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Abstract 

The new technology brings new opportunities for the language. The language, which is used 

when chatting or messaging, is full of linguistic devices, which facilitates writing and saves 

time and space. The purpose of my investigation is to find out if the chat- and- messaging- 

language is affecting the students' way of writing in school. 

To find out about this I have examined 79 essays written by students in grade 9 during the 

national test 2006. I have also to found out if the occurrence of these features differed 

between boys and girls. In addition, I have let the same students who have written the essays 

answer questions regarding their chatting- and messaging- habits.  

The conclusions I have attained through my investigation shows that 58 % of the students 

are using features which are typical in chat and messaging language. 52 % of the boys were 

using these language features when they were writing. When it comes to the girls, the similar 

figure is 64 %. The result of my questionnaire show that 49 % of all students chat everyday. 

Out of these 63 % boys and 35 % girls. 32 % write messages everyday.  



Sammandrag 

Den nya tekniken för med sig nya förutsättningar för språket. Det språk som används vid chatt 

och SMS är fullt av språkliga knep som underlättar skrivandet och som spar tid och plats. 

Syftet med min undersökning är att ta reda på om chatt- och SMS-språket påverkar elevernas 

sätt att skriva i skolan. 

För att ta reda på detta har jag undersökt 79 uppsatser skrivna av elever i skolår 9 under det 

nationella provet 2006. Jag har även tagit reda på om förekomsten av dessa drag skiljde sig åt 

mellan pojkar och flickor. Jag har låtit samma elever som skrivit uppsatserna svara på frågor 

som rör deras chatt- och SMS-vanor.  

Slutsatser som jag kommit fram till genom min undersökning är att 58 % av eleverna 

använder sig av drag som är typiska i chatt- och SMS-språk. Av pojkarna använder sig 52,5 % 

av dessa språkdrag när de skriver. Hos flickorna är motsvarande uppgift 64 %. Resultatet av 

min enkätundersökning visar att 49 % av alla elever chattar varje dag. Av dessa är 63 % 

pojkar och 35 % flickor. 32 % skriver SMS varje dag.  
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1. Inledning 

Många människor menar att dagens ungdomar varken kan läsa eller skriva längre. Som bli-

vande svensklärare anser många att det är min, och mina kollegers, uppgift att rädda det 

svenska språket genom att lära eleverna hur det skall vara. Men sanningen är att nästan alla 

har en uppfattning om hur det svenska språket skall brukas och det är sällan två personer som 

delar samma uppfattning. Att språket hela tiden förändras gör inte saken lättare. 

En av anledningarna till att jag vill bli lärare är att man, om man själv bjuder till lite, hålls 

uppdaterad om det nyaste och häftigaste inom i stort sett alla områden. Ungdomar är som 

svampar när det gäller ny teknik. De suger åt sig all information de kommer över. De vill vara 

uppdaterade på alla nymodigheter och kunna använda sig av dem. Genom att vara lyhörd 

hoppas jag att jag kan undvika att bli en gammal stofil som är sur och tvär och avskyr allt vad 

teknik och nymodigheter heter.  

Den nya tekniken bidrar till att språket påverkas. Jag tänker då framförallt på datorernas 

chattning och mobiltelefonernas SMS-meddelanden. Som svensklärare kan man inte undgå att 

på ett eller annat sätt bli medveten om de språkliga förändringar som ständigt sker. 

H! d va 3vligt igår. f1 mä folk also. hade du ql? 

Hej! Det var trevligt igår. Fett med folk alltså. Hade du kul? 

Har du någon gång fått ett liknande meddelande och då inte förstått någonting? Man måste 

nästan ha en ordlista för chatt- och SMS-språk för att kunna tyda det. Men faktum är att detta 

är de flesta ungdomars vardag. Jag tycker att det är konstigt om eleverna lämnar detta språk 

hemma när de går till skolan på morgonen. Kanske kan de skilja på när de bör och inte bör 

använda det. Min rubrik är en akronym, en initialförkortning. Away from keyboard blir på så 

sätt AFK. Denna akronym skriver chattare när de går ifrån datorn en stund. De uppsatser som 

jag har studerat är skrivna för hand och jag menar med denna rubrik att eleverna har gått ifrån 

datorns och mobiltelefonens tangentbord en stund för att vara i skolan, där de befinner sig i en 

annan skrivsituation.  

1.1 Syfte 

Av egen erfarenhet vet jag att när man skriver privat, använder man ett språk som går fort att 

skriva. Efter att en hel sommar använt mig av förkortningar och ofullständiga meningar kom 

jag tillbaka till skolan med ett språk som inte levde upp till skolans standard. Jag visste bättre 

men av bara farten skrev jag på det sätt jag var mest van vid. Jag tror att det är samma sak för 

eleverna idag. Och inte nog med att de bara på sommaren använder ett privat språk, de 
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använder det på rasterna, ibland till och med på lektionerna, de använder det när de kommer 

hem och så fort de kommer åt. Det borde rimligtvis vara svårare att hålla isär det privata språ-

ket när det används i den stora utsträckning som det faktiskt görs, och det språk de förväntas 

använda i skolan.  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om chatt- och SMS-språk påverkar elevernas sätt 

att skriva i skolan. 

1.2 Frågeställning 

Min frågeställning är: 

• Påverkar chatt- och SMS-språk elevernas sätt att skriva i skolan? 

• Hur mycket och på vilket sätt påverkar det i sådana fall? 

• Vilka drag är vanliga? 

• Är det skillnad på förekomsten av pojkars och flickors användande av chatt- och 

SMS-språk i skolan? 

• Hur ser eleverna själva på sin användning av chatt- och SMS-språk? 

1.3 Avgränsningar 

Jag kommer i mitt forskningsarbete avgränsa mig på så vis att jag när jag letar drag av chatt- 

och SMS-språk i uppsatserna fokuserar på sju olika drag. När jag valde dessa sju drag utgick 

jag från Werrys artikel Linguistic and Interactional Features of Internet Relay Chat där han 

diskuterar språket som används i IRC-chatt. De sju dragen är: 

• Upprepning av bokstäver 

• Punkter och bindestreck för att markera tempo 

• Liten bokstav i början av mening 

• Versaler för hög röst eller skrik 

• Förkortningar och akronymer 

• Smileys 

• Asterisker1 

Jag förklarar dessa drag närmare i bakgrunden. Jag kommer inte att behandla andra eventuella 

drag av chatt- och SMS-språk. 

                                                 
1 Christopher C Werry, Linguistic and Interactional Features of Internet Relay Chat, 1996, s. 54-59. 
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2. Bakgrund 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan preciseras och förklaras begrepp som förekommer i uppsatsen. 

2.1.1 Vad är chatt? 

Ordet chatta kommer från engelskans chat som betyder ’(små)prat’. När man chattar med 

någon eller några skriver man på datorn till en eller flera personer, som genom antingen nät-

verk eller Internet, är sammanlänkade med ens dator. Det är lätt att likna e-post vid chattning, 

men det som skiljer är att alla som deltar vid en chattning sitter vid datorn samtidigt och att 

fördröjningen i kommunikationen är näst intill obefintlig. När man chattar skriver man korta 

meddelanden, som direkt visas på datorskärmen hos den eller de man har en konversation 

med. Antingen visas meddelandet i ett separat fönster, för det som var och en skriver, eller i 

ett gemensamt fönster där allas meddelanden visas. De flesta tänker på chattning som en form 

av informella samtal, men det används nu även som seriös kommunikation i arbetsgrupper 

som har deltagare på olika orter eller olika platser.2 

Anledningen till att man chattar är att långa avstånd förkortas med hjälp av Internet, man 

knyter nya kontakter, upprätthåller kontakter med vänner och söker efter romanser.3 

2.1.2 Vad är SMS? 

SMS står för ’Short Message Service’4 och är en teknik som används för att skicka textmedde-

landen mellan mobiltelefoner. Det går också bra att skicka mellan andra typer av terminaler 

avsedda för trådlösa kommunikationer, till exempel handdatorer. SMS kan skickas även då 

mobiltelefonen inte är på eller då mottagaren pratar i mobiltelefonen, eftersom den sända 

informationen lagras i mobiltelefoninätet.5 SMS har, liksom chattandet, en klart dialogisk 

karaktär. Det går snabbt att skriva och det går snabbt att få svar. Eftersom SMS har ett 

begränsat utrymme, 160 tecken per meddelande, och eftersom det tar tid att knappa in bok-

stäverna påverkas både innehåll, funktion och form. Det gäller att uttrycka sig kort och kon-

                                                 
2 Nationalencyklopedin (a) 2006 (2006-03-22). 
3 Jan Einarsson, Språksociologi (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 294. 
4 Einarsson, s. 235. 
5 Nationalencyklopedin (b) 2006 (2006-03-22). 
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cist. Därför uppfinner man ständigt nya förkortningar. För att kunna förstå ett SMS måste man 

vara införstådd med de flesta förkortningar som förekommer.6  

De vanligaste anledningarna till att man skickar SMS är att man vill påminna om något, 

hålla kontakten genom att höra av sig på detta sätt, göra någon glad, berätta något som ryms i 

ett SMS, eller att man inte orkar prata.7 En annan anledning är att man kan få kontakt med 

människor som befinner sig i sådana situationer där det är omöjligt att ta emot ett samtal, men 

möjligt att diskret ta emot och svara på ett SMS. Exempel på sådana situationer är när man 

sitter på ett möte eller på en föreläsning.8 

 2.1.3 Vad är IRC? 

IRC står för ’Internet Relay Chat’9 och är ett chattsystem som är mycket enkelt att använda 

och går betydligt fortare än till exempel webb-chatt. Man skiljer mellan webb-chattar och 

IRC-chattar. Webb-chattarna är de länkar man når direkt via Internet medan IRC-chattarna 

nås via särskilda IRC-servrar.10 Detta gör man med hjälp av ett IRC-program. Servrarna är 

ihopkopplade i nät, så även om du kopplar upp dig mot en server i Sverige så kan du prata 

med folk som är uppkopplade mot servrar i utlandet.11 I en IRC-chatt konverserar man inte i 

forum utan väljer själv vem eller vilka man vill prata med. 

2.2 Ny teknik 

Den nya tekniken påverkar språket genom att den internationaliserar språket, det vill säga 

anglifierar det. När vi chattar, e-postar och besöker andra länders webbplatser möter vi stän-

digt engelska ord och uttryck.12  

Man kan säga att tekniken visualiserar och intimiserar. I och med att SMS-meddelanden är 

språk för ögat och därmed ersätter många telefonsamtal, kan man säga att tekniken 

visualiserar. Mobiltelefonerna har gjort telefonsamtalen ännu mer privata, korta och tillfälliga. 

En vanlig telefon är knuten till en arbetsplats, en familj eller ett hushåll medan mobiltelefonen 

oftast är knuten till en enskild person. Men det är inte ovanligt att denna intimisering utspelar 

                                                 
6 Britt-Louise Gunnarsson, Tal och skrift i det teknikstyrda samhället, 2004, s. 15.f. 
7 Einarsson, 235 f. 
8 Gunnarsson, s. 14 f. 
9 Werry, s. 47.  
10 Barbro Johansson, Träffpunkt Cyberspace, 1997, s. 45. 
11 Passagen 2006-04-10. 
12 Olle Josephson, ”Ju”. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige 
(Stockholm: Norstedts Ordbok, 2004), s. 104. 
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sig i offentliga sammanhang inför främmande människor. Vi använder mobiltelefonen på 

bussen, i affären och på andra offentliga platser.13   

2.3 Språk 

Ordet språk använder vi med lite olika betydelser. För det första talar vi om språk som kom-

munikation där det inte finns någon medveten avsändare. För det andra talar vi om språk där 

innebörden är ”kommunikation i tal och skrift”. För det tredje menar vi språk i världen, och 

syftar då på enskilda språk. För det fjärde syftar vi på språk i språket, och då menar vi att vi 

använder samma språk, fast på olika sätt.14 Med ordet språk i denna uppsats menas både språk 

där innebörden är ”kommunikation i tal och skrift” och språk som finns i språket. 

Språket är ett hjälpmedel för vårt tänkande. Genom att ge namn åt händelser och begrepp 

ger vi dessa mer varaktighet i vårt tänkande och kan på så sätt hantera dem lättare. Uppfin-

nandet av skriften förstärkte kraftigt denna egenskap hos språket.15 

2.3.1 Språk och identitet 

I kursplanen påpekas det att språket har stor betydelse för den personliga identiteten.16 Hur vi 

talar säger mycket om hur vi är och vem vi är. Individer kan kategoriseras på ett antal sätt, 

som till exempel föräldrar, studenter, svenskar och så vidare. När vi kommunicerar med 

människor kan en eller flera av dessa identiteter tolkas utifrån på vilket sätt vi säger det vi 

säger.17 

Om man vill ha en identitet på jobbet eller i skolan måste man tala på ett sätt som gör att 

ens identitet blir utläst rätt av omgivningen. Bryter man mot normerna är det lätt att ens med-

människor får en annan bild av en, än den man vill att de skall få. Forskning om språk och 

identitet handlar om denna identitetsprocess.18 

När man studerar språk och identitet är det särskilt intressant att studera vilka faktiska 

språk- och samspelsfenomen som ligger till grund för ”identitets-tolkningar”. Rör det sig om 

accent, röstläge, ordval, gester eller något annat? Något säkert svar på denna fråga verkar det 

inte finnas. Vissa forskare tror att de mindre medvetna fenomenen i kommunikation, så som 

accent och gester, spelar en viktig roll. Det finns dock inte mycket forskning som stöder detta. 

                                                 
13 Josephson, s. 105. 
14 Einarsson,  s. 13. 
15 Nationalencyklopedin (c) 2006 (2006-04-11). 
16 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
17 Dennis Day, Språkets sociala roll, 2002, s. 140. 
18 Day, s. 140 ff. 
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Varför människor samlar så mycket information om andra bara genom att identifiera den 
språkvaritet de talar kan ha att göra med hur människor tänker sig språk och språkets relation 
till människor. För människor är den egna identiteten som talare av en viss språkvaritet 
viktig. En del känner ett starkt samband mellan att kunna använda en viss språkvaritet och 
vilken slags person man verkligen är.19 

I den forskning man under 1900-talet har ägnat sig åt, om ungdomars sociala beteende och 

språk, har mycket fokus legat på ungdomarna som individer i förhållande till föräldrar och 

skola. Det är först under de senaste årtiondena man intresserat sig för ungdomars samspel 

med varandra.20 

Med sitt språk markerar människor sin grupptillhörighet. I alla samhällen använder männi-

skor språkliga nyanser för att markera vilken eller vilka grupper de medvetet eller omedvetet 

vill bli identifierade med. I sitt språkliga uppträdande avslöjar människor både sin personliga 

identitet och sitt sökande efter sociala roller. Forskning från de senaste 30 åren har visat att 

människor i sitt spontana talspråk markerar sin grupptillhörighet. När vi talar på dialekt visar 

vi vart vi hör hemma regionalt, men med språket visar vi även ålder, kön och social identitet. 

Ett visst uttalsdrag kan till exempel tillkännage talarens kön, ett annat till vilken åldersgrupp 

han/hon hör och ett tredje vilken social status han/hon har, eller vill ge intryck av att ha. Ofta 

samspelar de olika dragen i ett komplicerat mönster. Det är inte ovanligt att drag som inte hör 

hemma i standardspråket används för att markera informellt tal eller avståndstagande från 

vissa normer.21 

2.3.2 Språkrätt och språknormer 

I vårt samhälle finns två typer av språk, det offentliga och det icke-offentliga. Det är viktigt 

att göra klart för sig vad det offentliga språket är i förhållande till det icke-offentliga, eftersom 

det är viktigt att förstå hur olika språkliga normsystem är kopplade till olika samhällsgruppers 

verksamhet i arbetet och på fritiden.22 

Med det offentliga språket menar man det sätt som modersmålet talas och skrivs i den 

offentliga diskursen.23 Det är det språk som används om generella saker, där man bortser från 

det individuella och konkreta. Teleman kallar detta för fjärrspråk.24 Eftersom det offentliga 

språket måste kunna användas obehindrat av tid och rum är skriften dess viktigaste uttrycks-

                                                 
19 Day, s. 140 ff. 
20 Ulla-Britt Kotsinas, Ungdomsspråk (Uppsala: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB 2004), s. 17. 
21 Kotsinas, s. 19 f. 
22 Ulf Teleman, Språkrätt. Om skolans språknormer och samhällets (Malmö: LiberLäromedel 1979), s. 30. 
23 Teleman 1979, s. 148. 
24 Teleman 1979, s. 32. 
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form medan skriften i ett icke-offentligt språk har en undanskymd eller näst intill obefintlig 

roll.25  

Det icke-offentliga språket kallar Teleman för närspråk och är bland annat det språk som 

man använder privat. Det privata språket används oftast bara för gemenskapens skull och ut-

trycker stämningar man har för stunden. Det är närspråket man använder när man 

kommunicerar med familj och vänner och för att skapa trygghet.26 

I tal är det offentliga språket oftast en monolog. Textens mottagare har ingen möjlighet att 

avbryta för att ställa frågor och kan inte bidra med egna åsikter eller erfarenheter. Därför 

måste det offentliga språket vara mer tydligt än det privata. Det privata språket används i 

dialog där textens mottagare har möjlighet att delta. Syntaxen i det offentliga språket består av 

fullständiga meningar. Det privata språket har däremot en syntax som består av ofullständiga 

meningar och bitar eftersom åhöraren medverkat genom att nicka eller på annat sätt visat att 

hon/han förstått.27  

Värt att nämna är något om språket som används i de båda normsystemen. För det första 

finns det ord och uttryck som används i både det offentliga och privata språket, till exempel 

men, mera, smör och skriva. För det andra finns det ord och uttryck som används i båda 

systemen och som har samma betydelse, men där man i det andra systemet använder 

synonymer. Då man i det offentliga språket använder synnerligen använder man i det privata 

språket istället jävligt. ”För det tredje har den ena normen ord eller grammatiska mönster som 

saknas i den andra.”28 

De normbrott som blir lättast synliga är de som uppstår när de båda systemen uttrycker 
samma betydelse på olika sätt. Då är det naturligt att blanda ihop systemen. Samtidigt som 
brottet kommunikativt sett är oskyldigt är det lätt att få syn på. Den här normkonflikten ses 
alltid från ett bestämt håll, från det offentliga språkets håll.29 

2.3.3 Ungdomsspråk 

Vi använder språket för att uttrycka oss och för att kommunicera med andra. Vi kan redan i 

tidig ålder göra oss förstådda med hjälp av språket. Språkinlärningen är en del av den process 

där en individ blir en samhällsmedlem.30 Barnen lär sig språket med hjälp av familj, släkt, 

                                                 
25 Teleman 1979, s. 33. 
26 Teleman 1979, s. 32 f. 
27 Teleman 1979, s. 33 f. 
28 Teleman 1991, s. 9. 
29 Teleman 1991, s. 10. 
30 Lars-Gunnar Andersson, Fult språk (Stockholm: Carlssons bokförlag 1992), s. 29. 
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skola, kompisar och massmedier. Under de första åren betyder föräldrarna mycket för språk-

utvecklingen medan det under tonåren är kompisarna som betyder mest.31 

För att under sin skoltid kunna gå vidare i sin språkliga utveckling  

måste eleverna utifrån sina erfarenheter få möjligheter att upptäcka de kunskaper de själva 
har om språket och med lärarens hjälp och i samarbete med varandra lära sig om språkets 
uppbyggnad och system. Utifrån sina olika erfarenheter kan de också gemensamt bygga upp 
kunskap om hur språket fungerar i samspel mellan människor och därigenom få perspektiv 
på sin egen språkförmåga.32 

Under alla tider har det klagats mycket på ungdomars språk. Ofta brukar man höra att ung-

domars språk aldrig varit så dåligt som nuförtiden. Men faktum är att det alltid sagts samma 

sak. Det är framförallt två saker i ungdomars språk som man uppmärksammar. Det första är 

”dålig” artikulation och det andra är ”torftigt” ordförråd som sägs vara fullt med svordomar 

och slang. Vuxna framställer ofta ungdomars språk som ett hot eller som en smitta som 

kommer att förstöra det svenska språket; denna smitta är något som vi måste bekämpa.33 När 

vuxna anmärker på ungdomars språk påpekar de ofta att de inte förstår vad ungdomarna 

menar, något som i sin tur får bli bevis för att ungdomar inte kan uttrycka sig ordentligt. De 

vuxna pekar då på drag som lätt kan definieras, till exempel slangord och andra ord som mest 

används av ungdomar.34 

Det är inte bara ungdomars språk som upprör de vuxna. Klagomålen på språket går hand i 

hand med klagomålen på deras livsstil. Man syftar då på ungdomliga moden, nöjen och fri-

tidssysselsättningar. Under hela 1900-talet har ungdomsstilar setts som orsaker till eller 

symptom på omoral och allmänt förfall hos ungdomen. På 1990-talet ansåg man att använd-

ning av datorer och videofilmer förstörde såväl ungdomars ögon som intelligenskvot.35 

 Modern forskning visar att ungdomars språk är kreativt, lekfull och trotsigt samtidigt som 

det bygger på och strukturerar om det traditionella språket. På så sätt blir språket en markör 

för gruppgemenskap och social gemenskap i samhället. Ungdomar i alla samhällsgrupper 

använder ett språk som mer eller mindre tydligt skiljer sig från vuxnas språk och från 

standardspråket. Eftersom samhället ständigt förändras och nya ungdomsgrupper bildas för-

ändras även ungdomars språk, och ungdomskulturerna i stort.36 

Det kanske inte är en nyhet att ungdomar i hög grad är språkligt kreativa. En vanlig upp-

fattning är också att deras nyskapelser försvinner när de blir vuxna. Det finns emellertid 

                                                 
31 Lars-Gunnar Andersson, Attityder till språk, 1991, s. 17. 
32 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
33 Kotsinas, s. 11 f. 
34 Kotsinas, s. 36. 
35 Kotsinas, s. 12 ff. 
36 Kotsinas, s. 25. 
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många tecken på att ungdomars nyskapelser har en betydande roll i språkväxlingsprocessen. 

Ungdomar tar ofta med sig sina slangord in i sitt vuxenspråk, och ibland kommer sådana ord 

så småningom in i standardspråket.37 

För att enkelt förklara en språkförändring kan man dela upp den i tre steg: innovation, 

spridning och etablering. Forskning kring detta ligger huvudsakligen i de två sista stegen, det 

vill säga hur nyheter sprids och får fotfäste i språket. Vem eller vilka som egentligen ”hittar 

på” de nyheter som så småningom leder till förändringar i språket, varför de gör det och hur 

detta går till har visat sig vara svårt att komma åt. Ett vanligt scenario är dock att en person 

som har hög status i en grupp sätter trender som gruppens övriga medlemmar förr eller senare 

kommer att följa.38 Ett annat scenario är att den som ändrar språket är en människa som du 

och jag. Hon är bara lite duktigare, lite frimodigare och mer drivkraftig, lite mer benägen att 

ta initiativ, sticka ut och ibland även pröva språkliga nyheter.39 

2.3.4 Kursplanen och läroplanen 

I kursplanen för svenska i grundskolan kan man läsa att utbildningen syftar till att ge eleverna 

möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva. Språk-

förmågan har stor betydelse för allt skolarbete och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. 

Att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling är därför ett av skolans viktigaste 

uppdrag. Med hjälp av språket kommunicerar man och samarbetar med andra. ”Kunskap bil-

das genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar.”40 Med hjälp av språket 

lär man sig nya begrepp, se nya sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. 

Svenskämnet tillsammans med andra ämnen syftar till att utveckla elevernas kommunika-

tionsförmåga, tänkande och kreativitet. Svenskämnet har som syfte att främja elevernas för-

måga att tala och skriva bra och att få eleverna att förstå och respektera andras sätt att uttrycka 

sig i tal och skrift. I och med att det skrivna ordets betydelse är stor ställer samhället krav på 

att man kan hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. ”Utvecklingen av informations- och 

kommunikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på 

språkförmåga hos alla.”41 

 

 

                                                 
37 Kotsinas, s. 168 f.  
38 Kotsinas, s. 169 f. 
39 Josephson, s. 120. 
40 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
41 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
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I Mål att sträva mot kan man om språket läsa: 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

 
- utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i 

samarbete med andra 
- utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i 

många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, 
lärande, kontakt och påverkan 

- tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 
uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor 
skriver och talar olika 

- genom skrivandet fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 
strukturer i språket samt utvecklar förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 
sammanhang42 

 
Det är även intressant att titta i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, där det 

under Kunskaper - Mål att sträva mot står: 

- skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår 
betydelsen av att vårda sitt språk43 

 
För att få fördjupad förståelse om språkets struktur och uppbyggnad och om hur det historiskt 

sett har utvecklats måste man få kunskap om detta. Språkkunskaper får man genom att 

använda språket, att förstå hur man använder det och genom att få nya kunskaper om språket. 

Genom att använda det lär sig eleverna att behärska situationer som ställer språkliga krav på 

inlevelse, utförlighet eller formell korrekthet. 

I kursplanen under rubriken Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret 

kan man om språket läsa att: 

Eleven skall: 

 
- kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa skrift-

språkets normer, både vid skrivande för hand och med dator 
- ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras 

språkbruk44 
 

I läroplanen kan man under Mål att uppnå i grundskolan läsa att: 

 
- skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift45  
 

                                                 
42 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
43 Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet ( Stockholm: Utbildningsdepartementet 1994), s. 14 f. 
44 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
45 Lpo 94, s. 15. 
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När man skall bedöma elevernas språkliga förmåga i form av betyg skall man som lärare 

bedöma hur långt eleven har kommit i sin språkliga utveckling. Man skall även bedöma ele-

vernas förmåga att nyanserat och preciserat kunna uttrycka egna åsikter, känslor, kunskaper 

och idéer med olika språkliga medel och med den variation som varje situation kräver. En 

grund för bedömningen gäller även elevens skicklighet i att hantera språket och att själv 

kunna uttrycka sig, i att förhålla sig till vad andra uttryckt i tal och skrift och via andra 

medier. 

För att få väl godkänd måste eleven arbeta medvetet med sitt språk för att göra det mer ut-

trycksfullt, korrekt och tydligt både i tal och skrift. För att få mycket väl godkänd måste ele-

ven uttrycka sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och skrift.46 

2.3.5 Språk i skolan 

Det ter sig ganska naturligt, och det är inte helt ovanligt, att lärarens och elevens syn på hur 

språket skall se ut skiljer sig åt.47 Det är två olika generationers syn som möts. Språket 

utvecklas mer eller mindre under varje generation och därmed blir det som är rätt för eleven 

inte alltid rätt för läraren.48   

I skolan skall eleverna utveckla en stilkänsla och en känsla för språket. Det är i skolan ele-

verna skall få kunskap om ett ords och uttrycks stilvärde och det är stilkänslan som avgör hur 

eleverna väljer att uttrycka sig i olika situationer och sammanhang. Det är ingen enkel uppgift 

för läraren att utveckla och förbättra den stilkänsla varje elev har med sig till klassrummet. 

För det första skiljer det många år mellan läraren och eleven, och synen på ett uttrycks stil-

värde skiljer sig åt, som jag nämnde ovan. Det läraren tycker är slang anser eleven vara ett 

neutralt uttryck. Ett exempel som Andersson tar upp är orden tjej och kille som av äldre upp-

fattas som slang. För det andra är inte alla lärare lika gamla, vilket gör att det kan uppstå 

meningsskillnader mellan olika språklärare. Men även sociala skillnader som uppväxtmiljö, 

skolgång och inställning till livet i stort kan vara avgörande för språkliga värderingar.49 När 

en elev skriver fel på sitt eget modersmål beror det oftast på att elevens språknorm är olik det 

offentliga språkets norm. Detta kallas normkonflikt. Fel av denna typ beror på att eleven i sitt 

privatspråk har ett uttryckssätt som inte stämmer överens med standardnormen. Det kan 

                                                 
46 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
47 Andersson 1991, s. 16. 
48 Ulf Teleman, Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800 (Stockholm: Norstedts ordbok 
2003) s. 7. 
49 Andersson 1991, s. 23. 
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handla om fel som beror på dialekt eller andra likheter med talspråket. Felen kan kort och gott 

bero på att elevens privata talspråk slår igenom.50  

Vare sig läraren vill eller inte kommer ord och uttryck, som enligt dennes mening inte 

håller rätt stilvärde, in i klassrummet. Det läraren då kan göra är att förklara uttrycken, dels 

deras form och betydelse, dels deras stilvärde. Genom att förklara stilvärde får eleverna veta 

hur människor i allmänhet uppfattar och reagerar på de här orden och uttrycken.51 

En lärare kan givetvis lyckas med att få bort till exempel slang och svordomar ur det språk 

som används i klassrummet och skolan, men när eleverna slutat för dagen så kommer deras 

”vanliga” språk tillbaka.52 

2.3.6 Chatt- och SMS-språk 

SMS-språk är egentligen detsamma som chattspråk53 så därför kommer det i denna uppsats att 

betraktas som en och samma sak. Werrys diskuterar i sin artikel Linguistic and Interactional 

Features of Internet Relay Chat språket som används i IRC-chatt. Jag har gjort den bedöm-

ningen att språket i IRC-chatt och webb-chatt inte skiljer sig åt och därmed att det språk som 

hänvisas till IRC-chatt även tillämpas i webb-chatt och SMS. 

Exemplen nedan är hämtade från chatt-programmet MSN och alla namnen är fingerade. 

Jag har inte rättat stavfel utan direkt kopierat in delar av konversationerna. 

Chattspråket påminner mycket om talspråket då man när man chattar är knuten till dialo-

gens här och nu. De som chattar använder sig av snabba replikväxlingar, återkopplingar, ut-

rop, uppmaningar och frågor precis som man gör i talspråket.54 Att chatta liknar snarare att 

tala i telefon än att skriva brev, även om man använder tangentbordet och därmed faktiskt 

skriver.55 För att uttrycka olika röstlägen tar man hjälp av de tecken som finns på tangent-

bordet.56 Några av de mest karakteristiska och intressanta dragen som används på IRC är 

resultatet av en komplicerad uppsättning av ortografiska strategier gjorda för att kompensera 

bristen av relevanta mönster i talets melodi och bristen av icke-verbala kommunikativa 

signaler, något som användarna av interaktiv skriven diskurs kan dra fördel av. En 

nyskapande uppsättning språkliga knep har utvecklats för att skapa effekten av röst, gester 

och tonfall genom användande av stora bokstäver, stavning samt olika sammansättningar av 

                                                 
50 Teleman 1979, s. 119 f. 
51 Andersson 1991, s. 23 f. 
52 Andersson 1991, s. 27. 
53 Jonas webresurs (a) 2006, (2006-04-10). 
54 Einarsson, s. 294. 
55 Viveka Adelswärd, Ord på glid (Stockholm: Brombergs, 2001) s. 41. 
56 Einarsson, s. 294. 
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skiljetecken och punkter. Till exempel används upprepning av bokstäver för att beteckna en 

lång och utdragen intonation.57 Om man skickar ”kraaaam” till någon visar man genom 

upprepning av bokstäver kramens längd och styrka.58 

Sandra säger:  jag va sjuk 
Putte säger:  va du? va va d för fel? 
Sandra säger:  maginfluensa 
Putte säger:  uuuuusch, fyyy 
Sandra säger:  mmm 

Punkter och bindestreck används för att beteckna pauser och markera tempo.59 Tre punkter 

markerar ofta gräns mellan informationsenheter.60 

Kajsa säger:  vem är söt som socker? 
Henke säger:  en tjej... men inget är klart så jag vet inte om det blir något.. hon velar..  
Kajsa säger:  vem? hon på jc? 
Henke säger:  pernilla heter hon.. nej inte jc 
Kajsa säger:  vet jag vem det är? 
Henke säger:  nej det gör du nog inte =) 

Stora bokstäver används sällan i början av meningar. Istället används de för att uttrycka beto-

ning och eftertryck.61 Man använder versaler och ibland även fet stil för att visa att man talar 

med hög röst, kanske till och med skriker.62 

Kalle säger:  jag tror inte det. sj? 
Kerstin säger:  jag måste studa, NOT nice 

Språket på IRC är mycket förkortat. Ofta används akronymer och symboler, klippning av ord 

och andra strategiska varianter som hjälper till att reducera tiden och bemödandet som är nöd-

vändig för att kommunicera.63 Kreativiteten i chatt- och SMS-språk märks tydligt genom att 

man skapar och använder förkortningar och akronymer.64 Exempel på detta är cu = see you, 

vi ses, mao = med andra ord, ql = kul,65 oxå = också, tebax = tillbaka, dezamma = det-

samma.66 

Kalle säger:  Hejsan Kerstin! 
Kerstin säger:  hej på dig 
Kalle säger:  hur är det? 
Kerstin säger:  d är bra. sj? 

                                                 
57 Werry, s. 56 f. 
58 Adelswärd, s. 42. 
59 Werry, s. 57. 
60 Josephson, s. 108. 
61 Werry, s. 57. 
62 Einarsson, s. 295. 
63 Werry, s. 54. 
64 Einarsson, s. 295. 
65 Einarsson, s. 235. 
66 Malin Svenningsson, Creating a Sense of Community. Experiences from a Swedish Web Chat (Linköpings 
universitet, 2001), s. 38. 
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Inom IRC används koder och konventioner där ord och visuella figurer används för att 

symbolisera fysiska uttryck.67 För att visa sitt ansiktsuttryck tar man hjälp av olika samman-

sättningar av skiljetecken, så kallade ”smajlisar” (eng. smileys) eller emotikoner som de också 

kallas (eng. emoticon, av emotion + icon).68 De fungerar som en sorts metod för att förklara 

eller förtydliga vad man skriver, vare sig det är i e-post, chatt eller SMS. Den grundläggande 

smileyn består av ett kolon, ett streck och en avslutande parentes och när man vrider figuren 

90o ser du ett leende ansikte. Men en del smileys är avsedda att ses framifrån.69 

Sara säger:  jag skickade ett mess i förrgår då. typ "hej nu är vi kvitt o båda har tydligen 
gått vidare. dra ner rullgardinen" 
 då svara han med ungefär "vad vill du? har du fortf känslor för mig?, jagnhar 
[sic!] känslor för dig" osv 

Lollo säger:  du är så rolig. jag asgarvar här! :D 

Asterisker används för att visa en verbalt beskriven kroppslig handling, till exempel *ler* och 

*vinkar*. De används också för att beskriva ljud för lättsamhet, för ljudhärmande uttryck och 

för markering av känslor.70 

Trötter säger:  ska dra nu 
Jossan säger:  ok 
Trötter säger:  *kram* 
Jossan säger: *pok* 

2.3.7 Språkdräkter 

Diglossi kommer av grekiskans di’glassos som betyder ’kunnig i två språk’.71 Det innebär att 

två olika språk eller olika varieteter av ett och samma språk används i olika situationer och på 

olika platser. Det kan röra sig om hemmet, skolan eller kyrkan och så vidare.72 

När vi i vårt språk lägger till ett engelskt uttryck som ”Shit happens!” eller ”That’s not my 

problem!” lånar vi inte ord till svenskan, utan vi byter språk. Vi kodväxlar. Kodväxling är 

typisk för ett samhälle där invånarna kan tala flera språk. Snabba språkväxlingar i ett samtal 

kan användas för att signalera attityder, växla perspektiv eller förändra maktpositioner. Det är 

alltså ett blandspråksfenomen. Vi kodväxlar inte bara när vi talar utan även när vi skriver.73 

Att kodväxla är ett grundläggande språkligt behov. Det är något onaturligt i att inte 

använda sig av hela det språkliga registret man har. Kodväxlingen har många olika uppgifter i 

                                                 
67 Werry, s. 59 f. 
68 Einarsson, s. 295. 
69 Gabrielle Mander, Want2tlk?: lilla SMS-boken (Stockholm: Norstedts Ordbok, 2001), s. 8 f.  
70 Einarsson, s. 295. 
71 Nationalencyklopedin (d) 2006 (2006-04-27). 
72 Einarsson, s. 50 f. 
73 Josephson, s. 79. 
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Figur 1: I tal anpassar sig flickan efter de signaler som pojken 
skickar. I skrift skulle hon få ”treva” sig fram mellan vad hon 
tror att pojken förstår och inte förstår. (Melin, s.81.)  

ett samhälle med flera språk. Ibland är den mycket tydlig, som när vi växlar från ett språk till 

ett annat. Ibland är den en del av en mer påtaglig språkbehandling. Språkbyte sker först när 

hela samtalet eller den skriva texten är på ett annat språk. Det är först då svenskan är hotad. 

Det är då ett språk dör, inte genom lånord och kodväxlingar. De håller tvärtom språket 

levande.74 

2.3.8 Skriftspråk och talspråk 

Det är relativt enkelt att se skillnad mellan talspråk och skriftspråk. Talandet sker här och nu. 

Den vi talar med befinner sig oftast 

framför en och det man talar om är 

för det mesta något som båda är 

bekanta med. Samspelet sker med 

miner, blickar, kroppsspråk och 

med utvecklade meningar. Orden 

försvinner i samma stund som de 

yttras och man behöver inte 

skämmas eller oroa sig för att inte 

avsluta en mening.  

Det språklösa samspelet med 

blickar, miner och gester gör att 

parterna i en konversation lätt kan 

anpassa språket, undvika 

pinsamheter och fylla i det den 

andre inte förstått eller vill veta mer 

om, precis som flickan gör i 

figur 1.75  

När vi skriver måste vi där-

emot föreställa oss hur en, kanske okänd, läsare långt bort i tid och rum skall reagera på det vi 

skrivit. Det kan kännas som att man famlar i mörkret efter sin samtalspartner och därför kan 

                                                 
74 Josephson, s. 79 ff. 
75 Lars Melin, Språkpsykologi. Hur vi talar, lyssnar, läser, skriver och minns (Stockholm: Liber AB, 2004), s. 
81. 
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det också kännas tungt att skriva. Att det gör det kan bero på att den kommunikativa situa-

tionen är tung, inte själva skrivandet.76 

Ord, ordformer och syntaktiska mönster som tidigare bara användes i tal förekommer nu 

även i skrift. Exempel på det är att det i skrift numera är accepterat att använda talets kortform 

dra(r), ta(r) och bli(r). Ett annat exempel är att dom för de, dem används i vissa typer av 

tryckt språk.77 

När man chattar och skriver SMS är man tvungen att använda de tecken som finns på tan-

gentbordet för att uttrycka det som i vanligt samtal uttrycks med rösten och kroppen.78 

Det är komplicerat att reda ut hur den nya tekniken påverkat förhållande mellan tal och 

skrift. Man brukar säga att vi nu har fått ett skriftspråk som påminner om talspråket. Men 

Josephson menar att man istället kan beskriva det som att ”vi producerar mer skriftspråk under 

typiska talspråksförutsättningar och mer tal under typiska skriftspråksförutsättningar”.79 

Figuren nedan visar skillnaderna i produktionsvillkor mellan talspråk och skriftspråk. Den 

beskriver å ena sidan samtalet, å andra sidan texten i tryckta skrifter.80 

 

Figur 2: Skillnader i produktionsvillkor mellan talspråk och skriftspråk. (Josephson, s. 107.) 

Vår bild av talspråket är så påverkat av skriftspråket att vi blir förvånade när vi tittar närmare 

på syntaxen i det förstnämnda. Vi förväntar oss att vårt talspråk skall bestå av satser och 

meningar som liknar det vi använder oss av i skriften. Det finns prydliga satser och meningar 

som enligt skriftspråksgrammatiken har samma konstruktion även i tal, men där finns även 

konstruktioner som bara vagt påminner om skriftspråket. Det är inte bara i syntaxen som 

                                                 
76 Melin, s. 80 ff. 
77 Teleman 1991, s. 58. 
78 Einarsson, s. 294. 
79 Josephson, s. 106. 
80 Josephson, s. 107. 
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skriftspråket skiljer sig från talspråket, utan även i uttalet. Några exempel är: är heter e eller ä, 

sådan heter sån, varit heter vart, blivit heter blitt och kastade heter kasta.81 

Det språk vi använder när vi chattar och skriver SMS är till för ögat, men är producerat 

under mer eller mindre talspråksliknande villkor: vi öppnar en dialog för stunden med en känd 

mottagare. Språket blir därför mindre standardiserat och mer situationsbundet. Men det är 

inget talspråk. De kortfattade SMS-meddelandena skiljer sig på många sätt från talet. Smileys 

och asterisker kommer från chatten. Det är inte talspråksdrag.82 

                                                 
81 Andersson 1991, s. 26. 
82 Josephson, s. 107. 
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3. Metod 

3.1 Metod och material 

Jag har valt att basera min undersökning på en kvalitativ analys av språket i 2006 års 

nationella prov för skolår 9 och då den tredje delen, som är den skriftliga delen. Eleverna vet 

att det nationella provet används som stöd för betygsättningen och jag utgår därför ifrån att de 

lägger ner lite mer ambition på en uppsats av detta slag än vad de kanske hade gjort på en 

uppsats skriven under vanlig lektionstid. På så sätt kan jag få reda på hur elevernas språk ser 

ut när de skriver formellt. 

Det nationella provet i svenska för år nio användas för att bedöma elevernas kunskaps-

utveckling.83 Provet syftar till att så allsidigt som möjligt pröva elevernas förmåga inom 

ämnet.84 

Provet består av tre delar. Del A är en läsförståelse där eleverna skall läsa texter ur ett häfte 

för att sedan besvara frågor om dessa, del B är ett muntligt prov där eleverna i par skall 

diskutera de textavsnitt som man har lyssnat på,85 och delprov C är en större skrivuppgift. 

Skrivtiden till denna uppgift är 160 minuter. När eleverna skriver har de tillgång till ordlistor 

och det texthäfte som är grunden i samtliga delar.86 I en översikt över alla provets delar kan 

man läsa att eleverna i delprov C skall skriva berättande, utredande eller argumenterande.87 I 

denna del ges eleverna möjlighet att självständigt utveckla och uttrycka tankar och idéer, 

förmedla engagemang, berätta och beskriva. Alla dessa delar bedöms.88 Den språkliga 

kvaliteten är givetvis en viktig faktor för bedömningen. Man får dock ibland acceptera att det 

mot slutet i en längre sammanhängande text finns spår av sviktande koncentration och klar-

het.89 

För att få vetskap om de elevers chatt- och SMS- vanor, vars uppsatser jag studerade, 

delade jag ut en enkät med frågor som rör just detta (se bilaga 3). Detta gjorde jag med för-

hoppning om att få ta del av elevernas tankar och åsikter. Jag ville också ha bakgrundsinfor-

mation som jag kunde ställa i relation till resultatet. 

                                                 
83 Skolverket (b) 2005 (2006-04-05). 
84 Skolverket (c) 2005 (2006-04-05). 
85 Uppsala universitet (a) 2006 (2006-04-05). 
86 Uppsala universitet (b) 2006 (2006-04-05). 
87 Uppsala universitet (a) 2006 (2006-04-05). 
88 Uppsala universitet (c) 2006 (2006-04-05). 
89 Skolverket (d) 2005 (2006-04-05). 
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3.2 Urval 

För att få material till min underökning tog jag kontakt med min handledare som jag har på 

den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, för att se om hon kunde hjälpa mig. Jag hörde 

av mig lagom till det nationella provet så hon kunde ge mig uppsatser från tre klasser på min 

VFU-skola, sammanlagt 82 stycken, 41 skrivna av flickor och 41 skrivna av pojkar.  Av de 82 

eleverna var det två flickor och en pojke som inte ville vara med i min undersökning. På så 

vis fick jag ta del av 79 uppsatser.  

I min enkätundersökning fick jag sammanlagt in 78 enkäter, 29 av vardera kön. 

3.3 Genomförande 

Första gången man läser en uppsats lägger man det mesta av fokusen på innehållet och inte på 

språket. Därför började jag med att först bara läsa igenom dem. Andra gången jag läste upp-

satserna markerade jag allt som jag bedömde vara chatt- och SMS-språk. Som jag skrev i 

inledningen utgick jag då ifrån Werrys artikel Linguistic and Interactional Features of Internet 

Relay Chat. Jag tittade efter upprepning av bokstäver, punkter och bindestreck för att markera 

tempo, liten bokstav i början av mening, versaler för hög röst eller skrik, förkortningar och 

akronymer, smileys och till sist asterisker.  

Jag läste uppsatserna tre gånger och den tredje gången hittade jag ytterst få drag av chatt- 

och SMS-språk. Jag beslutade mig för att läsa uppsatserna en fjärde gång för att vara säker på 

att jag inte missat något. Den fjärde gången hittade jag inga ytterligare drag och då beslöt jag 

mig för att det inte var nödvändigt att läsa ytterligare en gång. 

Jag gjorde sedan ett schema där jag förde in resultaten, pojkar och flickor var för sig. Jag 

tittade även på hur stor del av uppsatserna som var helt utan chatt- och SMS-språk. Värt att 

betona är att jag tittat på hur många gånger respektive språkdrag förekommit, inte hur många 

elever det är som använt sig av dessa. Den elev som exempelvis har använt sig av förkort-

ningar och akronymer har använt sig av det flera gånger i sin uppsats, och det är varje enskild 

företeelse som jag räknat. 

Via e-post skickade jag en enkät till min VFU-handledare som hon delade ut till berörda 

elever. Jag tittade på svaren och räknade sedan ut procenten på varje svarsalternativ i fråga 1-

3.   
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3.4 Metodkritik 

Under undersökningens gång stötte jag på några problem. För det första tyckte jag att det var 

svårt att avgöra om det som jag bedömde som chatt- och SMS-språk inte var skrivet medvetet 

som ett stildrag. Eftersom jag inte känner till eleverna och hur de annars skriver kunde jag 

inte avgöra detta. Egentligen gör det ingen skillnad för resultatet och därför räknade jag med 

att allt chatt- och SMS-språk var skrivet omedvetet.  

För det andra var det vissa gånger svårt att tyda handstilen i uppsatserna. Det var ibland 

svårt att se skillnad på skiljetecken såsom punkt och komma och på liten och stor bokstav. För 

att avgöra om det var punkt eller komma såg jag till hela meningen och om det var stor eller 

liten bokstav i ordet som kom därpå. För att avgöra om det var stor eller liten bokstav i början 

av en mening tittade jag på bokstäverna i den övriga texten. På så sätt kunde jag lista ut om 

det var en versal eller inte.  

För det tredje ansåg jag att det var svårt att veta om de drag jag hittat var karaktäristiska för 

just chatt- och SMS-språk. Jag använde mig då av Svenska skrivregler.90 Bland annat stod det 

där om tankestreck som används vid paus, inskott och tillägg och att tre punkter används för 

att markera att ett ord eller en mening inte avslutats. Men inte heller i detta fall gjorde det 

någon skillnad eftersom jag utgick från Werry. 

För det fjärde satt jag i valet och kvalet om jag skulle räkna & som en förkortning eller 

inte. Efter noggrant övervägande beslutade jag mig för att se det som en förkortning med 

motiveringen att det vid chattning och kanske framförallt vid SMS-skrivande förkortar texten 

lika mycket som om man skulle skriva o eller å istället för och. 

Som jag nämnde tidigare vet eleverna att det nationella provet används som stöd för betyg-

sättningen och att jag därför utgår ifrån att de lägger ner lite mer ambition på denna uppsats. 

En fördel med det är att eleverna förmodligen tänkt mer på vilket språk de använder. De vet 

att de inte skriver ett bra språk när de använder upprepning av bokstäver eller när de skriver 

förkortningar och akronymer, och kanske försöker de därför undvika detta. 

En annan sak man bör ha i åtanke när det gäller en sådan här typ av undersökning är att 

resultatet inte kan vara hundraprocentigt täckande. Trots att jag läst alla uppsatserna fyra 

gånger, och då jag den fjärde gången inte hittade något ytterligare drag av chatt- och SMS-

språk, kan det finnas drag som jag missat. Risken med att läsa uppsatser fler gånger är att man 

blir ”blind” för det man söker efter. Skulle jag en femte gång läsa uppsatserna skulle möjlig-

                                                 
90 Svenska språknämnden Svenska skrivregler (Stockholm: Liber AB, 2000). 



 26 

heten finnas att jag hittar något jag inte hittade förut. Samma sak skulle förmodligen hända 

om jag läste en sjätte gång, eller en sjunde gång och så vidare. 

När man undersöker elevtexter bör man tänka på att resultatet kan variera från ort till ort, 

till och med från skola till skola inom en och samma ort. Mitt resultat är specifikt för de klas-

serna vars uppsatser jag undersökt. Därmed ger min undersökning inte en enhetlig bild av 

förekomsten av chatt- och SMS-språk i uppsatser skrivna på skoltid. 
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4. Resultat 

Jag inleder detta kapitel med en tabell som visar resultaten av fråga 1-3 i min enkät, vilken 

behandlade elevernas chatt- och SMS- vanor. I den löpande texten redovisas resultaten och 

svaren på de övriga frågorna. Namnen är fingerade. 

 

Tabell 1: Elevernas chatt- och sms- vanor. 

 Hur ofta chattar du? Hur ofta skickar du SMS? 

 Pojkar 
% 

Flickor 
% 

Pojkar 
% 

Flickor 
% 

Varje dag 63 35 26 39 

Varannan dag 21 23 32 47 

En gång i veckan 5 32 26 3 

En gång i månaden 3 5 8 8 

Aldrig 8 5 8 3 

Av min enkätundersökning framkom att 49 % av de elever som var tillfrågade chattade varje 

dag. Av dessa är 63 % pojkar och 35 % flickor. Vi kan därmed konstatera att det är betydligt 

fler pojkar än flickor som chattar varje dag. Bara 8 % respektive 5 % anger att de aldrig 

chattar.  

Som fråga två i min enkät frågade jag hur ofta eleverna skickar SMS. 32 % av eleverna 

svarar att de skickar SMS varje dag. Det är fler flickor än pojkar som dagligen skickar SMS. 

För pojkar är det vanligare att chatta.  

En intressant fråga är om eleverna själva tycker att de skriver annorlunda när de är i skolan 

än när de chattar eller skriver SMS på sin fritid. 90 % av pojkarna och motsvarande uppgift 

hos flickorna anser att de skriver annorlunda i skolan. På frågan varför svarar Filip: ”För att i 

skolan vill man inte skriva förkortningar och då skriver man med handen”. Martin menar han 

”i skolan använder ett mer civiliserat språk. När man är med kompisar får det va hur som 

helst”. Jesper skriver att ”i skolan är jag mer petig än när jag skriver sms och sånt. Man 

använder mycket förkortningar i sms. I skolan blir det att man får fel”. Emma menar att ”när 

man är i skolan måste man skriva ordentligt men när man inte är det orkar man inte skriva 

ordentligt utan gör det enklare”. Karina svarar att ”i skolan skriver jag som man skall skriva 

medan när jag skickar sms så förkortar jag ord”. Therese skriver att hon när hon skriver chatt- 
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och SMS-språk inte orkar skriva ut långa ord så därför blir det förkortningar. Allt handlar om 

att gå fort. 

 I den sista frågan i enkäten undrar jag vad eleverna anser att det finns för fördelar respek-

tive nackdelar med att använda chatt- och SMS-språk. Lisa anser att ”chatt o sms språket går 

mkt snabbare att använda, men det brukar ju bli så att man ’tappar’ lite av kunskaperna i det 

vanliga språket”. Sofie tycker att ”det blir svårare i skolan om man vänjer sig för mycket vid 

chatt språk, t.ex. mej, dej göru”. Rebecka tycker att ”en fördel är att det går fortare att skriva 

med förkortningar o så. En nackdel är att man börjar skriva så i skolan”. Tobias menar att ”det 

går fortare att skriva men grammatiken går förlorad”. Johan anser att det går fortare att skriva 

på chatt- och SMS-språk men att en nackdel kan vara att inte alla förstår vad det står. Niclas 

tycker att en nackdel med att använda chatt- och SMS-språk är att ”man lämnar det riktiga 

språket allt mer. Fördelen är att det går snabbare att skriva”. 

Den vanligast angivna fördelen med chatt- och SMS-språk är att det går snabbare att 

skriva. Det menar i stort sett alla elever. Att man använder samma språk i skolan är den 

vanligast angivna nackdelen. 

Tabellen nedan (tabell 2) visar förekomsten av chatt- och SMS-språk i de 79 uppsatser jag 

studerat. Resultaten är angivna i antal uppsatser. 

 

Tabell 2: Översikt över chatt- och SMS-språk i uppsatserna. 

 Drag av chatt- och 
SMS-språk 

Inga drag av chatt- 
och SMS-språk 

 
Totalt 

Pojkar 21 19 40 

Flickor 25 14 39 

Totalt 46 33 79 

I tabellen kan man se att av de 79 uppsatserna fann jag spår av chatt- och SMS-språk i 46 av 

dem. Det är ca 58 %. Man kan även se att fler flickor än pojkar blandar in chatt- och SMS-

språk i sitt uppsatsskrivande; 64 % av flickor na, men endast 52,5 % av pojkarna. För att visa 

skillnaderna har jag gjort ett diagram som visar staplar för pojkar och flickor parallellt. Jag 

kommer sedan att gå igenom varje drag och visa exempel ur texterna. 
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Figur 3: Förekomsten av chatt- och SMS-språk. 

4.1 Upprepning av bokstäver 

Upprepning av bokstäver förekommer inte någon gång hos pojkarna medan det hos flickorna 

förekommer nio gånger. Vanligast är att upprepning av bokstäver sker i samband med en 

exklamation. Att använda upprepning av bokstäver är ett sätt för att beskriva tal och man kan 

då tala om en normkonflikt. 

 

Figur 4: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder sig av upprepning av bokstäver. 

Som man ser använder sig den här flickan av att upprepa vokalen a för att förstärka sitt utrop. 

Effekten hade inte blivit densamma om det bara hade stått Ja!  

En annan elevtext ser ut så här: 

 
Figur 5: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder sig av upprepning av bokstäver. 
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Såå är ett förstärkningsord till tråkig. Varför flickan inte upprepar å i ordet tråkig kan ha att 

göra med hur hon tänker sig att meningen skall läsas högt. Det kan sålunda ha med betoning 

att göra. 

4.2 Punkter och bindestreck för att markera tempo 

För att markera tempo i texten används som bekant punkter och bindestreck. Detta förekom 

tre gånger hos pojkar och 36 gånger hos flickor. Den här pojken använder punkter för att 

markera tempo på följande sätt: 

 

Figur 6: Avsnitt ur elevtext skriven av en pojke som använder sig av punkter för att markera tempo. 

I det här fallet har punkterna till uppgift att sänka tempot i texten. När man som läsare läser 

den här meningen stannar man upp vid punkterna och hämtar andan för att sedan läsa vidare. 

Det får som effekt att texten tonas ner och dämpas i och med de tre punkterna. 

En flicka använder bindestreck på detta sätt: 

 

Figur 7: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder sig av bindestreck för att markera paus. 

I det här utdraget kan man se att det finns två bindestreck i en och samma mening. Dessa bin-

destreck har till uppgift att markera paus. I denna mening finns följaktligen två pauser. Hon 

vill med bindestrecken göra oss uppmärksamma på att hon inte bara skulle åka till Tyskland, 

hon skulle dessutom redovisa när hon kom dit. Vidare vill hon uppmärksamma oss på att hon 

inte bara skulle redovisa, hon skulle dessutom redovisa på engelska. 
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4.3 Liten bokstav i början av mening 

Vanligast förkommande av de drag jag studerat är liten bokstav i början av meningar. Bland 

pojkar förekommer det hela 72 gånger, medan det hos flickor förekommer 6 gånger. Att börja 

en mening med liten bokstav är ingen ny företeelse som har kommit i och med chatt- och 

SMS-språk, det förekom redan långt innan det.  I en uppsats skriven av en pojke såg det ut så 

här: 

 

Figur 8: Avsnitt ur elevtext skriven av en pojke som skriver liten bokstav i början av mening. 

Som man ser använder han sig av versal i första meningen, men inte i andra. Man ser även att 

meningen som börjar med liten bokstav inte är fullständig, något som kanske bidragit till att 

eleven börjat meningen med liten bokstav. 

 

Figur 9: Avsnitt ur elevtext skriven av en pojke som skriver liten bokstav i början av mening. 

Inte heller i denna uppsats är författaren konsekvent med att använda liten bokstav i början av 

meningar. Samma sak kan man hitta i uppsatsen skriven av en flicka: 
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Figur 10: Avsnitt ur elevtext skriven av en pojke som skriver liten bokstav i början av mening.  

I de uppsatser där detta språkdrag finns är det inte ovanligt att det är på detta sätt. Att det skall 

vara stor bokstav efter punkt gäller bara ibland. 

4.4 Versaler för hög röst eller skrik 

Versaler för att markera hög röst eller skrik återfanns på tio olika ställen. Nio gånger i uppsat-

ser skrivna av flickor och en gång i en uppsats skriven av en pojke. Vanligast är att det ord 

man valt att använda versaler på är ett ord som de flesta förknippar med något positivt. Att 

använda versaler är ett sätt för att beskriva tal. Den här pojken skriver om hur bra ett hockey-

lag är: 

 

Figur 11: Avsnitt ur elevtext skriven av en pojke som använder versaler för att markera hög röst eller 

skrik. 

Versalerna används för att förstärka ordet bäst. Han nöjer sig inte med att bara använda sig av 

utropstecken. Man skulle kunna säga att det är en form av tårta på tårta eller en form av över-

tydlighet. 

Den här flickan diskuterar vänskap och genom att skriva ROLIGT förstår man att hon vill 

förtydliga det hon vill ha sagt: 
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Figur 12: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder versaler för att markera hög röst eller 

skrik. 

En annan flicka skriver om en känsla: 

 

Figur 13: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder versaler för att markera hög röst eller 

skrik. 

Även här använder författaren versaler för att göra läsaren uppmärksam på att just det ordet 

som är skrivet med versaler är något viktigt och betydelsefullt. 

4.5 Förkortningar och akronymer 

Den näst vanligaste typen av drag i chatt- och SMS-språk är förkortningar och akronymer. Jag 

fann sådana drag 41 gånger hos pojkar och 9 gånger hos flickor. Den vanligaste formen av 

förkortning är ett substitut för och, såsom o och &. En annan vanlig förkortning är va som kan 

stå för vara, var. Som jag nämnde tidigare så är det vanligt att en och samma person använder 

ett språkdrag flera gånger i sin uppsats. Även detta är ett sätt för att beskriva tal. Den här 

pojken är ett exempel på det:  
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Figur 14: Avsnitt ur elevtext skriven av en pojke som använder förkortningar. 

I tre meningar använder den här pojken förkortningen o fyra gånger.  

En flicka visar på samma sak men använder sig av en annan sorts förkortning: 

 

Figur 15: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder förkortningar. 

Att använda förkortningar som dessa gör att man spar tid och plats. Det är ett sätt att skriva 

snabbt på. 

De två följande textutdragen visar exempel på förkortningen va: 
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Figur 16: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder förkortning. 

Som jag nämnde tidigare är förkortningen va ett vanligt drag av chatt- och SMS-språk i de 

uppsatser jag undersökt. Det beror på att va står för vara och var. Den kan därmed användas i 

två olika betydelser. I det här textutdraget står va för vara. 

 

Figur 17: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder förkortning. 

I texten här ovan står va för var. Om man är lite uppmärksam ser man även att ordet de före-

kommer tre gånger. Det är vanligt förekommande att de används istället för det. I dessa båda 

fall, då man använder va och de kan man tala om en normkonflikt.  

Jag hittade bara en akronym i uppsatserna. En flicka skrev som följer: 

 

Figur 18: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder akronym. 
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Det här är en akronym för i alla fall. Även akronymer är till för att spara tid och plats, något 

som den här eleven har lyckats med. Men som vi kan konstatera hade hon haft gott om plats 

för att skriva ut hela uttrycket.  

4.6 Smileys 

Smileys förekommer fem gånger i uppsatser skrivna av flickor och en gång i en uppsats 

skriven av en pojke. Pojkens smiley är sammankopplad till ett ordspråk: 

 
Figur 19: Avsnitt ur elevtext skriven av en pojke som använder smiley. 

Den smileyn han använder sig av är en så kallad dvärgsmiley. I en chatt eller i ett SMS ser 

smileyn ut såhär :). 

En flicka använder en smiley i en parentes där hon ger en kommentar till det hon just 

skrivit:  

 

Figur 20: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder smiley. 

Den här smileyn räcker ut tungan och den ser i chatt- och SMS-språk ut så här :-P. Den är 

menad som en rolig och skämtsam smiley och med den vill flickan visa att hon vill skoja till 

det hon anser vara löjligt i sin text. 

En annan flicka skriver så här: 

 

Figur 21: Flicka som använder smiley. 

Detta är, precis som den första smileyn, en dvärgsmiley. Inte någon av de smileysen som 

eleverna använde sig av var den så kallade grundsmileyn, :-).  
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4.7 Asterisker 

Jag hittade inga asterisker i någon av uppsatserna. 
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5. Diskussion 

46 av de 79 författande eleverna till de uppsatser jag läst använder chatt- och SMS-språk när 

de skriver i skolan (här: nationellt prov i svenska). Eftersom jag inte vet hur eleverna skriver 

när de skriver en kladd i skolan kan jag inte avgöra om det språk de använt i de här nationella 

uppsatserna är bättre eller sämre. Det enda jag med säkerhet kan säga är att det finns drag av 

chatt- och SMS-språk trots att det är ett nationellt prov. Man kan misstänka att elevernas 

språk är fyllt med lika många, eller mer, drag av chatt- och SMS-språk när de skriver privat 

eller en kladd.  

Med uppsatserna som bakgrund blev jag nyfiken på författarnas chatt- och SMS- vanor. 

Tack vare enkätundersökningen vet jag att av de elever som skrivit uppsatserna chattar 49 % 

varje dag och 32 % skriver SMS dagligen. Dessa elever borde rimligtvis använda chatt- och 

SMS-språk ofta och mycket vilket kan bidra till att resultatet av min undersökning blev som 

det blev. Resultatet borde ha blivit ett annat om eleverna inte varit flitiga användare av chatt 

och SMS. 

Jag kan förstå om eleverna använder ett språk som går snabbt att skriva när de skriver den 

nationella uppsatsen. De skriver ju trots allt under tidspress och det gäller att man hinner klart 

sin uppsats på de 160 minuter man har till sitt förfogande. Att börja en ny mening med liten 

bokstav är dock inget man tjänar tid på när man skriver för hand. Det var ju det vanligaste 

draget jag fann när jag gjorde min undersökning. Man kan alltså inte skylla på tidspress i detta 

fall. Något som eleverna dock kan skylla på tidspress är de många användningarna av för-

kortningar av olika slag. Som man kan se i figur 14-18 används förkortningar flitigt. Anled-

ningen till att man använder förkortningar är även för att göra en text kortare.91 Jag vet av 

egen erfarenhet att det finns de elever, och även lärare, som tror att en text är bättre för att den 

är lång. Med dessa tankar ständigt närvarande borde eleverna vara intresserade av att skriva så 

långa texter som möjligt, och därmed använda så få förkortningar som tänkas kan. Man skulle 

alltså kunna säga att eleverna under nationella provets uppsatsdel kan välja att antingen 

använda förkortningar, för att på så sätt tjäna tid, eller att de låter bli att använda dem och på 

så sätt få en något längre text. Men när jag tittar på resultatet av min enkätundersökning 

gjorda på samma elever kan jag inte låta bli att förundras över att hela 90 % av dem anser att 

de inte använder chatt- och SMS-språk när de skriver formellt. Av detta kan jag bara dra en 

slutsats – eleverna är inte medvetna om att de gör det.  

                                                 
91 Werry, s. 54. 
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Som jag nämnde i bakgrunden (2.3.6) så påminner chatt- och SMS-språket mycket om tal-

språket,92 något som jag tänkte på när jag såg figur 5. I engelskan är det vanligt att man 

använder so i stor utsträckning. Tittar man på en amerikansk talkshow kan man tycka att det 

till och med överanvänds, I’m sooo gonna put this on! eller I’m sooo not ready for this! Jag 

tror att detta bidrar till att även svenska ungdomar använder motsvarande flitigt. Skolan var 

såå tråkig! Läser man den här meningen högt hör man att betoningen ligger på såå. 

Antagligen har den här flickan den engelska intonationen, som är liknande i svenskan, i bak-

huvudet när hon skriver. För om hon hade velat ha en annan betoning hade hon även kunnat 

betona tråkig så att meningen hade sett ut så här: Skolan var såå trååkig! Man kan även se det 

från ett annat håll. Om författaren till uppsatsen valt att inte använda sig av upprepning av 

bokstäver över huvudtaget hade intonationen av meningen blivit en helt annan. Skolan var så 

tråkig! När man läser de här tre versionerna högt efter varandra kan i alla fall inte jag göra 

annat än att konstatera att det är ett stildrag att använda sig av upprepning av bokstäver. 

När jag första gången läste igenom de uppsatser som ligger till grund för min undersökning 

blev jag förvånad över hur stor förekomsten av chatt- och SMS-språket är. Jag var innan jag 

började min undersökning övertygad om att det förkom, men inte att det var så vanligt som  

58 %. Men det som förvånade mig mest var att det var fler flickor än pojkar som använde sig 

av det språket. Jag har fått för mig att pojkar generellt sitter fler timmar framför datorn och 

jag trodde därför att det skulle vara fler pojkar än flickor som tog med sig det språket in i 

skolans skrivande. Som det framkom av enkäten skickar flickor fler SMS än pojkar, så kanske 

påverkas flickorna av SMS-skrivandet. 

Efter att ha läst uppsatserna ett par gånger började jag fundera över varför eleverna 

använde sig av typiska drag från chatt- och SMS-språket. När jag tittade på i vilka samman-

hang de använde det så kom jag fram till att det var för att uttrycka känslor eller en stämning. 

Jag syftar då framförallt på användningen av upprepning av bokstäver, punkter och binde-

streck för att markera tempo, versaler för att markera hög röst och användningen av smileys. 

Skulle man ha tagit bort de drag av chatt- och SMS-språk som fanns i uppsatserna skulle tex-

terna, enligt mig, har blivit platta och livlösa. Jag tror att en anledning till att eleverna brukar 

detta språk kan ha att göra med att de uttrycker sina känslor på det sätt de är vana vid. Efter-

som man använder sig av de tecken som finns på tangentbordet när man chattar och skriver 

SMS, för att på så sätt uttrycka det som i vanligt samtal uttrycks med rösten eller kroppen,93 

är det med dessa medel eleverna uttrycker sig även i skolan. Det vill säga med hjälp av dessa 
                                                 
92 Einarsson, s. 294. 
93 Einarsson, s. 294. 
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språkliga knep. Smileyn är förmodligen det språkdrag som tydligast förmedlar en känsla eller 

en stämning till läsaren. Men beroende på hur författaren till en text använder sig av de olika 

knepen kan hon/han skapa mer eller mindre verkningsfulla effekter. Det man kan fråga sig är 

om eleverna känner att språket de besitter inte är tillräckligt för att de skall kunna förmedla 

känslor med ord. Titta till exempel på figur 20. Hur skulle den flickan på annat sätt kunnat 

förmedla vad hon kände inför det hon precis skrivit om, om hon inte använt sig av en smiley? 

Då skulle det istället ha sett ut så här: 

 

Figur 22: Avsnitt ur elevtext skriven av en flicka som använder smiley. (Fast smileyn är 

borttagen.) 

Vad säger den här meningen oss nu? Den säger oss att författaren anser att hon precis har 

skrivit något som hon tycker är löjligt, men som hon vispar undan genom att skriva men men.. 

Man kan inte utläsa att hon tycker att det är lite skämtsamt. Meningen som den ser ut i figur 

22 är mer ett konstaterande än en kommentar. Som lärare måste vi ge våra elever verktyg till 

att kunna uttrycka sina känslor i skrift. Det är inte alltid lätt att skriva. Jag nämnde i bakgrun-

den (2.3.8) att skrivandet kan kännas tungt på grund av att den kommunikativa situationen är 

tung.94 Om eleverna inte är vana vid att skriva kommunikativa texter kan det därmed också 

vara svårt att skriva en text som förmedlar något.  

En annan sak jag funderade över var bedömningen av en sådan text. Får en elev sämre 

betyg för att hon/han använt chatt- och SMS-språk? Det kan jag inte svar på här och nu, men 

jag kan titta på bedömningskriterierna för nationella provets uppsatsdel (figur 23).95 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Melin, s. 82. 
95 Uppsala universitet (d) 2006 (2006-04-05). 
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Typiskt för texten Godkänd Väl godkänd Mycket väl godkänd 

4 Språklig kvalitet 
Ordförråd 
Formulering 
Meningsbyggnad 
Stil 

* ordvalet kan vara 

begränsat för upp-

giftens krav eller 

textens syfte 

* menings-

byggnaden korrekt, 

enkel, föga varierad 

* få språkfel som 

inte stör läsningen 

* strävan efter 
varierat ordval 
* omväxlande 
meningsbyggnad 
* strävan efter att 
anpassa stil efter 
ämne/ situation 
* strävan efter 
personlig stil 

* varierat och precist 
ordval 
* varierad menings- 
och styckeuppbyggnad 
* god stilistisk 
anpassning efter 
ämne/situation 

5 Skrivregler 
Interpunktion 
Styckemarkering 
Stavning 

* relativt korrekt 

* viss formell 

osäkerhet som inte 

stör läsaren 

* få formella fel 
* överensstämmelse 
mellan formen och 
innehållet 

* få formella fel 
* gott bruk av 
markörer: skilje-
tecken, stycken, 
rubriker 

Figur 23: Kvalitetskriterier för bedömning av elevtext.  

Som man kan utläsa av det här utdraget, som handlar om uppsatsens språkliga bedömning, får 

man ha få språkliga fel för att vara godkänd. Men för att få högre betyg blir kraven på språklig 

korrekthet betydligt större. Om man jämför dessa bedömningskriterier med de mål som 

eleverna skall ha uppnått i grundskolan, som man kan läsa om i kursplanen96, ser man att 

eleven skall kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa 

skriftspråkets normer. I tabellen kan man under väl godkänd läsa att eleven skall sträva efter 

att anpassa stil efter ämne/situation. Det är ju det kodväxling handlar om, att kunna anpassa 

sin stil efter situation.97 För att få väl godkänt på nationella provets uppsatsdel krävs det alltså 

att eleverna har kunskaper om stilvärde. 

Alla typer av styrdokument lämnar ett stort utrymme för egna tolkningar. De här är inget 

undantag anser jag. Innebär det att eleven skall vara medveten om olika genrer och deras 

språk eller innebär det att eleven skall vara medveten om språkväxling för att i detta fall få väl 

godkänt? Om det är det sistnämnda måste läraren i sin undervisning göra eleverna uppmärk-

samma på att det finns olika typer av språk och att dessa språk har olika användningsområden. 

I styrdokumenten står det att eleverna skall tillägna sig kunskaper om det svenska språket och 

dess ständigt pågående utveckling.98 Skolan skall även sträva efter att alla elever förstår 

betydelsen av att vårda sitt språk.99 En bra utgångspunkt vore då att göra eleverna uppmärk-

samma på det språk de själva använder.  

                                                 
96 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
97 Josephson, s. 79 ff. 
98 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
99 Lpo 94, s. 14 f. 
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Skolan har i stort sett tre olika inställningar till sådana här fenomen. Det första är utrotning, 

det andra är språkväxling och det tredje är uppskattning. Utrotningspedagogiken går i detta 

fall ut på att det är totalförbud på att använda chatt- och SMS-språk i skolans verksamhet. I 

första hand förbjuder man det i uppsatser och andra skriftliga uppgifter, i andra hand i samtal 

och resonemang i klassrummet. Hur eleverna använder språket på fritiden kan ju inte läraren 

bestämma, men skolan kan ändå förmedla budskapet att man aldrig bör använda chatt- och 

SMS-språk.  

Språkväxlingsidén innebär att eleverna får lära sig att chatt- och SMS-språk kan användas i 

vissa situationer, förslagsvis i informella, vardagliga och talspråkliga, men inte i de formella 

och skriftspråkliga. 

Med uppskattning menar man att man tycker att chatt- och SMS-språk är en krydda i det 

svenska språket och att man fritt låter eleverna använda det. Detta kan göras på två sätt. Det 

ena är att man helt låter bli att tala om chatt- och SMS-språk med eleverna, något som för-

modligen är omöjligt eftersom man som lärare i sådana fall aldrig skulle kunna påpeka stil-

brott. Det andra sättet är att förmedla ett tydligt stöd åt chatt- och SMS-språket, man kan för-

klara vad det är och tala om för eleverna att det är bra att använda detta språk.100 

Eftersom jag, som jag nämnde tidigare, vill ge eleverna kunskap om språkets olika 

stilvärden så ligger jag nog närmast språkväxlingsidén. Men innan man tar upp det här med 

sina elever bör man själv fundera över följande frågor: 

• Vilka använder det här uttrycket? 
• Vilka värderingar drar det till sig? 
• När använder man det? 
• Vilken funktion har det i språket?101 

Istället för att ignorera ungdomarnas språk kan man närma sig det så som ovan. Chansen finns 

då att man får en annan bild av språket, att det framstår som den levande verklighet det 

faktiskt är. Om man ägnar dessa frågor en tanke visar man även att eleverna och deras språk 

inte ignoreras.102 Eftersom mycket av en persons identitet ligger i språket är det viktigt att 

man inte ser ner på elevernas privata språk. Många har ett privat språk som de känner sig 

trygga med och som visar den personens personlighet. Tänk vilka konsekvenser det skulle 

kunna bli om man i skolan helt förkastade eller förbjöd ett språk som många ungdomar 

identifierar sig med.  

                                                 
100 Andersson 1991, s. 28 f. 
101 Andersson 1991, s. 35. 
102 Andersson 1991, s. 35 f. 
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Jag nämnde i inledningen att jag vill bli lärare av den anledningen att jag alltid vill vara 

uppdaterad om vad som sker i ungdomarnas liv. Jag tycker att man är skyldig dem att sätta sig 

in i deras livsstil och fritidssysselsättning för att på så vis kunna arbeta utifrån det. Jag tycker 

att man skall försöka möta eleverna på deras nivå och sedan arbeta med att utveckla eleven 

utifrån det. Jag vill förstå varför de gör som de gör och skriver som de skriver. 

Jag ser inget fel i att eleverna får experimentera med sitt språk. I andra skolämnen såsom 

fysik och kanske ännu hellre kemi får eleverna ha laborationer där de gör olika experiment 

med det som hör just det ämnet till. Experimenten är till för att eleverna skall lära sig hur 

saker och ting är uppbyggda och fungerar tillsammans. Det är sällan en lärare blir arg om man 

gör fel och experimentet misslyckas. Läraren menar då att eleven har lärt sig av sitt misstag. 

Men i svenska anses det nästan vara fult att laborera med ord och tecken. Gör man till råga på 

allt fel får man tillrättavisande och bakläxa. Vad eller vem säger att man inte skall låta 

eleverna experimentera med sitt språk? I kursplanen står det att skolan skall sträva efter att 

eleven genom skrivande skall fördjupa sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska 

strukturer i språket.103 Jag tror att om man låter eleverna laborera och pröva sig fram med 

lärarens stöd så utvecklar de själva en känsla för hur språket är uppbyggt, hur det skall brukas 

och när man skall använda olika typer av språk. Man måste göra språket synligt för eleven. 

Det kommer att krävas mycket arbete och ambition av både lärare och elev, men jag tror att 

eleverna lär sig bättre på detta sätt. 

5.1 Fortsatt forskning 

Denna uppsats har besvarat många frågor jag hade men den har även väckt många nya.  

• Varför är det fler flickor än pojkar som använder chatt- och SMS-språk? 

• Varför använder sig ungdomar av chatt- och SMS-språk i formellt skrivande? 

Den litteratur som jag under skrivandets gång har läst har även den väckt nya frågor. Om det 

är så som jag skrev i 2.3.2 där Teleman104 antyder, att närspråket har sin huvudsakliga 

användning i familjen, kan man tro att det offentliga språket som barnen möter i skolan är lika 

nytt för barnen ur alla samhällsklasser. Det är ju bara i familjemiljö de använt språket. Men i 

verkligheten är det så att de barn som har föräldrar som använder ett offentligt språk i sitt 

arbete är bättre förberedda för det offentliga språket som finns i skolan. Föräldrarna tar med 

sig det offentliga språket hem och därmed bekantas deras barn med det.105 En studie gjord av 

                                                 
103 Skolverket (a) 2005 (2006-04-27). 
104 Teleman 1979, s. 32 f. 
105 Teleman 1979, s. 52. 
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Dahlberg visar att barn från vissa skikt i samhället redan i tidig ålder skaffar sig ett sätt att 

relatera till en tillvaro som stämmer överens med den offentliga socialisationens grunder. 

Dahlberg menar att 

dessa barn förvärvar en språklig och kommunikativ kompetens om ger dem möjligheten att 
erövra och utöva makt. För andra barn kan mötet med den offentliga socialisationen bli mer 
konfliktfyllt eftersom deras erfarenheter antagligen inte värderas och förstås i lika hög 
grad.106 

Det är tydligt att elevernas språkliga bakgrund har betydelse för det språk de använder när de 

är i skolan. Det vore intressant att se vilken språklig bakgrund de elever har som använder 

chatt- och SMS-språk. 

Att göra en undersökning som denna ger blodad tand. Ju mer kunskap jag får, desto mer 

vill jag ha. För mig är det viktig kunskap för mitt framtida yrke. Chatt- och SMS-språk är, 

som min undersökning visar, något som ungdomar brukar i texter skrivna i skolan och som 

jag kommer att stöta på när jag sedan arbetar som svensklärare. Då är det bra att vara förbe-

redd. 

                                                 
106 Gunilla Dahlberg, Språk och socialisation, 1991, s. 49. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Smileys och emotikoner 

Hämtade från Jonas Webresurs (b) 2006, och är ett urval av de mest förekommande. 

:-)  Grundsmiley. Indikerar sarkasm 
eller ett skämt.  

:)  Dvärgsmiley.  

;-)  Flörtande eller skämtande smiley.  

:-(  Ledsen smiley. Indikerar att läsaren 
inte tyckte om sista inlägget eller 
har något tråkigt att berätta.  

:(  Mindre variant av föregående smi-
ley.  

:-D  Smiley som skrattar.  

:-P  Sticker ut tungan. 

:-6  Slickar mig om munnen.  

:-O  Skriker eller är fullständigt chockad.  

:-o  Skriker inte lika högt, men är ändå 
chockad.  

:-\  Jag är skeptisk men ändå glad.  

:-]  Samma som ovan.  

:-}  Samma som ovan.  

:-|  Vet inte vad jag skall tycka, är var-
ken glad eller ledsen.  

:-/  Jag är skeptisk eller sarkastisk och 
lite arg.  

:-[  Samma som ovan eller jag är 
vampyr.  

 

:-{  Samma som ovan eller jag har 
mustasch.  

%-(  Jag är förvirrad och ledsen.  

:'-(  Gråtande smiley.  

;-(  Gråtande smiley.  

:'-)  Gråter av lycka.  

;'-)  Gråter av lycka.  

:*)  Är full eller har en stor finne på 
näsan.  

#-)  Är full.  

::-)  Jag har fula glasögon på mig.  

8-)  Jag har glasögon på mig.  

B-)  Jag är cool eftersom jag har solglas-
ögon.  

:-{)  Smiley med mustasch.  

(-:  Smiley är vänsterhänt.  

:-~)  Smiley är förkyld.  

:<|  Han tror att han är något. (uppåt-
näsa)  

-:-)  En punkare.  

=:-)  En punkare till.  

*<:*) En clown.  

:-Q  Smiley är rökare.  
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:-?  Smiley röker pipa.  

:-7  Tuggar tuggummi.  

:-)*  Puss! 
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Bilaga 2. Förkortningar, akronymer och alternativ stavning 

Hämtade från Jonas Webresurs (a) 2006, och är ett urval av de mest förekommande. 

also = alltså.  

asg = asgarv. 

bsdv = Bara Så Du Vet.  

cs! = vi ses! 

d = du/dig/din/det. 

d1a = detta.  

dt = det.  

e = är.  

eg = egentligen.  

fr = från.  

f1 = fett. Ett plusord ungefär som jätte-. 

H!= hej!  

hare! = ha det! eller ha det bra!  

iaf = i alla fall. 

iofs = i och för sig.  

ivf = i varje fall.  

lixom = liksom. 

lr = eller. 

mkt = mycket.   

ngn = någon. 

ngt = något.  

o = och.  

oxå = också. 

pok = puss och kram.  

p&k = puss och kram. 

ql = kul. 

r = är. 

7k = sjuk. 

3vligt = trevligt. 

x = puss!  

xxx = pussar!  

AFK = Away From Keyboard / Är borta 

från tangentbordet en stund. 

AKA = Also Known As / Även känd 

som. 

ASAP = As Soon As Possible / Så snart 

som möjligt. 

BRB = Be Right Back / Jag är strax till-

baka. 

BTW = By The Way / Jo, föresten…  

CYA = See Ya! egentligen “see you” / Vi 

ses. 

FU = Fucked Up / För jävligt. Ibland 

även med betydelsen Fuck You / 

Far åt helvete. 

FUBAR = Fucked Up Beyond All 

Recognition / Det är för jävla 

överjävligt. 

GL! = Good Luck / Lycka till. 

GR8 = Great / Toppen. 

HF = Have Fun / Ha det så kul. 

ILU = I Love You / Jag älskar dig. 

IRL = In Real Life / I verkliga livet, när 

vi stänger av datorn… 

LMAO = Laughing My Ass Off / Jag 

skrattar så jag kiknar. 

LOL = Laughing Out Loud / Skrattar 

hjärtligt och högt
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Bilaga 3. Enkät 

Några frågor om dina chatt- och SMS- vanor. 

� Kille � Tjej 

1. Hur ofta chattar du? 

� Varje dag  � Varannan dag   

� En gång i veckan � En gång i månaden  � Aldrig 

 

2. Hur ofta skickar du SMS? 

� Varje dag  � Varannan dag 

� En gång i veckan � En gång i månaden  � Aldrig 

 

3. Skriver du annorlunda när du skriver i skolan jämfört med när du chattar eller skriver 

SMS på din fritid? 

� Ja    � Nej  � Vet ej 

Om du svarat Nej, gå till fråga 5. 

 

4. Om du svarat Ja, varför tror du att det är så? 

Svara på baksidan 

 

5. Vad, anser du, att det finns för fördelar respektive nackdelar med att använda chatt- 

och SMS-språk? 

Svara på baksidan  

 

Tack för din medverkan! 

Anna Lundell 

 


