lånar språkdrag från andra håll samt bildar egna ord, uttal, 

                                                 
7 http://skolverket.se/polopoly_fs1.142371!Menu/article/attachment/Svenska.pdf 
8 Kotsinas, 2004, s. 165 f. 
9 Jan Einarsson, 2009, Språksociologi, Studentlitteratur: Lund, s. 262 ff. 
10 Jan Einarsson, 2004, Språksociologi, Studentlitteratur: Lund, s. 33 ff. 
11 Kotsinas, 2004, s. 16 
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former samt grammatiska konstruktioner. Allt detta för att skapa markörer för sina identiteter 

i den tid de lever i.12 

Ungdomarna använder småord som tex. ba ’bara’, typ, liksom, asså, precis. I ordböcker 

betecknas de som utfyllnadsord och Einarsson anser att de möjligtvis används som 

talplaneringsfenomen motsvarande de öh-anden som en del vuxna gör för att de inte riktigt 

vet vad de ska säga eller för att de inte vill bli avbrutna. Ett modeuttryck som förekommer 

bland ungdomar är ordet och? som används som svar på en anklagelse eller när de inte bryr 

sig. Den kan innebära en fråga eller en invändning och sägs ofta med en något ironisk ton. Ett 

annat exempel är men hallå? som betyder ungefär ’vad menar du?’.13 Kotsinas pratar om att 

bara/ba finns även i skriften där ordet ”inte är kopplat till ett enstaka ord eller en fras eller ens 

egentligen tycks höra till satsen i dess helhet. I skrift har bara en ganska fri placering och kan 

till exempel placeras i slutet av satsen nästan som en sorts kommentar till denna, en 

’axelryckningseffekt’.”14 Exempelvis: ” ja brukar dansa om de e nån annan som dansar men 

man kan ju inte gå upp själv [ = ensam ] ba ”.15 

Fredrik Lindström skriver i sin bok Jordens smartaste ord om slangord som tjej och kille som 

tidigare betraktades som slang men blev populära på 50-talet. Tidigare var dam och herre det 

som användes men generationsväxlingar har gjort att dessa ord fått en lägre status och det 

ungdomliga smäller högre.16 Lindström menar också att vi dagligen sätter ihop nya ord utan 

att vara medvetna om det, och att de etablerade sammansättningar som finns idag har alla en 

gång varit tillfälliga. Exempelvis: popmusik, glödlampa och sommarställe. Ord kommer och 

går, en del blir kvar och Lindström kallar dem för permanentboende ord, medan andra kan ses 

mera som hotellgäster på tillfällig genomresa.17 Detta kan kopplas till ungdomsorden som 

dyker upp snabbt, men om de används tillräckligt mycket så blir de en del av språket och 

stannar kvar. 

Nils Jörgensen anser i sin bok Barnspråk och ungdomsspråk att ungdomars språk har en 

karaktär som sällan återfinns i vuxnas språk och att det då möjligen skulle kunna vara frågan 

om ett speciellt ungdomsspråk. Men han menar samtidigt att det egentligen inte finns en enda 

                                                 
12 Kotsinas, 2004, s. 162 
13 Einarsson, 2004, s. 192 ff. 
14 Kotsinas, 2004, s. 79 
15 Kotsinas, 2004, s. 80 
16 Fredrik Lindström, 2002, Jordens smartaste ord, Albert Bonnier Förlag, s. 237 ff. 
17 Lindström, 2002, s. 50 f. 
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språklig variant som skulle vara utmärkande för just ungdomar. Generella drag som eventuellt 

kan återfinns i ungdomsspråk är följande menar Jörgensen: 

• Speciella hälsnings- och tilltalsfraser t ex Tjabá läget?, eller låneord från engelskan 

t ex Howdy! 

• Speciella ord vid omtal om personer t ex öknamn på lärare, brudar istället för tjejer 

och hårdrockare som en speciell grupp. 

•  Onomatopoetiska ord, förstärkningsord och expressiva uttryck: exempelvis: 

ljudhärmande ord som t ex maten smakar bläää! Blä, ersätter då standardord som 

exempelvis äckligt. Används främst av barn på mellanstadiet och är oftast knutna till 

samtalsämnen med känslomässigt engagemang. De onomatopoetiska orden används 

också som förstärkningsord, ungefär som vuxna använder svordomar för att markera 

känslor. Överdrifter och expressiva uttryck t.ex. grymt coolt! 

• Nybildningar av ord och lån t ex partikeln ba som används för att framhäva något eller 

markera anföring. Förstärkande prefix används också ofta t ex asgulligt. 

Anknytningen till medierna är det som Jörgensen menar är det som är mest 

utmärkande och det rör sig då om ord som har med musikstilar och sporter av olika 

slag att göra.18 

 

      2.2.1 Ungdomsspråket i skolan 

Ett ords stilistiska värde och användbarhet förändras genom åren. Därför måste eleven lära sig 

en stilkänsla för språket och uppgiften försvåras ibland av att lärare och elever är olika gamla. 

Även åldern på lärarna varierar, vilket gör att synen på ords stilvärde och användbarhet 

betraktas olika. Det en lärare uppfattar som ett ungdomsord kan vara ett helt neutralt ord för 

eleven. Skillnader i uppväxtmiljö, skolgång och de inställningar man har till livet påverkar 

också hur vi bedömer språket. Lärarens uppgift är ändå att försöka hålla en viss språklig nivå i 

klassrummet.19 

Vissa lärare av den äldre stammen vill oftast utrota slang, men slang är något som alltid 

kommer att finnas och går inte att utrota eller förbjuda. Lärare måste förklara de språkliga 

                                                 
18 Nils Jörgensen, Barnspråk och ungdomsspråk, 1995, Studentlitteratur: Lund, s. 77 ff. 
19 Andersson, 1989, s. 23 
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attityderna för eleverna och först därefter när de fått redskapen så kan de välja vilket språkligt 

uttryck som är lämpligast.20  

      

    2.3 Vad menas med chattspråk? 

Einarsson skriver om chattspråket som kännetecknas av omedelbarhet, spontanitet och 

snabbhet. Det är ett flyktigt språk kopplat till dialogen här och nu och de som använder det är 

hänvisade till de tecken som finns på tangentbordet för att uttrycka det som i vanliga samtal 

görs med rösten och kroppen.21 

Ylva Hård af Segerstad har skrivit en artikel som heter Swedish Chatrooms, och den baseras 

på en studie om svenska chattar. I artikeln tar hon upp det som kännetecknar chattspråket. 

Chattspråket är ett språk som används när man skriver sms och chattar på nätet och språket 

som används är en blandning av svenska och engelska. Hon beskriver chattspråkets 

konstruktion på följande sätt: 

• Smileys: tangentbordstecken som används för att uttrycka känslor, exempelvis: ;), 

som en gubbe� eller bilder som en ros. Oftast placeras de i slutet av en mening 

för att förstärka avsändarens känslor. 

• Asterisker används också flitigt, även de för att uttrycka känslor, exempelvis: 

*ler*, * s * 

• Man kan också förstärka sitt meddelande med STORA BOKSTÄVER 

• Förkortningar används ofta t ex 

lr = eller 

ql = kul 

3vligt = trevligt 

iaf = i alla fall 

cs = ses 

vf = varför22 

                                                 
20 Andersson, 1989, s. 30 
21 Einarsson, 2009, s. 321 f. 
22 http://journal.media - culture.org.au/0008/swedish.php 
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I en artikel från Aftonbladet som heter Lär dig det hemliga nätsnacket, (Aftonbladet 2009-10-

25), läst 2012-04-13, tar Moa Mansén upp en del av de symboler som ungdomarna använder 

sig av när de chattar. Se bilaga 1. 

 

     2.3.1 Är chattspråket ett talspråk eller ett skrift språk? 
 

I boken Ju av Olle Josephson skriver han om den nya tekniken som påverkar förhållandet 

mellan tal och skrift. Om vi tittar på e-brev, chatt och sms så har vi fått ett skriftspråk som 

påminner om talspråket. ”Vi producerar mer skriftspråk under typiska talspråksförutsättningar 

och mer tal under typiska skriftspråksförutsättningar.” I traditionella läroböcker brukar tal och 

skriftspråk läsas enligt följande: 

TAL                                   SKRIFT                 

för örat                              för ögat 

spontant                             planerat 

situationsbundet                situationsoberoende 

flyktigt                               beständigt 

dialogiskt                           monologiskt 

ostandardiserat                   standardiserat 

Josephson menar att de senaste tjugo årens teknikutveckling har ändat på detta. ”Det vi 

skriver i chatt, sms och e-brev är för ögat, men i övrigt producerat under mer eller mindre 

talspråksliknande villkor. Vi öppnar en dialog för stunden med en känd mottagare utifrån 

företeelser vi båda känner till.”23 Språket blir mer ostandardiserat och situationsbundet, men 

det är inget talspråk. De tecken som markerar känslor som övertagits från chatten är inte 

heller de talspråk.24 Man bör tänka på det som ”nya former av tal och skrift, som är 

specialanpassade till de nya medierna”. Nedanstående exempel menar Josephson är inte ett 

tecken på att skribenten har dålig kännedom om skriftspråket utan istället tvärtom. Skribenten 

utvecklar helt enkelt en ny form av skriftspråk. 

Miles..kul..? Mest trubbel denna veckan…suck…var iofs. på nattklubb i onsdags. Det var kul, men kom 

i säng runt 4.00…fortfarande trött..*fniss* 

                                                 
23 Josephson, 2004, s. 106 f. 
24 Josephson, 2004, s. 107 
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Men Josephson menar också att den nya tekniken inte förändrar språket i allmänhet, vi måste 

fortfarande veta vilket språk som passar till en viss situation.25 

I boken Ord på glid av Viveka Adelswärd skriver hon om att språket som vi använder alltid 

har påverkats av de tekniska förutsättningarna som ges. Telegrammen som användes förr i 

tiden t ex kostade pengar för varje bokstav och formades utifrån det. I runskriften utvecklades 

en snabbskrift eftersom det tog för lång tid att rista in fullständiga runor i sten. Den moderna 

människan försöker också förenkla och förkorta sitt skrivande. Nu heter metoden sms där vi 

vill få plats med mycket text på en liten yta och när vi chattar så liknar det mer talspråk än 

skriftspråk.26 

Theres Bellander nämner i sin forskningsuppsats Ringa ett telefonsamtal eller logga in på 

chatten att sms, chatt och inlägg på nätet möjligtvis ersätter lappskrivandet och 

dagboksskrivandet som eleverna sysselsatte sig med under 80-talet. Nu erbjuder datorn och 

mobiltelefonen snabbare möjligheter att skriva korta meddelanden i socialt syfte.27 

 

    2.3.2 Chattspråket i skolan 

Tillgången till Internet för ungdomarna gör ”att de får tillgång till en omfattande social arena 

där de kan odla nya bekantskaper”.28 Dagens ungdomar växer upp i ett mediasamhälle där 

mobiltelefoner och datorer är en naturlig del av deras vardag. Skillnaden mellan den äldre och 

den yngre generationen är milsvid, de skulle kunna komma från två olika världar. Språket 

som används anpassas till de nya medierna, och sättet att kommunicera på kan märkas av i 

texter som produceras i andra sammanhang.29 Einarsson har tagit del av projektet ”Att lära sig 

skriva i samhället” (2007) av Sylvana Sofkova och Ylva Hård af Segerstads undersökning om 

barn och ungdomar i olika skrivsituaioner och de kom fram till att sådana fenomen som 

versaler, asterisker, smajlisar och liknande sällan förekommer i skoltexterna. Men ofta finns 

det en rädsla, särskilt bland lärare att de textnormer som nu gäller ska förändras på grund av 

                                                 
25 Josephson, 2004, s. 108 f. 
26 Viveka Adelswärd, 2001, Ord på glid, Brombergs Bokförlag: Stockholm, s. 41 
27 Theres Bellander, 2006, Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten?, Universitetstryckeriet: Uppsala, s. 
80 
 
28 Patrik Hernwall, 2003, barn @ com, HLS Förlag, s. 31 
29 Hernwall, 2003, s. 22 
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chattandet. Detta tillbakavisas dock av forskare i CMC (Computer Mediated Communication) 

som inte hittat några bevis på att så skulle vara fallet.30  

I uppsatsen Påverkar barn och ungdomars chattande deras skriftspråk? Skriver Ewa Ekström 

och Camilla Forslund om chattandets inverkan på skriftspråket. Forskningen baserades på 

elevuppsatser från elever i årskurs 5 och årskurs 9. Tio elever valdes ut från varje årskurs och 

de fick också besvara en enkätundersökning. Resultatet visade att ungdomar är kapabla att 

kodväxla, dvs. att byta språk efter sammanhang och att chattandet är ett kreativt sätt att 

utrycka sig på. Men de anser inte att chattandet kan hota skriftspråket på ett allvarligt sätt.31 

 
     2.4 Ungdomsspråket på Internet 
 

För att få en bra inblick i hur ungdomarna pratar, besöktes en webbsida som heter Tjuvlyssnat 

där man kan läsa om vad människor pratar om i Sverige om de så är på bussen, gatan eller 

torget. Tjuvlyssnat är en webbplats som återger vardagliga samtal och webbsidans innehåll 

finns också utgivet i bokform. Det är en svensk variant av ett Internetfenomen som startade 

med en blogg Overheard in New York år 2000. Samtalen rör sig om verkliga dialoger som 

någon tjuvlyssnat på samt nedtecknat. Vem som helst som lyssnat på en dialog kan skriva in 

den och låta andra ta del av den på webbsidan. Eftersom ungdomsspråket hela tiden förändras 

så är det viktigt att uppdatera sig med det senaste i hur ungdomarna pratar och för att 

eventuellt se om det färgar av sig i deras skriftspråk. I avsnitt 2.3.1 skrevs det om den nya 

tekniken som påverkar förhållandet mellan tal och skrift och hur vi på grund av det fått ett 

skriftspråk som påminner om talspråket. Av den anledningen besöktes webbsidan för att se 

hur ungdomar pratar och hur det talet kan se ut när man skriver ner det. Inläggen valdes ut på 

grund av att de innehåller många ord och uttryck som används frekvent av ungdomar både när 

de skriver chattspråk/ungdomsspråk och pratar sinsemellan. Se bilaga 2. 

                                                 
30 Bellander, 2006, s. 19 
31 Ewa Ekström, Camilla Forslund, 2004, Påverkar barn och ungdomars chattande deras skriftspråk?, 
Institutionen för Humaniora. Mälardalens Högskola, s. 17 
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    3. Metod och material 

För att lättare få en överblick över de olika delmaterial som använts presenterar jag dem här. 

Först presenteras avsnittet med elevtexter och hur jag gick tillväga med dem och hur de 

sorterades. Sedan kommer enkätundersökningen som skickades ut till lärarna. Därefter varför 

jag valde en enkätundersökning och i det sista avsnittet presenteras hur intervjun med 

eleverna genomfördes och varför jag valde de åldersgrupper som jag gjorde samt kapitlen 

reliabilitet och validitet, samt metodkritik. 

 

    3.1 Elevtexter 

Kortare elevtexter och noveller har studerats där syftet var att upptäcka förekomsten av chatt- 

och ungdomsspråk, och till chattspråk räknas smajlisar, asterisker, ljudhärmande ord och inte 

vedertagna förkortningar. I kategorin ungdomsspråk räknas småord som typ och 

förstärkningar av ord samt förstärkningar med prefix som asgulligt och genom dubblerade 

bokstäver som fruktansvääärt med flera ä: n. Texterna är skrivna av elever i årskurs 6 och 8 

på en lokal högstadieskola där eleverna som går i sexan tillhör högstadiet. Åttornas texter var 

dataskrivna och sexornas handskrivna. Fyra texter i årskurs 6 är skrivna av flickor och en är 

skriven av en pojke. I årskurs 8 är fyra noveller skrivna av pojkar och två av flickor. Urvalet 

av texterna är gjorda av en svensklärare på den lokala skolan då jag kontaktade läraren via e-

mail och bad om elevtexter att studera. Eleverna tillfrågades också om det var okej att lämna 

ut dem. Om texterna är bedömda eller kommenterade av elevernas lärare eller inte framgår 

tyvärr inte. Texterna lästes och delades upp på följande sätt: 

• Texterna lästes snabbt igenom en gång och sorterades i tre kategorier ”Vanligt 

förekommande av chatt/ungdomsspråk”, ”Lite chatt/ungdomsspråk” och ”Inget 

chatt/ungdomsspråk”. 

• Texterna lästes igenom en gång till och aktuella ord ströks under för att sedan åter 

sorteras i samma kategorier. 

• Därefter gjordes en bedömning i vad som skulle räknas som lite. Det slutade med att 

lite fick vara max 2 stycken chatt/ungdomsspråkliga ord per text. Stavningsfel, 

meningsbyggnadsfel, särskrivningar etc. har inte studerats noggrannare utan fokus har 

legat på chatt/ungdomsspråkstendenser. 
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    3.2 Enkätundersökning 

För att ta reda på hur det ser ut ute i skolan om ungdomarna använder ungdomsspråket 

alternativt chattspråket i skolans texter gjorde jag en enkät. Enkäten skickades via e-brev ut 

till rektorer i tjugo högstadieskolor i fyra län för vidarebefordran till de svensklärare som 

arbetar på skolan. Syftet med så många var att få en lite större geografisk spridning och 

förhoppningsvis fler svar. Enkäten bestod av sex frågor samt tre stycken där de kunde ge 

exempel om de ville. Efter varje fråga fanns plats att skriva kompletterande kommentarer (se 

bilaga 3).  

 

     3.2.1 Varför en enkätundersökning? 

Fördelen med en enkät är att de är relativt enkla att utforma, inte speciellt tidskrävande och att 

man kan skicka dem till många personer. Resultaten från dem är också ganska lätta att läsa av 

och att sammanställa då jag använde mig mestadels av förtryckta svarsalternativ. Det kan i sin 

tur vara en nackdel för respondenten då denne kanske inte finner det svarsalternativ som 

passar honom eller henne bäst eller att man kanske inte får så många svar som man vill ha på 

grund av lärarna kanske inte har tid att besvara dem.32 Ytterligare en nackdel kan vara att vi 

inte vet hur enkäten kommer uppfattas. Det enda man kan göra och hoppas på är att de som 

ska besvara den uppfattar den som jag tänkt mig och att den inte går att missuppfatta.33Jag 

lade också till utrymme för kommentarer eftersom jag inte ville gå miste om övriga åsikter 

från respondenterna på grund av en för stram undersökningsmetod utan lade därför till 

kompletterande kommentarer och egna åsikter i ämnet. 

 
       

                                                 
32 Martyn, Denscombe, 2000, Forskningshandboken, Studentlitteratur: Lund, s. 126 ff. 
33 Runa Patel, Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, 2011, Studentlitteratur: Lund, s. 105 
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     3.3 Intervju med elever  
 

För att få lite mer material till min undersökning om huruvida ungdomsspråk alternativt 

chattspråk används av eleverna i skolan bestämde jag mig för att fråga fem elever, två pojkar 

och tre flickor om vilket språk de använder när de ska skriva en text i skolan. Jag frågade dem 

om de använder standardspråket eller chatt/ungdomsspråket och om det står vilket språk som 

är önskvärt för uppgiften de ålagts att göra samt om de någon gång får skriva på 

chatt/ungdomsspråket. Eleverna går i sexan, i nian och andra året på gymnasiet. Alla i olika 

skolor. Eleverna valdes ut på så sätt att jag frågade min systers barn när de var på besök samt 

mina egna. Syftet med intervjun klargjordes och jag påpekade vikten av deras bidrag. Jag 

hade inte förberett något frågeformulär utan gav eleverna frågorna i slumpmässig ordning 

alltefter hur intervjun förlöpte och intervjun varade i cirka fem minuter per person. När man 

ska intervjua enligt Patel och Davidsson, är det viktigt att ställa frågorna i den ordning som 

lämpar sig för just den intervjupersonen för att ge intervjupersonen så mycket utrymme som 

möjligt för att svara på frågorna.34 Att det blev så spridda årskurser beror delvis på att jag 

tyckte det kunde vara intressant att se skillnaden mellan årskurserna och om det är någon 

skillnad mellan skolorna, men det berodde även på att det var de ungdomar som fanns nära till 

hands att fråga. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Att enkätundersökningen besvarats av svensklärare samt att intervjufrågorna besvarats av 

elever ökar innehållsvaliditeten. För att få innehållsvaliditet krävs att vi i vår litteraturstudie 

hittat de begrepp som är aktuella för det område som studerats för att sedan formuleras som 

enskilda frågor i en enkät eller intervju .35 Genom enkätens och intervjufrågornas utformning 

har litteraturstudiens begrepp överförts från teori till frågor och det gör att undersökningens 

problemområde har täckts vilket stärker validiteten. Att enkät och intervjufrågorna varit 

densamma till alla svensklärarna och eleverna, och att svensklärarna tilldelats ett följebrev 

och eleverna informerats om syftet anser jag stärker reliabiliteten. Faktorer som kan påverka 

reliabiliteten är om frågorna var svåra att förstå eller om respondenterna inte svarat helt ärligt, 

samt att jag känner de intervjuade eleverna väldigt väl och det gör att tillförlitligheten 

                                                 
34 Patel & Davidson, 2011, s. 76 
35 Patel & Davidson, 2011, s. 102 f. 
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eventuellt kan minska.36 Jag anser dock att intervjusvaren har hög tillförlitlighet då jag känner 

dem väl och vet att de svarade helt ärligt.  

3.5 Metodkritik 

En sak som kunde ha gjort att jag hade fått fler svar på enkäten hade nog varit om jag delat ut 

den själv istället för att skicka den via e-mail. Det hade nog också varit bättre att ta kontakt 

med en skola för att få komma dit och intervjua några fler elever, men tiden räckte inte riktigt 

till så då fick det bli de elever som fanns till hands. Att det blev elevtexter från både årskurs 

sex och åtta beror nog på att det var de texter lärarna fick fram i en hast, då läraren frågade 

flera olika svensklärare på skolan om de kunde lämna ut några texter och för att det skulle bli 

lite spridning mellan åldrar och genrer. 

     

4. Resultat 
 
     4.1 Resultat av elevtexter 

Resultatet kommer att presenteras genom att jag först presenterar årskurs 6: s texter, vilka 

chatt- och ungdomsspråkliga drag som förekommer i dem för att sedan gruppera texterna i 

vanligt förekommande/lite/inget chatt-/ungdomsspråk. Därefter presenteras årskurs 8: s texter 

på samma sätt. 

Texter från årskurs 6: 

Texterna är fem stycken till antalet, handskrivna, och är skrivna av fyra flickor och en pojke. 

Eleverna går i årskurs 6 där de fått en uppgift som går ut på att beskriva sin skola. Texterna är 

ganska korta där eleverna berättar om antalet elever i klassen, hur skolan ser ut, hur lärarna är, 

vad som finns att göra på rasterna samt hur stämningen i klassrummet är o.s.v. Stavningsfel, 

meningsbyggnad och andra språkliga fel kommer att tas upp men inte analyseras vidare då 

syftet är att lyfta fram de chatt- och ungdomsspråkliga tendenserna. 

                                                 
36 Patel & Davidson, 2011, s. 103 
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Förekommande chatt- och ungdomsspråkliga drag i texterna:  

• Smajlisar är en symbol för att uttrycka en känsla med hjälp av tangentbordet istället 

för som i samtal där känslan uttrycks med rösten eller kroppen.. Ex. ☺, även <3 som 

är en symbol för hjärta. 

• Ordet typ är ett vanligt ungdomsord och betraktas som ett utfyllnadsord som kan sättas 

in var som i en mening. 

• Förstärkningar av ord är vanligt i ungdomsspråket, nedan genom att lägga till asss 

med tre s framför ordet snäll och i ordet fullt där eleven både lagt till ordet jätte samt 

sex stycken l i ordet.  

• Det förekommer också att eleverna använder kortvarianten o istället för och. 

• Även engelska uttryck som bye bye används istället för den svenska varianten hej då. 

 

Gruppering av texterna: 

I kategorin vanligt förekommande hamnade två stycken av texterna, båda skrivna av tjejer, 

där eleverna använder både chatt- och ungdomsspråk ganska frekvent. Det förekommer 

ganska många smajlisar och andra skrivbordtecken för att uttrycka känslor, mestadels i text 1 

där eleven avslutar i stort sett varje mening med en smajlis. I text 2 använder eleven en 

förstärkning av ordet jättefullt där hon lägger till sex stycken l i ordet för att markera att det 

verkligen är trångt i klassrummet. Ordet typ är ett ord som används ofta av ungdomar och har 

i texten satts in i mitten av meningen som utfyllnad. Dessa elever har uppenbarligen inte lärt 

sig att kodväxla ännu utan behöver mer träning i skriftspråket och att anpassa sitt språk efter 

situation syfte och mottagare. De här eleverna använder båda sig av det talspråkliga dom 

istället för de och dem. En elev har dessutom en särskrivning på ordet favoritämne och har 

stavat ämne med e. Den andra eleven har en särskrivning på ordet klassrum och har stavat 

ordet bättre med ett t.  

Exempel:  

/../ är en utelämning för egennamnen som skulle stått där. 
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Text 1: 

Vi har olika lärare till olika ämnen. Ca 9 lärare typ. Mina klassföreståndare heter … Dom är 

snälla ☺. I cafeterian kan man spela biljard, wii och guitar hero ☺. Mitt favorit emne är 

slöjd, musik och bild <3 Mina bästa kompisar i klassen är..o..<3 dom gick jag med förut ☺ 

<3 i 1, 2, 3, 4, 5 ☺ 

Text 2: 

Jag har ganska många kompisar. En av dom är asss snäll och rolig ☺. 

Jag vet inte om den här skolan är bätre än den jag gick på innan. Dom är typ lika bra. Vårat 

klass rum är typ jätte fullllllt!!!!! 

I kategorin lite återfinns också två texter, båda skrivna av tjejer, där det förekommer 

chattspråk på två ställen i varje text såsom smajlisar och det engelska uttrycket bye bye istället 

för hejdå. I text 1 och 2 återfinns smajlisarna i slutet av meningarna precis som för kategorin 

innan. Eleven i text 1 skriver ganska standardspråkligt förutom smajlisarna medan eleven i 

text 2 har avsaknad av interpunktion, stor bokstav när det inte ska vara det samt flera stavfel.  

De här eleverna har också svårigheter med att kunna anpassa sitt språk efter situation, syfte 

och mottagare och behöver mer träning, även om det chatt- och ungdomsspråkliga var mindre 

i dessa texter än i kategorin vanligt förekommande. Det talspråkliga dom istället för de och 

dem finns med även här. 

Exempel: 

Text 1: 

Min skola ☺. 

Jag har ganska många kompisar, dom är snälla, rara och roliga ☺. 

I klassrummet är det ofta pratigt, men det har blivit bättre. för vi har ibland bra stämning, då 

är det tyst och lugnt. 

Text 2: 

Jag äter inte maten nu på dagen det är bra tycker jag men Lärarna tycker inte det inte mina 

föreldrar med. Dom blir arga på mig! Det ända jag inte gillar i skolan det är klassen. Nu är 

det bra för mig 

Bye Bye ☺. 
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I kategorin inget chatt-/ungdomsspråk återfinns en text, skriven av en kille, där eleven inte har 

använt något chatt-/ungdomsspråk alls utan skriver. Han saknar dock interpunktion på vissa 

ställen samt behöver träna mer på stavning samt meningsbyggnad. Även denna elev använder 

det talspråkliga ordet dom. 

Exempel: 

Jag har fem kompisar en i 6C och dom andra i 6A. Klassrummet är slitet och sönder lite här 

och var. Skolan är utsliten fast dom ska bygga en ny skola Schemat är bra. Stämningen är 

pratig nästan aldrig jobig Ibland.  

I alla elevtexterna är talspråket dominerande med ord som dom, vårat, pratit och en del 

särskrivningar samt stavningfel. De flesta eleverna i årskurs 6 har enligt resultatet och det 

mönster man kan skönja inte lärt sig att kodväxla ännu och behöver uppenbarligen mer 

träning i skriftspråket. 

Texter från årskurs 8: 

Texterna är sex stycken till antalet, dataskrivna, och är skrivna av två tjejer och fyra killar. 

Eleverna går i årskurs 8 där de fått i uppgift att skriva en deckare eller en novell. Texterna är 

ganska långa och de handlar om alltifrån övergrepp till mord. Stavningsfel, meningsbyggnad 

och andra språkliga fel kommer att tas upp men inte analyseras vidare då syftet precis som i 

texterna för årskurs 6 är att lyfta fram de chatt- och ungdomsspråkliga tendenserna. 

Förekommande chatt- och ungdomsspråkliga drag i texterna: 

• Förstärkningar av ord, här i ordet fruktansvärt genom att skriva det med fem stycken 

ä, fruktansvääääärt. Även ordet galet är en sorts förstärkning som kan sättas in för att 

visa att det verkligen är illa eller att något är dåligt. 

• Vanliga ungdomsord som dra som är ett ord för att man ska gå iväg. Ah, även det ett 

ungdomsord som används istället för ordet ja. Tjarå, ett ungdomsord istället för hejdå. 

• Ey, är ett sorts slangord istället för att säga namnet på den man vill ha 

uppmärksamheten ifrån.  Hålleru, även det ett slangord istället för att säga: vad håller 

du på med? 



 18 

• Looser, det engelska uttrycket används istället för att säga den svenska varianten som 

är förlorare. Surprise, det engelska ordet används istället för det svenska ordet 

överraskning. 

• Förkortningar av ord som &  -tecknet som används istället för ordet och. Va istället för 

ordet var. Ja används istället för ordet jag. 

 

Gruppering av texterna: 

I kategorin vanligt förekommande hamnar en text som är skriven av en tjej där det 

förekommer väldigt mycket chatt- och ungdomsspråk. På de flesta ställen i texten så 

förekommer tendenserna i dialogerna men det återfinns även i den löpande texten. Om man 

inte räknar med dialogerna så hamnar texten ändå i den här kategorin då det förekommer 

chatt- och ungdomsspråk på fler ställen. Den här tjejen använder ljudhärmande ord, 

förstärkningar och flera chatt- och ungdomsord i sin text. Trots att hon går i åttan har hon inte 

lärt sig fullt ut när ett korrekt skriftspråk bör användas och det återfinns även en del konstiga 

meningsbyggnader i den. Kanske har läraren accepterat att förekomsten av chatt- och 

ungdomsspråket till övervägande del återfinns i dialogerna där en del lärare tycker det är okej 

att använda ett sådant språk (se resultat från enkätundersökningen). 

Exempel: 

Klockan ringer och min lektion börjar, påväg till min lektion ser jag Jonathan som jag är så 

fruktansvääääärt kär i. Den killen är allt man kan önska sig, men det jobbiga är att verkligen 

inte verkar ha någon intresse alls för mig. Jag går fram till han och försöker prata lite. 

- Hej, har inte du lektion? 

- Tja, jo jag ska dra nu. 

- Jaha, ja okej, men vi ses väl? 

- Ah visst, tjarå 

Skolans populäraste kille men världens looser enligt mig skriker år mig. 

Men ändå har jag ju galet dåliga betyg. Förstår inte hur det går ihop. ”dunk” låter det och 

mina böcker ligger på golvet. Det var Jonathan som jag råkade gå in i.. 
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Jonathan: Oj förlåt. Var inte meningen. 

- Men det är lugnt, hehe det är ingen fara med mig. 

- Okej bra, vad gör du efter skolan? 

- Ehm..ingenting, varför undrar du? 

- Jag tänkte om vi kanske kunde hitta på nått? 

- Timmy busvisslar åt Jonathan, - Ey kom hit! Vad hålleru på med? 

I kategorin lite återfinns två texter skrivna av en kille och en tjej. Den första texten och andra 

texten innehåller två ungdomsord. I text 1, skriven av en kille finns två ungdomsord, ja som i 

chattsammanhang står för ordet jag och va istället för vad. I den andra texten återfinns &  

istället för ordet och. Hon använder också det engelska ordet surprise istället för att skriva 

överraskning. De här två eleverna skriver överlag standardspråkligt men använder fortfarande 

väldigt mycket talspråk som dom istället för de och dem.  

Exempel: 

Text 1: 

MORD. Det är mord här i stan! 

Albin satt länge och funderade och bara tittade ner i bordet. 

- Min granne är misstänkt för mord, va ska vi göra? Sa Albin till sin pappa. 

När dom kom fram så sa Rickard. 

- Jag köper glass så kan du sätta dig på bänken där borta så kommer ja snart, vad vill du ha 

för glass? 

- Jag tar en Magnum. 

- Okej, sa Rickard.  

Albin gick mot bänken och satte sig och tittade på vattnet och alla fina båtar som gled förbi. 

Text 2: 

Så var det bara Melissa kvar. Hon hade tagit ledigt en vecka för att tömma alla 

flyttkartonger, För dom stod verkligen överallt i huset. Hennes kompis Sofia tänkte att hon 

skulle hälsa på Melissa för att överraska & välkomna henne att hon flyttat in till stan. 
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När hon kom fram till huset så gick hon och knackade på dörren. Under tiden hon väntade 

såg hon en massa små flugor som surrade runt henne. Hon kände en konstig lukt. Sofia kände 

på dörrhandtaget och öppnade. 

- Surprise! Det är Sofia! 

I kategorin inget chatt-/ungdomsspråk finns de resterande tre texterna, alla tre skrivna av 

killar. De här eleverna har lärt sig att använda standardspråket förhållandevis väl och några 

tendenser på det typiska chatt- och ungdomsspråket finns inte alls i deras texter. Vissa inslag 

av talspråket finns dock var i några av texterna, exempelvis ordet våran, dom istället för de 

och dem. I text 3 finns även det talspråkliga fråga istället för frågade. 

Exempel: 

Text 1: 

En kall och mörk natt strömmade in över Rosengård. Hussein försökte sova, men han frös. 

Han hade glömt att stänga fönstret. Det var cirka 15 minus ute. Hussein sov till klockan tio i 

nio. Han gick och pissade och fick syn på sin gamle hund som satt på dass. Han undrade vad 

hunden gjorde där. Husse som han också kallades gick ut till köket och tog frukost. Huset 

bjöd på tekaka med hushållsost, samt oboy. 

Text 2: 

Det var en kylig, lite blåsig förmiddag mitt på hösten. Jag var på väg till min syster för att 

prata om vad vi skulle köpa till mamma i födelsedagspresent, när jag kom hem till min syster 

Agneta satt vi och funderade på vad vi skulle ge våran mamma i present. Tillslut bestämde vi 

oss för att ge henne ett halsband i guld, det var vi säkra på att hon skulle gilla eftersom hon 

både gillar halsband och guld. 

Text 3: 

Det var en varm sommar i april när Sara skulle ut på krogen med sin kompis Amanda. 

Krogen låg på Stortorget i Stockholm. Krogen hette Norbergs krog. Dom hade varit där i en 

halvtimme sen kom en man fram till dom och fråga om han fick bjuda dom på varsin glass. 

Senare på kvällen så lämnar Amanda och Sara krogen. Dom går åt olika håll. 
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Sammantaget så visar resultatet att de flesta eleverna har lärt sig att skriva standarspråkligt 

och att de är förmögna att kodväxla när de går i årskurs 8, med vissa undantag. Det 

förekommer mer ungdomsspråk i åttornas elevtexter mot sexornas, där chattspråket var mer 

vanligt förekommande, men överlag så blir de chatt- och ungdomsspråkliga tendenserna 

mindre och mindre desto större eleverna blir och det talspråkliga försvinner bort i takt med att 

det standardspråkliga tar över. 

 

 
     4.2 Resultatet av enkätundersökningen 

Enkätundersökningen besvarades endast av åtta lärare och gav således inte så många svar som 

jag hoppats på, men de är intressanta att presentera ändå. Lärarenkätundersökningen gav 

följande resultat: 

Hur ofta förekommer chattspråk i elevernas texter inom svenskämnet? 

Tabell 1 

Ofta Sällan Aldrig 

1 6 1 

 

Resultatet från lärarnas svar i tabell 1 visar att det sällan förekommer chattspråk i elevernas 

texter, en svarade ofta och en aldrig. Det stämmer bra med lärarnas svar från kommentarerna 

där de arbetar kontinuerligt med att informera och gå igenom genre och förväntat språk innan 

en skrivuppgift. 

Hur ofta förekommer ungdomsspråk i elevernas texter inom svenskämnet? 

Tabell 2 

Ofta Sällan Aldrig 

2 6 0 
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Resultatet från lärarnas svar i tabell 2 visar att sex lärare anser att det sällan förekommer 

ungdomsspråk i elevernas texter. Två stycken menar att det är ofta förekommande. Flera 

lärare svarade att de arbetade hårt för att få bort ungdomsorden i skolans texter och de anser 

att åttorna och niorna oftast har lärt sig och att de yngre lär sig under lektionerna.  

Hur stor andel av eleverna skulle du vilja påstå är medvetna om när det krävs ett korrekt 

skriftspråk? 

Tabell 3 

De flesta Hälften Några få 

6 2 0 

 

I tabell 3 svarade sex av lärarna att de flesta eleverna är medvetna, exempelvis åttor och nior. 

Två lärare svarade hälften av eleverna. Lärarnas kommentarer visade att vissa elever kanske 

inte anpassar sig för att de inte vill, och de flesta är medvetna om när det krävs ett korrekt 

skriftspråk men alla tillämpar inte det. 

När skrivuppgifterna utformas, står det anvisat vilket skriftspråk som är önskvärt för 

uppgiften? 

Tabell 4 

Ja Ibland Aldrig 

4 2 2 

 

Resultatet från tabell 4 visar att fyra lärare svarade ja på frågan, två stycken svarade ibland 

och två stycken aldrig. I utrymmet för kommentarer efter frågan svarade en lärare att oftast 

sker det muntligt vad eleverna ska tänka på inför en uppgift, vilket språk som bör användas 

och jag ger ofta exempel på vad som räknas som skriftspråk. 

Välkomnar du att eleverna ibland använder sig en lite mer avslappnad stil med nyord i sina 

texter inom svenskämnet? 
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Tabell 5 

Ja Ibland Aldrig 

3 5 0 

 

Resultatet från tabell 5 visar att fem lärare välkomnade nyord ibland och tre stycken svarade 

ja på frågan. Lärarnas kommentarer var att det beror på uppgiften om de kan använda sig av 

nyord eller inte och att nyord kan vara ett plus i exempelvis dikter. 

Anser du att chatt/ungdomsspråket är ett komplement till det standardiserade skriftspråket? 

Tabell 6 

Ja Nej 

5 3 

 

Resultatet från tabell 6 visar att fem lärare anser att chatt/ungdomsspråk kan vara ett 

komplement till skriftspråket. Tre stycken svarade nej. De som var positiva menar att det kan 

användas i dialoger eftersom det speglar hur karaktärerna talar. Men eleverna måste lära sig 

när det är lämpligt att använda det. Någon menade att man inte kan frångå verkligheten. Det 

är bevisligen funktionellt så ett komplement till skriftspråket är det. En lärare svarade att om 

chatt/ungdomsspråket ska ses som ett komplement till skriftspråket så anser jag att det finns 

en risk för att de tappar att man måste kunna skriva mer formellt ibland. 

 

Efter varje alternativfråga fanns utrymme för kompletterande kommentarer och nedan 

redovisas lärarnas kommentarer: 

• Chattspråk kan förekomma ibland men det är viktigt att gå igenom genre och förväntat 

språk innan man ger en skrivuppgift. 

• Jag arbetar frenetiskt och hårt med att de inte ska skriva chatt/ungdomsord om de 

skriver texter i andra områden/annan mottagaranpassning. Åttor och nior är betydligt 
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mer medvetna och sjuorna lär sig under lektionerna. Vissa elever kanske inte anpassar 

sig för att de inte vill. Beror på uppgiften om de kan använda sig av nyord eller inte, 

det är sällan de kan använda sitt kompisspråk i skolan. 

• Nyord är ett plus i exempelvis dikter. Talspråk kan användas i dialoger men inte i den 

berättande texten däremellan. Chatt/ungdomsspråk kan vara ett komplement till 

skriftspråket i dialoger eftersom det speglar hur karaktärerna talar. Men eleverna 

måste lära sig när det är lämpligt att använda det. 

• Det förekommer chattspråk ibland speciellt bland de yngre, men i nian så har de flesta 

lärt sig och de flesta är medvetna om när det krävs ett korrekt skriftspråk men alla 

tillämpar inte det. 

• Om chatt/ungdomsspråket ska ses som ett komplement till skriftspråket så anser jag att 

det finns en risk för att de tappar att man måste kunna skriva mer formellt ibland. 

• Som svensklärare måste man vara medveten om att språk är levande och under ständig 

förändring, men också att det finns olika typer av språk för olika tillfällen. 

• Man kan inte frångå verkligheten. Det är bevisligen funktionellt så ett komplement till 

skriftspråket är det. 

• Oftast sker det muntligt vad eleverna ska tänka på inför en uppgift, vilket språk som 

bör användas och jag ger ofta exempel på vad som räknas som skriftspråk. 

De två öppna frågorna gav utrymme för läraren att skriva egna idéer om när det skulle kunna 

vara okej att använda ungdomsspråk i texter producerade i skolan samt vilka chatt- och 

ungdomstendenser som de eventuellt hittat i elevernas texter. 

Ge exempel på chatt/ungdomsspråk som du hittat i elevtexter: 

☺, chilla, lr, oxå, jalla 

Ge exempel på när skulle det vara okej att använda chatt/ungdomsspråk i skolans texter. 

Här fick lärarna svara själv utan svarsalternativ och svaren redovisas nedan: 

• I texter där de ska använda ungdomsspråk. 

• I brev eller loggbok. 

• Dagbok, dialoger i t ex novellskrivning. 

• Insändare och bloggar. 
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     4.3 Resultat av intervju 

Elev 1, är en tjej på 12 år som går i sexan. Elev 2, är också en tjej på 12 år som går i sexan. 

Elev 3, är en kille på 16 år som går i nian. Elev 4 är en tjej på 16 år som går i nian. Elev 5 är 

en kille på 17 år som går andra året på gymnasiet. 

Använder du chatt- och ungdomsspråket eller standardspråket i texter i skolan? 

Alla fem eleverna var här helt eniga och svarade att de aldrig får använda chatt- och 

ungdomsspråket i skolan. Elev 1 svarade att hon tänker mer på hur hon skriver när hon är i 

skolan än hemma. Om hon sitter hemma vid datorn så blir det både chatt- och ungdomsspråk. 

Elev 2 svarade att hon aldrig använder ett sådant språk vare sig i sina texter eller när hon 

pratar. Hon är alltid noga med hur hon skriver och sitter sällan vid datorn när hon kommer 

hem. Elev 3 svarade också att han använder ett korrekt skriftspråk då något annat inte är 

tillåtet. När han kommer hem kan han använda ungdomsspråket, ibland. Han tycker också att 

det är bättre att använda ett korrekt skriftspråk då det är krångligare att skriva förkortningar. 

Elev 4 svarade att hon är noga med att skriva ett korrekt skriftspråk då hon vill ha bra betyg. 

Hon sade också att hon inte använder ett sådant språk när hon pratar så då blir det inte att hon 

använder det i skrivna texter heller. Elev 5 svarade att han anstränger sig att skriva så korrekt 

han kan om det är en text som ska bedömas eftersom det är det språk läraren vill ha. Om 

texten inte ska bedömas kan det hända att ha skriver lite annorlunda. 

Elev 1 och 2 är tidigt medvetna om vilket språk som är acceptabelt i skolan även om det 

kanske förekommer lite inslag av ungdomsspråket då och då för elev 1. Hon använder 

ungdomsspråket när hon pratar och när hon är hemma. Elev 2 däremot gör det inte och det 

märks också på hur hon pratar. Det förekommer knappt inga tendenser till ungdomsspråk i 

hennes tal. 

Står det vilket språk som är önskvärt för uppgiften som du ska göra? 

Även här var eleverna eniga. Alla svarade att det inte står vilket skriftspråk som är önskvärt 

utan det bara är så att de inte får använda chatt- och ungdomsspråket i skolan. Elev 2 svarade 

att det förstår alla ändå. Elev 4 svarade att läraren påpekar i årskurs 7 vilket språk som den vill 

ha i uppgifterna så det har nog alla lärt sig nu. 
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Får du någon gång skriva på chatt- och ungdomsspråket? 

Eleverna var eniga på den här frågan också. Elev 1, 2, och 3 svarade bara nej det får vi inte på 

frågan. Elev 4 svarade att vi får nästan aldrig uppgifter där vi får använda chatt 

och/ungdomsspråket och om vi får det så är det i dialoger i noveller i så fall. Elev 5 svarade 

att vi aldrig får använda ungdomsspråket i skolan, inte heller skriva bloggar och liknande. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att alla fem eleverna, trots stor åldersskillnad är medvetna 

om vilket språk som krävs i skolans texter och kan anpassa det efter situation, syfte och 

mottagare. De är förmögna att kodväxla, om de vill. Det står heller inte angivet vilket 

skriftspråk som är önskvärt för uppgifter och de får sällan eller aldrig använda chatt- och 

ungdomsspråket när de ska skriva något i skolan. 

      
5. Diskussion av resultat 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om och i vilken utsträckning chatt- och 

ungdomsspråket påverkar skriftspråket hos eleverna samt om skolan är så formell att chatt- 

och ungdomsspråket inte kan användas alls. För att få en inblick i hur ungdomarnas 

skriftspråk ser ut i skolan studerades ett antal elevtexter skrivna av elever i årskurs 6 och 8. 

Resultatet visade att vissa elever, främst elever i årskurs 6 har svårt att kodväxla, dvs. veta när 

det är lämpligt att använda ett visst språk.  

De flesta eleverna skriver av de exempeltexter jag fått förhållandevis standardspråkligt, 

medan andra har vanligt förekommande eller lite, inget alls chatt/ungdomsspråk i sina texter. 

Precis som Jan Einarsson37 säger så ger övning i skriftspråket eleverna en bra bas att stå på 

och de blir då medvetna om stilskillnader som gör att de får lättare att anpassa sitt språk till 

situation, syfte och mottagare. Att en del elever har svårt att kodväxla behöver inte betyda att 

eleven inte vet eller kan, utan det kan bero på elevens attityd. Vill de inte så är det inte säkert 

att de bryr sig utan skriver det som är enklast och som de är vana vid. Det är precis det som 

några lärare i sina kommentarer till enkätundersökningen nämner: vissa elever kanske inte 

anpassar sig för att de inte vill. De flesta är medvetna om när det krävs ett korrekt skriftspråk 

men alla tillämpar inte det. En lärare menar att när eleverna går i nian så har de flesta lärt sig 

hur man bör skriva och det verkar stämma bra med vad jag sett av åttornas texter. De är på 

                                                 
37 Einarsson, 2009, s. 262 ff. 
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god väg. Tittar man på sexornas texter där chatt/ungdomsspråket är vanligt förekommande så 

har det skett en ganska stor utveckling till åttan, även om en och annan elev fortfarande har 

lite svårt att veta när ett korrekt skriftspråk bör användas. Kanske beror det helt enkelt på 

attityd. Ekström och Forslunds38 uppsats visade också att ungdomarna är kapabla att kodväxla 

och de ansåg inte att chattandet kan hota skriftspråket på ett allvarligt sätt. Jag kan bara 

instämma. En tänkbar orsak till att tjejer anser jag, för i de texter där chatt/ungdomsspråket 

var vanligt förekommande så var det tjejer som skrivit texten, är att tjejer chattar oftare än vad 

killar gör. Killar spelar oftare spel och att tjejernas chattande möjligtvis speglar av sig i deras 

texter.  

Många lärare är positiva till nyord enligt enkäten och ser chatt/ungdomsspråket som ett 

komplement där nyord kan användas i dikter och att det också kan användas i noveller då det 

speglar hur karaktärerna talar. Andra vill inte veta av det alls och är rädda för att eleverna ska 

tappa sitt formella skrivande om de tillåts använda sådant språk i skolan. Enligt Lars- Gunnar 

Andersson39 så varierar åldern på lärarna, vilket gör att synen på ords stilvärde och 

användbarhet betraktas olika. Det en lärare uppfattar som ett ungdomsord kan vara ett helt 

neutralt ord för eleven. Hur och var man växt upp precis som Andersson säger och de 

inställningar man har till livet påverkar givetvis också hur vi bedömer språket. Jag kan bara 

hålla med om att det nog beror på lärarens ålder samt attityd om de kan förlika sig med det 

eller inte och det gör definitivt språket mer levande tycker jag. Som en lärare sade: språk är 

levande och under ständig förändring. Det är bevisligen funktionellt så ett komplement är det. 

Språket är funktionellt anser jag just för att det är tidssparande och det talas av de flesta 

ungdomar. Precis som Olle Josephson säger så kan det ses som en ny form av skriftspråk.40 

Om det nu är så att det är ett komplement, varför får då inte eleverna använda sig mer av det i 

t ex dialogskrivning, bloggar, brev och liknande, precis som lärarna gett som förslag på 

användningsområden? Kan lärarna för lite, eller är de rädda för att de ska tappa sitt formella 

skrivande som en lärare uttryckte? Tittar man på svaren från intervjuerna så svarar eleverna 

att de aldrig, eller i stort sett aldrig får använda chatt/ungdomsspråket i skolan och det tycker 

jag är synd då det precis som en lärare sade är bevisligen funktionellt. Jag anser att man som 

lärare skulle få mer kontakt med eleverna om man frångår det stela traditionella och släpper in 

ungdomarnas ”kompisspråk” lite mer. Förhoppningsvis gör det att eleverna tycker skolan blir 

                                                 
38 Ekström & Forslund, 2004, s. 17 
39 Andersson, 1989, s. 23 
40 Josephson, 2004, s. 108 f. 
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lite roligare. Språket och uppgifterna i skolan måste anpassas till de nya medierna och den tid 

vi lever i, precis som Hernwall41 säger i sin bok. Jag anser att skolan och lärarna måste bli 

bättre på att anpassa sig till de nya medierna och inte uteslutande använda sig av traditionella 

metoder och textnormer. 

Finns det en oskriven lag i skolan där eleverna bör veta vilket språk som ska användas i en 

uppgift? Två lärare av sex svarade att de aldrig anger vilket språk som är önskvärd för 

uppgiften. Fyra svarade att de anger det, två att de gör det ibland. Tittar man på intervjusvaren 

så säger eleverna att ett sådant språk som chatt- och ungdomsspråket inte är tillåtet i skolan. 

En lärare svarade i enkäten att denne arbetar frenetiskt med att eleverna inte ska använda 

sådana ord. En annan att den går igenom muntligt med eleverna vad de ska tänka på inför en 

uppgift och vilket språk som önskas och det tycker jag är bra. Har då de lärare som inte anger 

vilket språk som önskas för uppgiften diskuterat detta med eleverna så de lärt sig hur det ska 

vara? Är det en självklarhet att det ska vara på ett visst sätt? Eller är det för att 

standardspråket är det språk som är accepterad i flest situationer enligt Josephson?42 

Troligtvis är det så, men jag vet att när jag kommer ut och ska undervisa så kommer jag tala 

om vilket språk jag önskar ha för uppgiften och jag ska definitivt försöka ta in lite mer av nya 

medier i undervisningen. 

Sammanfattningsvis så har den här uppsatsen visat att ungdomarnas chattande och 

användandet av ungdomsspråket har en viss inverkan på deras texter i skolan, främst i unga 

år, för att sedan bli mer standardspråkliga desto äldre de blir. Så någon större fara för att det 

standardspråkliga skulle påverkas i alltför stor omfattning verkar inte finnas. De flesta elever 

är medvetna om vilket språk de bör använda i skolan, men det beror också på deras attityd om 

de anpassar sig eller inte. Här spelar även lärarens attityd in då vissa välkomnar nyord och ser 

det som ett sätt att hålla språket levande, medan andra inte ser någon användning för dem alls. 

Ungdomarna av idag har växt upp med Internet och användandet av en dator på ett helt annat 

sätt än vi som är vuxna nu, som har fått lära oss att använda Internet efter hand. Det är något 

som varje lärare måste vara medveten om, att det är en naturlig del av dem och deras vardag. 

Lärarna måste bli bättre på att anpassa undervisningen till de nya medierna och låta eleverna 

använda sitt ”kompisspråk” när det är lämpligt alltefter situation, syfte och mottagare. I 

många skolor är nog skolan och lärarna tyvärr alltför formella så att chatt- och 

                                                 
41 Hernwall, 2003, s. 31 
42 Josephson, 2004, s. 158 ff. 
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ungdomsspråket inte får användas trots att lärarna gett förslag på när det skulle fungera att 

använda det. 

Arbetet med uppsatsen har varit roligt då man som tonårsförälder ständigt lever med dessa 

chatt/ungdomsord runt omkring sig. Jag har lärt mig ganska mycket, och det har samtidigt fått 

mig som blivande lärare att tänka i nya banor gällande användningsområden för när 

ungdomarnas språk kan användas i skolans texter. Då Internet även involverar många vuxna 

som chattar på olika datingsidor och liknade, så kan säkerligen problemet med chattspråk i 

texter spåras även till den gruppen, och inte bara specifikt till ungdomar.  

Språk är spännande och det har lett till fortsatta funderingar kring vad man skulle kunna 

fortsätta att undersöka om i ämnet. Det skulle vara intressant att undersöka hur många lärare 

som är insatta i chatt- och ungdomsspråket och om de håller de eventuella kunskaper de har 

uppdaterade. Är det någon skillnad på ungdomsspråket beroende på vilken dialekt man talar 

och var i landet man bor? När får eleverna använda nyorden som ganska många lärare ändå 

var positiva till? De får enligt eleverna själva sällan skriva sådana texter där nyord kan 

användas. 
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Engelskt lexikon 

r = are  

u = you 

f/m? = female/male 

w8 = wait 

wb = welcome back 

LOL = laughing out loud 

BRB = be right back 

ASAP = as soon as possible 

ROTFL = rolling on the floor laughing 

GAL = get a life 

BTW = by the way 

HAND = have a nice day 

IOW = in other words 

CUL8R = se you later 

IRL = in real life 

NW! = no way! 

PITA = pain in the ass 

F2F = face to face 

CU = see you 

IMHO = in my humble/honest opinion 

FYI = for your information 

TIA = thanks in advance 

J/K = just kidding 

WAM = wait a minute 

OIC! = oh, I see! 

Svenskt lexikon 

 e = är 

d = det 

lr = eller 

oxå = också 

also = alltså 

tebax = tillbaka 

ngt = något 

asg = asgarvar 

lixom = liksom 

iofs = i och för sig 

cs = ses 

sl = småler 

p & k = puss och kram 

@---}---- = en ros 



 

Några andra symboler som man kan använda istället för ord när man chattar. 
 
 

 

 

 
 

 

 

Vampyr 

: - [ 

Dreglar 

: -) ~ 

Glimten i ögat/flirtar 

·;) 

Änglalik 

O : - ) 

Mustasch 

: - { 

Jätteledsen 

: - < 

Dog precis 

X – ( 

Sur 

: - C 

Jag röker 

: - Q 

Pussar 

: - X 

Fler gladvarianter 

·=): -) 

Småsur/skeptisk 

: - / 

Jag skrattar 

: - D 

Ledsen/gråter 

: ~ ( 

Skriker rakt ut 

: - V 

Ledsen, arg, besviken 

: ( 

Gapar/har stor näsa 

: O 

Cool i solglasögon 

·B) 

Är skämtsam 

; - ) 

Glad/skämtar 

·:) 

Räcker ut tungan 

: P 

Oh, my God! Är i chock 

8 - O 

Skickar en cyberpuss 

: - * 

 



 

Bilaga 2 

Spån pratar rån 

Tunnelbana, Stockholm 

Tre pojkar ~14 pratar om vad de ska göra under kvällen. 

Pojke 1: Asså sorry, men jag kan inte följa med, har lovat morsan att passa småsyskonen. 

Pojke 2: Ah men kom igen då, vi drar ner till plattan och hänger lite. 

Pojke 3: Ja, de klarar väl sig själva några timmar? 

Pojke 1: Men hallå, tänk om jag är borta och så kommer det typ tio rånare och bryter sig in? 

Pojke 3: Äh, chilla! De kommer aldrig tio stycken, de kommer max tre! 

Publicerat den 20 september, 2011 kl. 10:10 under Fjortisar, Stockholm  

Pojke nr 1 använder här asså istället för alltså och även ett engelskt sorry istället för ledsen. 

Pojke nr 2 använder det expressiva uttrycket ah som uttalas nästan som en suck och betyder 

att han tycker kompisen är jobbig. Lite senare svarar pojke 1 men hallå som betyder ungefär 

’vad menar du’? Pojke nr 3 svarar då chilla som är ett engelskt slangord för ’ta det lugnt’. 

  

På genvägar genom livet 

Tåg, Märsta – Stockholm C 

Tjej 1 ~14: Men alltså, vem pallar skolan egentligen? Allt går bara dåligt… Fick förresten IG 

på mitt matteprov. 

Tjej 2 ~14: Alltså ah, skittråkigt. Men det är ju typ skolplikt va? 

Tjej 1: Ah… superdåligt. Kan man typ inte skippa skolan eller något? 

Tjej 2: Som sommarlov året runt? 

Tjej 1: Mm, precis….. fast det finns ju inte. 

Tjej 2: Nej, vet asdåligt. 

Tystnad. 

Tjej 1: Finns det inte något som typ heter förtidspension? 

Tjej 2: Jo, det gör det väl… 



 

Tjej 1: Åh, vad bra. (Tjej 1 tar upp sin mobil och surfar en stund) Aa…. här står det om 

förtidspension… 

Publicerat den 7 maj, 2011 kl. 09:18 under Fjortisar, Stockholm 

Tjej 1 och 2 använder det expressiva uttrycket ah som markerar att något är jobbigt och 

uttalas ofta som en suck. De använder även utfyllnadsordet typ som kan liknas vid en 

ersättning för att förklara en händelse eller ett sammanhang. Tjej 1 använder ordet precis som 

betyder ungefär ’just det’ och ordet Aa som betyder ja. Tjej 2 använder också ordet asdåligt 

som är en nybildning av ord. 

Don´t talk the talk if you can´t walk the walk of shame 

Espresso House, Linköping 

Två tjejer ~16 sitter och fikar. 

Tjej 1: Assååå! Han är bara såå störande! 

Tjej 2: Ja, asså hur desperat kan man va? Han tror ju verkligen att du är intresserad liksom! 

Tjej 1: Men eller hur! Visst, jag träffade honom ett par gånger och typ strulade och vi typ 

skickade hjärtan och så, men allvarligt, tror han jag vill ha honom eller? Stör mig när folk drar 

såna slutsatser bara för att man typ snackar liksom! 

Publicerat den 16 mars, 2011 kl. 11:53 under Fjortisar, Mellersta Sverige  

Tjej 1 skriver assååå som är ett typiskt ungdomsord, men eftersom hon använder det som ett 

ord med tre å, så menar hon att killen som hon pratar om är väldigt jobbig och inte förstår 

något. Hon förstärker också ordet såå genom att skriva det med två å. Tjej 2 och 1 använder 

ordet liksom och typ som är typiska ungdomsord som kan liknas vid en ersättning för att 

förklara en händelse eller ett sammanhang.  Tjej 1 använder ordet allvarligt som också är ett 

vanligt ungdomsord, som i det här fallet betyder ungefär: tror han verkligen att jag menar 

något med det? 

 

 

 



 

 

Bilaga 3, följebrev till lärarenkät! 

Hej! 

Jag heter Diana Alfsson och jag läser till lärare sv/eng mot senare år. Jag skriver mitt 

examensarbete om hur chattspråket och ungdomsspråket eventuellt påverkar ungdomars 

skriftspråk, och jag skulle uppskatta om du ville ta dig tid att fylla i medföljande enkät för att 

ge mig lite underlag till mitt arbete. Jag vill informera om att arbetet är helt konfidentiellt. För 

att undvika missförstånd så förklarar jag nedan vad jag menar med de båda termerna. 

Chattspråk: smileys till exempel ☺ eller ;-) , ej vedertagna förkortningar av ord till exempel 

lr, oxå, ord inom asterisker (*), punkter efter ord till exempel(…). 

Ungdomsspråk: Ord som är populära bland ungdomar till exempel: asså, typ, ba, chilla, grymt 

osv. 

 

Tack så mycket för din tid och medverkan!/Diana 



 

Bilaga 4 

Enkätundersökning angående förekomst av ungdomsspråk och chattspråk i elevtexter 

 

1. Hur ofta förekommer chattspråk i elevernas texter inom svenskämnet? 

Ofta                     sällan                           aldrig 

Kompletterande kommentarer: 

 

 

2.  Hur ofta förekommer ungdomsspråk i elevernas texter inom svenskämnet? 

Ofta                    sällan                          aldrig 

Kompletterande kommentarer: 

 

 

3.  Hur stor andel av eleverna skulle du vilja påstå är medvetna om när det krävs ett korrekt 

skriftspråk? 

De flesta               hälften                     några få 

Kompletterande kommentarer: 

 

 

4. När skrivuppgifterna utformas, står det anvisat vilket skriftspråk som är önskvärt för 

uppgiften? 



 

Ja                          ibland                       aldrig 

Kompletterande kommentarer: 

 

 

 

5. Välkomnar du att eleverna ibland använder sig en lite mer avslappnad stil med nyord i sina 

texter inom svenskämnet? 

Ja                         ibland                        aldrig 

Kompletterade kommentarer: 

 

 

6. Anser du att chatt/ungdomsspråket är ett komplement till det standardiserade skriftspråket? 

Ja                        nej 

Kompletterande kommentarer: 

 

 

7.  Ge exempel på när skulle det vara okej att använda chatt/ungdomsspråk i skolans texter. 

 

 

 



 

8. Ge gärna exempel på ungdomsspråk eller chattspråk som du hittat i elevtexter. 

 

 

 

 

9. Om du vill tillägga något till ämnet så får du gärna skriva det här: 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

 

 

 

 

 

 

 


