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Abstrakt 

Slang är starkt förknippat med ungdomar och deras vardagsspråk, men frågan är om dagens 

ungdomar även tar med sig slang in i klassrummet? Syftet med studien är att undersöka elevers 

och lärares uppfattningar om slang inom gymnasieskolan, deras användning av slang på fritiden 

och i skolan samt deras attityder till slang. Studien genomfördes med hjälp av kvantitativa 

enkäter som delades ut både till elever och lärare inom några gymnasieskolor i Norrbotten. 

Resultatet visade att eleverna och lärarna verkar ha en liknande uppfattning om vad slang 

egentligen är och att eleverna använder mer slang på fritiden slang mer än vad lärarna. 

Resultatet visade även att lärarna uppfattar att eleverna använder slang ibland eller ofta i alla 

undervisningssammanhang, eleverna själva menade dock att de sällan eller aldrig gör det i dessa 

situationer. Både majoriteten av eleverna och majoriteten av lärarna var överens om att slang 

är något som främst används av ungdomar och att det används av tjejer och killar lika mycket. 

Överlag hade både lärarna och eleverna positiva attityder till användning av slang i olika 

sammanhang. Slutsatsen som kan dras av detta är att slang idag används i den svenska 

gymnasieskolan.  

 

Nyckelord: språk, slang, ungdomsspråk, attityder, skola, gymnasieskola, enkätstudie 

 

Abstract 

Slang is strongly associated with youths and their everyday-language, but the question is if 

youths of today also bring the slang with them into the classroom? The aim of this study is to 

investigate students’ and teachers’ opinions on slang in upper secondary school, their use of 

slang during their spare time and in school and also to research their attitudes towards slang. 

The study was carried out through quantitative surveys that were handed out to both students 

and teachers within upper secondary schools in Norrbotten, Sweden. The result showed that the 

students and the teachers seem to have a similar views of what slang is and it also showed that 

the students use slang on their spare time more than the teachers do. The result also indicated 

that the teachers believe that students use slang sometimes or often in teaching situations, but 

the students meant that they do it seldom or never in these sort of situations. Both the majority 

of the students and the majority of the teachers agreed that slang is first and foremost something 

that is used by youths and that it is used by both boys and girls. Both the teachers and the 

students had mainly positive attitudes towards the use of slang in different situations. The 

conclusion that can be drawn from this study is that slang is frequently used in Swedishs upper 

secondary schools today.  

 

Key words: language, slang, attitudes, upper secondary school, high school 
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1. Inledning 

”I alla språk finns det ord som inte alltid accepteras i skrift och som heller inte ingår i vad vi 

anser vara vårdat språk. Sådana ord kallas slang, och de betraktas ofta som fula eller helt 

onödiga” (Kotsinas, 2003, s. 7).  

Kotsinas (2003) beskriver vad begreppet slang innebär och menar att slang är ord som anses 

tillhöra kategorin ovårdat språk. Denna benämning leder till att slang ofta uppfattas som något 

negativt. Det finns dock alltid två sidor av samma mynt, det går även att se slang som den 

lekfulla delen av språket som ger utrymme för ordkonstnärer (Kotsinas 2003). Slang är känt för 

att användas av ungdomar och är en del av det som brukar benämnas som ungdomsspråk. Slang 

förnyas ständigt och de slangord som används idag är inte desamma som de som användes för 

femtio år sedan. Det finns troligtvis många av dagens vuxna som i sin ungdom använt sig av 

slang, och använder det än idag, men som inte alls förstår sig på vad dagens ungdomar pratar 

om när de använder sig av sitt slangspråk.  

Slang kan ses om en avvikelse från standardsvenskan och inget som används i formella 

sammanhang, men det verkar som att slang idag inte bara används i ungdomars vardag där de 

tillåts vara hur informella de vill, det verkar även som att slang har följt med ungdomarna in i 

skolans värld. Jag har upplevt att det idag inte är ovanligt att missförstånd sker i samtal mellan 

lärare och elever på grund av att läraren och eleven inte talar samma språk. Läraren förstår inte 

när eleven använder sig av vissa slangord och frustration uppstår hos båda parter. Slang är en 

stor del av ungdomars språk och som lärare borde det läggas stor vikt vid att ha kunskap om 

språket som elever använder sig av. Detta för att undvika dessa missförstånd, få förståelse för 

eleverna och för att inte utgå från obekräftade fördomar i mötet med eleverna och mötet med 

elevernas språk. För att lyckas med detta är det kanske dags att bekräfta eller slå hål på några 

av de fördomar som finns om slang i anknytning till ungdomar.  

Det sägs att många lärare idag påpekar hur ungdomar använder sig av ett ovårdat språk som 

bland annat består av onödiga slangord, men frågan är hur mycket slang som egentligen 

används av ungdomar i vardagen och i skolan? Det går även att ställa sig frågande till om det 

verkligen bara är ungdomar som använder sig av slang eller om det även är vuxna, eller mer 

specifikt lärare i detta fall. Det kan även vara intressant att veta vilka det egentligen är som 

använder slang mest, kvinnor eller män? Eller använder sig båda könen av det lika mycket? En 

annan aspekt som känns angelägen att undersöka är om lärare i verkligheten är negativt inställda 

till ungdomars användning av slang eller om det bara är något som många fått för sig. 

Ytterligare ett område som kan anses som betydande är elevers egna attityder till slang. 

Ungdomar är starkt förknippade med slang, men tycker de själva att det är coolt eller fult att 

använda sig av slang? Jag har hört många pedagoger påpeka att användningen av slang inom 

skolan är svårhanterligt i anknytning till språkriktighet, men hur många lärare upplever det 

egentligen vara rent ut sagt problematiskt om eleverna använder sig av slang i skolsammanhang 

och gör de i sådana fall något åt det? 

Tanken med denna studie är att den ska ge kunskap om användningen av slang och attityderna 

till slang som finns inom skolan. För att på så sätt kunna hjälpa och underlätta för lärare istället 

för att stjälpa dem i deras möte med eleverna och elevernas språk.  



2 
 

2. Syfte 

I denna studie ska jag undersöka elever och lärares upplevelser av slang inom gymnasieskolan, 

deras användning av slang på fritiden och i skolan samt deras attityder till slang. Med bakgrund 

av detta är mina frågeställningar: 

 Vilken åldersgrupp är det som använder sig mest av slang enligt lärare och elever? 

 Använder tjejer och killar slang lika mycket enligt lärare och elever? 

 Hur ofta använder lärare och elever slang på fritiden och i skolan? 

 Vad finns det för attityder bland lärare och elever vad gäller slang? 

 

 

3. Bakgrund 

Bakgrunden inleds med begreppsdefinitioner gällande begreppen slang och ungdomsspråk. 

Efter det presenteras tidigare forskning om slang och tidigare forskning om slang i skolan. Den 

teoretiska utgångspunkten sociolingvistik beskrivs sedan och likaså den sociolingvistiska 

teorins syn på attityder, ackommoderingsteorin, kontextualiseringsteorin, språknormer och 

språkriktighet. Avsnittet avslutas med att slang kopplas till styrdokument inom skolan.  

 

3.1 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt definieras och förklaras begrepp som är avgörande för förståelsen av denna 

studie, i detta fall begreppen slang och ungdomsspråk.  

 

3.1.1 Slang 

Slang är en språkvarietet som främst är känd som en benämning på ord som används i vissa 

sammanhang. Kotsinas (2003) kan ses som den främsta inom forskning av slang och 

ungdomsspråk i Sverige. Hon menar att slang är svårt att definiera exakt eftersom det ingår i 

det vardagliga språket, är personifierat och beror på i vilket sammanhang slangordet nämns. 

Enligt henne kan slang dock beskrivas som ord som inte accepteras i skrift och som heller inte 

ingår i vad vi anser vara vårdat språk. ”Slang bryter ofta mot det sätt att tala som vi anser vara 

det riktiga och lämpliga, den nämner saker – inte med deras ’rätta’ namn – utan med laddade 

och ofta vitsiga ord som ibland snarare döljer än avslöjar talarens verkliga känslor” (Kotsinas 

2003, s. 7).  Hon menar att slangen är både den lekfulla och den ilskna delen av språket och att 

slang är en sorts ventil för att uttrycka vår glädje eller våra aggressioner. Hon påpekar även att 

slangord kan uttrycka sådant som det inte finns ord för i allmänspråket. Hon diskuterar även 

olika sorters slang. Hon menar att det finns allmänslang, dit ungdomsslang hör, men också olika 

typer av specialslang. Med specialslang menar hon att det exempelvis inom yrken finns vissa 

ord som kan benämnas som yrkesslang eller att det inom vissa intresseområden som exempelvis 

idrott finns specialord som ligger utanför de riktiga termerna. 
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Slang har olika funktioner. Gunnarsdotter Grönberg (2007) påpekar att man med slang ofta 

menar slangord som används inom grupper där den viktigaste funktionen är att vara 

gruppmarkörer. Hon menar även att slang kan skapa en känsla av grupptillhörighet eller 

markera avstånd. Slang är ofta förknippat med åldersgruppen ungdomar och så kallat 

ungdomsspråk. Slang kan alltså exempelvis användas av ungdomar för att markera att de tillhör 

den åldersgruppen och visa att de tar avstånd från vuxna. Gunnarsdotter Grönberg (2007) 

beskriver även hur slang kan användas för att chockera och provocera andra. I vissa fall används 

slang av ungdomar som vill chockera sin förälder eller en lärare med hjälp av slangord. 

Avslutningsvis argumenterar hon att slang även kan fungera som ett uttryck för ett kreativt 

förhållningssätt till språket. När slangord skapas går det att se som ett sätt att leka med språket 

och ett sätt att uttrycka sin kreativitet.  

Slang är något som förändras med tiden och de slangord vi använder idag är sällan desamma 

som slangord som har inlemmats i det accepterade ordförrådet, exempelvis kille och tjej. 

Slangordböcker är därför svåra att skapa då de snabbt blir inaktuella. Slangord kommer och 

går, vissa normaliseras och sprids till allmänspråket medan andra försvinner när de förlorat sin 

hippfaktor. Några exempel på slangord som används flitigt idag är: chilla som betyder att ta det 

lugnt, löka som är samma sak som att svettas, faila som är synonymt med att misslyckas, bakis 

som innebär bakfull och snacka som motsvarar att tala.  

 

3.1.2 Ungdomsspråk 

Begreppet ungdomsspråk har ofta en negativ klang i dagens samhälle, Kotsinas (1994) påpekar 

att ungdomars talspråk ofta beskrivs som dåligt, torftigt eller rentav felaktigt. Ungdomsspråk 

sägs innehålla slang, onödiga småord, vissa uttalsdrag och vissa grammatiska former. Ibland 

räknas även svordomar och könsord som en del av ungdomsspråket. Det viktiga att komma ihåg 

är alltså att slang är en del av det som kallas ungdomsspråk, begreppen är således inte 

synonyma. Precis som slang har ungdomsspråket vissa funktioner och dessa kan liknas vid 

samma funktioner som slang har. Även ungdomsspråk är något som förändras med tiden precis 

som slangspråket, och vem vet, kanske är det vi kallar ungdomsspråk idag det som kallas 

standardsvenska om femtio år.  

Kotsinas (1994)  menar att det är viktigt att ha i åtanke att ungdomar inte utgör en enhetlig 

massa, de har olika identiteter som beror på regionala, sociala och intresseorienterade 

skillnader. Dessa bildar tillsammans olika ungdomskulturer som styr ungdomars åsikter, språk 

och kläder. På grund av detta går det kanske att säga att det finns olika typer av ungdomsspråk, 

olika dialekter så att säga, men i denna studie undersöks språket i subkulturen ungdomar, men 

någon indelning av ungdomar i olika subkulturer görs inte. 

 

3.2 Tidigare forskning om slang  

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om slang att presenteras. Först kommer slangspråkets 

historia att presenteras med hjälp av Lindfors Viklund. Sedan kommer delar av Kotsinas 
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forskning som hon själv utfört och även forskning som hon gjort tillsammans med Dogge 

Doggelito att återges och beskrivas.  

 

3.2.1 Slangspråkets historia 

Lindfors Viklund (2001) belyser slang ur ett historiskt perspektiv. Hon menar att slang i Sverige 

blev aktuellt i början av 1800-talet då det främst talades av författare som ville skildra en lägre 

klass och ge dem autencitet genom ett speciellt språkbruk. Hon menar att slangen klassades 

som ett gruppspråk som även kunde benämnas med undertermerna argot och jargong. Slang 

blev ett slags hemligt språk som intresserade forskare inom lingvistik. Man såg språk som 

nyckeln till gruppers gemensamma värderingar. Exempel på hemliga språk från mitten av 1800-

talet till slutet av andra världskriget är: romani, tattarspråk, månsing, knoparmoj och 

förbrytarnas språk. Dessa språk användes ofta för att utestänga vissa andra grupper från 

förståelse och språken kan även ses som en spegling av folks önskan om att tillvarata det man 

var rädd skulle utplånas i och med att samhället urbaniserades alltmer. Lindfors Viklund (2001) 

menar att dessa hemliga språk hade stort inflytande på det svenska slangspråket. Det gjordes 

ordböcker för de så kallade hemliga språken. Några av de ord som härstammar från dessa och 

används flitigt än idag är: tjej, tjalla, tuttar, jycke och macka. 

”I tidigare forskning var det också vanligt att man gjorde åtskillnad mellan högre och lägre 

slang alltefter den sociala miljö talarna kom ifrån…” (Lindfors Viklund 2001). Den lägre 

slangen fick som namnet avslöjar representera de lägre klasserna i samhället. Den lägre slangen 

innehöll även ord som var mer eller mindre tabu. Den högre slangen fick i sin tur representera 

en mer allmän form av slang som exempelvis metaforer och vardagsföremål (Lindfors Viklund 

2001). I början av 1900-talet presenterades studier och ordböcker som gjorde skillnad på 

pojkars och flickors slangspråk, dock studerades flickors slangspråk inte alls i samma grad som 

pojkars.  Det gjordes även studier som handlade om att slang skilde sig åt inom olika 

yrkesgrupper. Lindfors Viklund (2001) argumenterar dock att: ”Det har sedan länge funnits en 

allmän föreställning om att slang, och framförallt de marginaliserade gruppernas slang, inte 

ägnats tillräcklig uppmärksamhet i Sverige” (s. 37).  Forskningen om slangspråkets historia i 

Sverige är tunn i jämförelse med många andra länders, England exempelvis. Det är ändå tydligt 

att dagens slangspråk skiljer sig åtskilligt från hur slangspråket såg ut förr, vilket är naturligt 

eftersom allt språk ständigt förändras. Lindfors Viklund (2001) menar dock att dagens vanliga 

ungdomsslang nog kan verka mer kryptisk och obegriplig för den äldre generationen än vad 

romani, tattarspråk, månsing, knoparmoj och förbrytarnas språk gör. 

 

3.2.2 Ulla-Britt Kotsinas 

I Kotsinas (2003) presenteras en intervju gjord 1998 med tre ungdomar från tre 

Stockholmsförorter. Hon analyserar ungdomarnas användning av slangord och diskuterar vad 

deras användning av slang kan bero på. I början av avsnittet om slang argumenterar Kotsinas 

(2003) att föreställningen att dagens ungdomar huvudsakligen uttrycker sig med slangord och 

svordomar är ganska överdriven. I sin undersökning har hon kunnat se att andelen slangord i 
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inspelningarna endast är 3,1 % av alla de yttrade orden. Hon kan dock peka ut vardagliga ord 

som ungdomarna använder sig av som faktiskt är slangord, men som kanske inte alltid betraktas 

som det; ”jobba, jobb, tjej, kompis, kille, unge, spänn, läsk, moppe, godis, snacka, gilla, plugg, 

plugga, kolla, fatta, okej, farsa, morsa, grej” (s. 60). Hon menar dock att bristen på slangord i 

intervjuerna kan hänga ihop med exempelvis samtalsämnet och att graden av allvar i 

sammanhanget även kan påverka.  

 

3.2.3 Dogge Doggelito & Ulla-Britt Kotsinas 

2005 skrev Kotsinas än en gång om förortsslang, men denna gång tillsammans med rapparen 

Dogge Doggelito.  Doggelito och Kotsinas (2005) menar att den nyaste och tuffaste slangen 

idag talas i invandrarrika förorter som exempelvis Rinkeby och Alby i Stockholm, 

Hammarkullen och Bergsjön i Göteborg och Rosengård i Malmö. De syftar då på 

förortsslangen, eller betongsvenskan som den ibland även kallas för. I sin bok har Doggelito 

och Kotsinas tillsammans gjort ett lexikon med alla ord som kan anses tillhöra förortsslang. 

Boken innehåller cirka 200 sidor med slangord från förorter, några av dessa ord som nämns i 

boken är; guzz som betyder ’tjej’, pari som är synonymt med ’kille’, gago som står för 

’föräldrar’, potatis som är slang för ’en svensk person’, ponani som är samma sak som ’det 

kvinnliga könsorganet’, calippo som i sin tur är ’det manliga könsorganet’, aina som är lika 

med ’polis’, parra som innebär ’pengar’, fet som svarar mot ’bra’, keff som motsvarar ’dålig’, 

shoo som betyder ’hej’ och chilla som innebär ’att man tar det lugnt’. Doggelito och Kotsinas 

(2005) argumenterar att förortsslangen inte endast visar influenser från olika språk, utan även 

visar på kreativitet och humor. De påpekar även att förortsslangen egentligen inte skiljer sig 

särskilt mycket från annan slang och att den kan ses som en dialekt i Sverige. Det enda som 

urskiljer förortsslang från andra språkvarieteter menar Doggelito och Kotsinas (2005) är att den 

är ny. 

 

3.3 Tidigare forskning om slang inom skolan 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning om slang i skolan att presenteras. Eftersom Ulla-Britt 

Kotsinas som tidigare nämnts anses vara en av de främsta inom detta ämnesområde och 

eftersom hon har gjort undersökningar om slang inom skolan kommer delar av hennes forskning 

först att presenteras och beskrivas. Efter detta kommer forskning gjord på C-nivå att 

uppmärksammas och skildras. 

 

3.3.1 Ulla-Britt Kotsinas 

I Kotsinas (2003) presenteras två undersökningar gällande slang som hon utfört inom olika 

skolor i Sverige. Den ena utförde hon 1987 där informanterna bestod av 905 ungdomar från 

olika högstadie- och gymnasieskolor i södra Sverige. I denna undersökning ombads 

informanterna ange så många slangord de kunde för 10 normalord. Den andra utfördes 1998, i 

den fick 2005 ungdomar i grundskolor och gymnasieskolor från norr till söder ange så många 
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slangord som möjligt för 55 normalord.  I detta avsnitt kommer några exempel på dessa 

slangord att tas upp och jämföras.   

I båda sina undersökningar ombad Kotsinas att eleverna skulle ange slangord för ’flicka’ och i 

båda undersökningarna var tjej det vanligaste slangordet som eleverna gav som exempel. 1998 

hade dock tillkommit ord som inte omnämndes 1987, exempelvis babe, bitch och hora och 

slangorden fjälla, brallis och fjolla som användes 1987 fanns inte med på tio-i-topp-listan. När 

eleverna skulle ange slangord för ’pojke’ var grabb det vanligaste 1987 medan kille var det 

vanligaste 1998. 1998 hade dock ord som kis, grabbhalva, lirare och pys försvunnit och bytts 

ut mot ord som exempelvis man, gubbe, gosse och hunk.  

Vad gällde slangord för ’ansikte’ såg alternativen nästan likadana ut 1987 som de gjorde 1998, 

face/fejs var det mest förekommande och den enda förändringen som skett var att orden plyte 

och plåt hade försvunnit medan mule och pizza tillkommit. Kotsinas undersökte även vad 

eleverna hade för slangord för ’pengar’ och även här såg det nästan likadant ut 1987 som 1998. 

Stålar var i topp och ordet buck försvann 1998 medan klöver tillkom på listan. I båda 

undersökningarna ville Kotsinas även veta vad eleverna hade för slangord för ’stjäla’. Sno var 

det vanligast förekommande i båda undersökningarna och i undersökningen 1998 gick det att 

se att orden pilla och nalla inte längre användes lika frekvent medan orden baxa och handla 

hade blivit allt vanligare.  

Kotsinas ville även se vad eleverna hade för slangord för några värderande ord. Kotsinas 

undersökte bland annat var eleverna hade för slangord för ’bra’ eller ’trevlig’ och där går det 

att se stora skillnader 1998 jämfört med 1987. 1987 var fräsch i topp medan super var i topp 

1998. Fräsch kom inte ens med på tio-i-topp-listan 1998 och det gjorde inte heller häftig, läcker, 

okej, ball eller guld. Däremot hade nya slangord som toppen, kanon, great, grym, perfa och 

asbra dykt upp. Gällande slangord för ’elak’ eller ’otrevlig’ hann det också hända en del på 

elva år, dock var taskig det mest förekommande i båda undersökningarna. 1987 användes rå, 

tarvlig, fräck, körd och kymig, men de hade 1998 bytts ut mot cp, störd, bitchig, mean och 

pucko. När Kotsinas ville veta vad de fanns för slangord för ’dum’ eller ’ointelligent’ fanns det 

stora skillnader 1998 jämfört med 1987. 1987 var IQ i topp medan det 1998 var pucko som 

toppade listan. Slangorden miffo, bäng, bombad och pundig var inte med i topplistan 1998, men 

det var däremot korkad, nörd, trög och mongo.  

I undersökningen 1998 ville Kotsinas även se om det fanns några skillnader mellan pojkars och 

flickors användning av slang och mer specifikt vad de hade för slangord för de kvinnliga 

könsorganet och det manliga könsorganet. Både flickor och pojkar använde mest slangorden 

fitta, mus och mutta för ’det kvinnliga könsorganet’. Däremot använde pojkarna sig ibland av 

orden hål och murva, vilket inte flickorna gjorde, de använde ibland istället orden muff och 

kissemurra. Gällande ’det manliga könsorganet’ använder både pojkar och flickor orden kuk, 

snopp och balle för det mesta. Flickorna menade att de ibland använde sig av ordet slang, det 

gjorde däremot inte pojkarna, de använde istället ordet dase. Kotsinas undersökning visade att 

de fanns små skillnader mellan flickor och pojkar i detta sammanhang.  
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I diskussionsavsnittet kommer Kotsinas undersökningar utförda 1987 och 1998 att jämföras 

med denna undersökning som utförts 2015. De slangord som eleverna och lärarna gav exempel 

på kommer att granskas i relation till elevernas exempel på slangord i Kotsinas undersökningar.  

 

3.3.2 C-uppsatser och examensarbeten 

Nilsson (2006) undersökte användningen av slang hos elever från mindre orter och större städer. 

198 elever deltog och Nilssons undersökning byggde på Kotsinas två undersökningar som 

presenteras i denna studie i avsnittet ovan. Nilsson (2006) frågade eleverna hur pass bekanta de 

var med de slangord som fanns med i Kotsinas undersökningar. Hon kunde se att eleverna i 

hennes undersökning var bekanta med i princip alla slangord som framkom i Kotsinas 

undersökning, det var dock ett slangord som majoriteten av eleverna aldrig stött på, planeten, 

som är ett slangord för ’ansikte’. Hon undersökte även elevernas användning av nyare slangord 

som exempelvis gitta, keff, guss och parra. Majoriteten av eleverna påstod att de kunde 

slangorden, men att de inte använde sig av dem. När hon diskuterar resultatet av sin 

undersökning menar hon att det inte fanns några stora och avgörande skillnader mellan 

ungdomar från mindre orter och ungdomar från större städer gällande slangbruk. Nilsson (2006) 

påpekar dock att: 

Klart är i alla fall att ungdomar på landsbygden inte är så isolerade som 

man fördomsfullt kan tro. Trots att antalet ungdomar är färre och det i 

mindre utsträckning flyttar folk till mindre orter på landsbygden, finns det 

andra sätt att hålla sig uppdaterad med vad som händer med språket i det 

övriga landet, exempelvis genom Internet (e-post, tidningar) och teve 

(exempelvis dokussåpor [sic]) (s. 28). 

Dagens samhälle är centrerat kring internet och sociala medier, därför har Nilsson (2006) en 

poäng i att språket kan sprida sig på ett annat sätt idag än förr i tiden. Hon menar ändå att det 

är viktigt att ha i åtanke att trots dagens möjligheter för spridning kan slangord som är populära 

på en plats kan vara helt främmande på en annan.  

Mattson och Lindfors (2007) gjorde en undersökning där de med hjälp av enkäter och intervjuer 

studerade elever och lärares användning av språk. De undersökte flera delar av språket och 

slang var en av dessa. Mattson och Lindfors (2007) kunde se att de flesta elever använder 

slanguttryck ganska filtigt. Några av pojkarna i deras undersökning påpekar att de mest 

använder sig av det på internet och flickorna menar att de använder det i nästan alla situationer. 

Både pojkarna och flickorna anser dock att de inte använder sig av slang när de vistas kring 

äldre personer. När eleverna fick frågan om varför de använder sig av slangord ansåg många 

att de gör det för att det är enkelt medan resten menade att de inte vet varför de använder 

slangord. Mattson och Lindfors (2007) resultat visade att ”72 % av killarna och 74 % av 

flickorna anser att de använder slanguttryck mycket” (s. 36). I intervjuerna talade eleverna om 

för dem att de flesta använder sig av slang i skolan. ”Eleverna upplever att de inte skulle klara 

sig i vardagen om de inte får lov att använda slangutryck [sic] (Mattson & Lindfors 2007, s. 

58)”. Mattson och Lindfors (2007) anser att slanguttrycken är så pass vanliga i deras nya 

betydelser att eleverna inte vet vad vissa av orden egentligen betyder. I deras intervjuer med tre 

lärare anser två av dem att elevernas språkanvändning är under all kritik. Alla tre lärare anser 
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dock att eleverna skärper till sig i klassrummet och att det är i korridorerna som de flesta 

slanguttryck, könsord och svordomar kan höras.  

Mellström (2009) utförde en studie gällande elevers uppfattningar om ungdomsspråk och andra 

språkliga varieteter i skolan och på fritiden. Mellström (2009) undersökte bland annat vad 

elever ansåg vara skillnaden mellan ungdomsspråk och vuxenspråk och eleverna menade då att 

begreppet vuxenspråk främst innebär ett uteslutande av slangord och svordomar medan 

ungdomsspråk i sin tur innehåller just detta. Hon menar även att eleverna anser att slangord inte 

behöver vara något fult, ”[o]rd som slyna, slampa och bög verkar vara vanliga tilltal till den 

bästa vännen” (Mellström 2009, s. 33). Hon diskuterar även hur lärare ofta förväntar sig att 

elever ska visa respekt till dem genom att använda korrekta ord och uttryck och genom att 

undvika slang och svordomar. Hon menar dock att de uttryck vuxna reagerar på kanske 

ungdomarna inte ens reflekterar över och argumenterar att: ”Tidigare generationer tolkar dock 

orden utifrån dess ursprungliga betydelse vilket kan vara en bidragande orsak till att vuxna 

uppfattar ungdomars språkbruk som kränkande” (Mellström 2009, s. 36) Det är alltså lätt hänt 

att ett missförstånd sker mellan ungdomar och vuxna eller i vissa sammanhang, elever och deras 

lärare.  

Klingmyr (2012) har gjort en studie gällande Halmstadungdomars talspråk. Huvudsyftet med 

studien var att genom intervjuer se om det fanns några särskilda och utmärkande drag i 

Halmstadungdomarnas talspråk och se om det fanns skillnader mellan ungdomar från olika 

delar av staden gällande talspråk. Slangord var ett av de dragen som utmärkte sig och hon 

noterade slangord som exempelvis värsta, najs, blattar, suger, cash, perfa, fett och snodde. 

Klingmyr (2012) kunde se att ”[b]ruket av slang, fula ord och svordomar varierar märkbart 

mellan ungdomarna från olika delar av staden” (s. 26). Hon påpekar att det hade varit intressant 

att kunna göra en jämförelse med ungdomar från landsbygden, hon menar att hennes studie 

endast nuddade vid fenomenet slanguttryck.  

Arvidsson (2012) utförde en studie där hon ville ta del av elevers uppfattning om lärares 

talspråk i undervisningen. En av frågorna Arvidsson (2012) ställde rörde elevernas attityder till 

att lärarna använder slang. ”Resultaten visar att eleverna i större utsträckning tycker att det är 

acceptabelt att lärarna använder slang” (s. 16). Det var endast fyra av 24 elever som tyckte att 

det inte alls var acceptabelt om lärarna använde sig av slang i undervisningssituationer. När hon 

undersökte om det fanns några skillnader mellan pojkarnas och flickornas åsikter i ämnet såg 

hon att: ”Fördelningen mellan pojkar och flickor är relativt jämn i frågan och det går därför inte 

att utifrån undersökningens resultat utläsa om pojkar eller flickor är mest positivt inställda till 

att lärare använder slang i undervisningsspråket” (Arvidsson 2012, s. 17). Hon diskuterar även 

läraren som en språklig förebild och menar att det finns vissa förväntningar på vilket språkbruk 

en lärare ska ha och att en lärare således inte kan använda sig av vilka ord och uttryck som helst 

i undervisningssammanhang.  

Forskningen om slang i skolan som har presenteras i detta avsnitt kommer att kopplas till 

resultatet av denna studie i avsnitt 6, Diskussion. 
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3.4 Sociolingvistik 

Sociolingvistiken, som även ibland kallas för språksociologi, är en forskningsgren som ser 

språk som ett socialt och kulturellt fenomen och i sociolingvistiken studeras sambandet mellan 

språk och samhälle (Trudgill 1976). Enligt Norrby och Håkansson (2010) är frågor som berör 

språklig variation sociolingvistikens kärna. Sociolingvistiken delas ofta upp i två huvudfåror, 

variationsparadigmet och interaktionsparadigmet, beroende på valet av metod. Norrby och 

Håkansson (2010) menar att: ”I centrum står dock alltid intresset för hur människor använder 

språket, och viljan att förklara skillnader i språkbruket mellan såväl grupper och individer 

förenar sociolingvister, oberoende av vilka metoder man använder” (s. 44).  Det som står i 

centrum enligt dem är även det som fokus bör hamna på i denna studie.  

Nedan kommer några nedslag i sociolingvistiken att göras. Det finns många aspekter av 

sociolingvistisk teori som är intressanta och som kan anses som relevanta för denna studie, men 

det är omöjligt att ta med allt. Dessa infallsvinklar i sociolingvistiken är känns som de mest 

relevanta och givande att analysera och diskutera resultatet av denna studie utifrån. Detta 

kommer göras i avsnitt 6.  

 

3.4.1 Attityder 

En av frågeställningarna i denna uppsats handlar om vad det finns för attityder bland lärare och 

elever gällande slang därför känns ett avsnitt där attitydbegreppet förklaras självklart. Först och 

främst bör innebörden av själva ordet attityd utredas. Begreppet attityd är grundläggande inom 

socialpsykologi, men har sedan 1970-talet även blivit betydande inom språksociologin 

(Einarsson 2009). Einarsson (2009) anser att attityd inte är ett beteende som många kanske 

tänker, utan snarare en beredskap för eller böjelse av ett visst beteende. Det går att beskriva 

attityder som människors sätt att reagera positivt eller negativt mot något specifikt, det kan 

handla om personer, grupper eller som i detta fall, språk. Då kan det kallas för språkattityder. 

Bijvoet (2007) menar att vi, när vi hör ett sätt att prata, automatiskt fyller i våra föreställningar 

om olika personer och grupper som vi sedan tar med oss i eventuella interaktioner med 

personerna i fråga. Einarsson (2009) påpekar att många kanske ”har föreställningen att attityder 

är något som riktas mot andra än en själv. Därför vill jag betona att jag också tänker på attityder 

som riktas mot en persons eget språk, egna lekter eller egna uttryck över huvud taget, verbala 

som icke-verbala” (s. 217). Språkattityder handlar alltså inte endast om att reagera på andras 

sätt att tala, utan även att reagera på hur man själv uttrycker sig. 

Både Einarsson (2009) och Bijvoet (2007) menar att attityder anses bestå av tre komponenter: 

kognitiv, evaluativ och konativ. Den kognitiva komponenten är uppfattningar och 

föreställningar om attitydobjektet och dessa uppfattningar behöver nödvändigtvis inte bygga på 

fakta, utan kan vara sanna eller osanna (Bijvoet 2007, s. 124). Exempelvis kan någon ha en 

negativ attityd till vad någon säger på grund av att denne ger ofullständig information medan 

personen kanske har en positiv attityd till det någon annan säger eftersom denne kan återger 

mer detaljrik information. Einarsson (2009) diskuterar den evaluativa komponenten som 

känslomässiga värderingar som påverkar vår handlingsberedskap och den konativa 
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komponenten som något som utgörs av den handlingsberedskap som vi automatiskt får genom 

den evaluativa komponenten. 

Attityder har olika funktioner. De har en kognitiv orienteringsfunktion som hör ihop med den 

kognitiva komponenten, ”[d]enna funktion svarar på människans behov av att skapa ordning i 

den kaotiska, fysiska världen runt omkring oss” (Bijvoet 2007, s. 127). Attityder har även en 

affektiv och evaluativ funktion som hör ihop med komponenterna med samma namn, ”[d]et 

affektiva inslaget i attityder spelar en viktig roll i konstruerandet av och förhandlandet om 

identitet både på individnivå och gruppnivå. En positiv värdering av ens egna individuella 

egenskaper och centrala värden gynnar en positiv självuppfattning” (Bijvoet 2007, s. 128). Hon 

menar även att det finns en ego-defensiv funktion som syftar på att attityder utvecklas som 

försvarsmekanismer mot oönskade egenskaper hos individen själv och att det slutligen finns en 

instrumentell funktion där attityder genereras för att förbättra en individs egen position i 

exempelvis materiellt avseende eller för att tillfredsställa gruppens behov.  

Attityder är naturliga för oss. Einarsson (2009) påpekar att ”[d]et är nog en sociolingvistiskt 

universell företeelse att människors föreställningar om språk, språkvarieteter, och språkliga 

detaljer tjänar till att bedöma och särbehandla olika språkbrukare” (s. 218). Han menar dock 

även att det oftast inte är möjligt att skilja på vad som egentligen är en attityd till språket och 

vad som är attityd till språkbrukaren eller gruppen av språkbrukare.  

                                  

3.4.2 Ackommoderingssteorin och kontextualiseringsteorin 

Både ackommoderingsteorin och kontextualiseringsteorin handlar om hur individer anpassar 

sitt språk i olika situationer. ”Enligt ackommoderingsteorin anpassar samtalsdeltagare sig efter 

varandra under samtalets gång” (Norrby & Håkansson 2010 s. 35). Samtalsdeltagarna anpassar 

sig då gällande ”uttal, talhastighet, yttrandelängd, informationstäthet, pausbeteende, 

skämtande, gester och kroppsrörelser” (Norrby & Håkansson 2010 s. 35– 36). Einarsson (2009) 

diskuterar hur anpassningen efter samtalsdeltagarna kan ske på olika sätt: 

Denna anpassning kan vara konvergent, d.v.s. man närmar sig sitt eget 

beteende till kommunikationspartnerns och visar på så sätt sitt gillande. 

Men den kan också vara divergent d.v.s. man fjärmar sitt eget beteende 

från sin kommunikationspartners och visar på så sätt sitt ogillande (s. 43). 

Einarsson (2009) reflekterar även över varför man ackommoderar och menar att det enligt 

ackommoderingsteorin speglar individers eller gruppers medvetna eller omedvetna behov av att 

integrera och identifiera sig med andra. Norrby och Håkansson (2010) menar även att det 

förutom anpassningar under interaktion även har inträffat anpassningar efter en stereotyp bild.  

Enligt kontextualiseringsteorin anpassar sig individer efter kontexten, men kontexten finns inte 

oberoende av interaktionen, den växer fram under samtalets gång. Norrby och Håkansson 

(2010) påpekar att ”kontexten är inte en statisk, oföränderlig produkt utan en dynamisk process 

som hela tiden förändras” (s. 29). I kontextuealisringsteorin finns en vilja om att förklara hur 

samtalsdeltagare kan tolka talarens avsikter och intentioner och enligt teorin gör vi det genom 

kontextualiseringssignaler (Norrby & Håkansson 2010). ”Exempel på sådana signaler är: 
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intonation, tonhöjd och ordbetoning; individuellt tontempo, förekomst av överlappande 

(samtidigt) tal och pauser; bruk av en viss stil och dialekt; ordval, formelartade uttryck och 

pragmatiska rutiner…” (Norrby & Håkasson 2010, s. 29). Vi utnyttjar dessa signaler med hjälp 

av vår egen bakgrund och våra kulturella förväntningar (Norrby & Håkansson 2010). 

”Samtalsdeltagare utnyttjar alltså en mängd olika kontextuella resurser och ett intressant 

exempel på detta är kodväxling, det vill säga när en talare går över från en varietet till en annan” 

(Norrby & Håkansson 2010, s. 30).  

 

3.4.3 Språknormer och språkriktighet 

Det finns språknormer i vårt samhälle som styr hur det språkliga umgänget ser ut, hur det går 

till och vilken typ av språk som är lämpligt i olika situationer. Språket blir med andra ord 

kopplat till olika socialt bestämda föreställningar (Svenska språknämnden 2005). Ulf Teleman 

(1979) tar upp begreppet Språknorm som innebär att vi följer vissa normer när vi använder oss 

av språk, han hävdar att ”[e]tt språk är ett normsystem som i en viss språkgemenskap reglerar 

sambandet mellan innehåll och uttryck i meddelelsen” (s. 217). Han menar att den som 

behärskar språknormer kan räkna ut vad som menas när hen hör eller ser ett uttryck och att hen 

även kan producera komplexa innehåll och ge dem uttryck som andra som har tillgång till 

samma språk kan förstå. Språknormerna som finns är självklara för normgemenskapens 

medlemmar och dessa personer följer språknormerna utan att själva vara medvetna om att de 

gör det (Teleman 1979). Teleman (1979) diskuterar skillnader mellan olika normsystem. Han 

exemplifierar detta genom att påpeka att det är skillnad på hur vi använder språket när vi handlar 

mat jämfört med när vi säger godnatt till våra barn och att det är skillnad på språket vi använder 

under en biologilektion i jämförelse med språket vi använder när vi ser TV med vår familj. 

Teleman (1979) menar att det offentliga språket är det egentliga språket, med det menar han att 

det är det offentliga språket som syns och hörs och på så sätt är det offentliga språket det som 

blir betydande. Det är det offentliga språket, standardsvenskan, som eleverna ska lära sig i 

skolan. I skolan talas det ofta om språkriktighet, Teleman (1979) beskriver språkriktighet som 

att använda sig av det språk som uppfattas vara det korrekta för den aktuella situationen. Vad 

gäller skolan och språkriktighet argumenterar Teleman (1979) att: 

Många lärare säger att det där med språkriktighet, det är ett föråldrat 

problem, något man inte sysslar med i den moderna skolan. Det tror jag är 

en farlig förträngning. I verkligheten är nästan all undervisning i och om 

språk (när väl den första läsundervisningen är överstökad) av 

språkriktighetskaraktär (s. 116) 

Teleman (1979) menar att språkriktighet handlar om att vårda språket och han tar upp begreppet 

ändamålsenlighetsprincip, en princip som syftar till att det finns en vilja att styra språket så att 

det är lätt att lära sig och använda sig av. Han kommenterar att språkriktighetsundervisningen 

dock även kan användas som en förtryckarmekanism som det gäller att genomskåda. Han tar 

även upp begreppet normkonflikt när han talar om skolans språknormer, normkonflikt innebär 

att eleven i sin privatsfärs talspråk uttrycker sig på ett sätt som inte överensstämmer med 
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standardnormens. Teleman (1979) anser att typfallet för en normkonflikt är när en elev använder 

sitt egna normsystem när skolan begär att eleven istället skulle ha använt reglerna för det 

offentliga språket. Han menar att en följd av en normkonflikt kan vara att eleven undviker att 

uttrycka sig i enlighet med sitt eget normsystem eftersom hen inser att det inte överensstämmer 

med normsystemet för det offentliga språket. Han tar även upp en annan följd av normkonflikt 

där eleven försöker uttrycka sig enligt normsystemet för det offentliga språket trots att eleven 

inte kan reglerna för det fullständigt. 

 

3.5 Koppling till styrdokument 

Enligt Skolverket (2011) är språket ”…människans främsta redskap för reflektion, 

kommunikation och kunskapsutveckling” (s. 160) Skolverket (2011) påpekar att människan 

kan uttrycka sin personlighet genom språket. Detta visar på hur mycket språket hör ihop med 

identiteten. Om sättet eleven talar och skriver på ifrågasätts för att läraren inte förstår eller 

tycker att det är språkriktig är det alltså inte konstigt att det kan uppstå frustration och upprörda 

miner från elevens sida. Lärare bör få förståelse för elevers språk för att på så sätt kunna undvika 

att fälla negativa kommentarer som kan upplevas beröra elevernas identitet. I läroplanen för 

gymnasieskolan står det att eleverna i ämnet svenska ska ha ”…möjlighet att reflektera över 

olika typer av språklig variation” (Skolverket, 2011, s. 160). När man talar om språklig variation 

syftar man oftast på dialekter, sociolekter, sexolekter och liknande, men slang passar också in 

under kategorin språklig variation. Slang är en språklig variation som är en stor del av elevernas 

egna språk och även om det, som tidigare påpekat, är viktigt för lärare att förstå elevernas språk, 

bör det även anses viktigt för eleverna själva att bli medvetna om hur deras eget språkbruk ser 

ut. I ämnesplanen för svenska uttrycks det även att undervisningen ska behandla ”[d]ialekter 

och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön 

och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till 

olika former av språklig variation” (Skolverket, 2011, s.162). Slang kan ju sägas höra samman 

med ålder och här ger alltså ämnesplanen i svenska ett utmärkt tillfälle för lärare att arbeta med 

slang. Ser en lärare slang som informellt språk ges också läraren med hjälp av ämnesplanen ett 

ypperligt tillfälle att lära eleverna skilja på när det passar att använda slang och när det inte 

passar, helt enkelt att lära dem skilja på formellt och informellt språk. Avslutningsvis är det 

läge att påpeka hur det i ämnesplanen står att undervisningen ska behandla attityder till olika 

former av språklig variation. Attityder som är en av de viktigaste aspekterna i denna studie.     

 

4. Metod 

I detta avsnitt beskriver jag vilken metod som använts för att samla information, hur urvalet 

gjorts, vilka etiska överväganden som funnits i åtanke, hur datainsamlingen gått till och hur 

data har bearbetats och analyserat. 
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4.1 Metodval 

Valet av metod för studien föll på att göra en kvantitativ studie i form av enkäter. Patel och 

Davidson (2003) menar att om faktauppgifter som är mätbara eftersöks är en kvantitativ metod 

aktuell. Denna studie kräver faktauppgifter som är mätbara och enkäter kändes då som ett 

lämpligt val. Bijvoet (2007) tar upp enkäter vid attitydstudier och menar att: ”Resultaten kan 

dock påverkas av att informanterna medvetet eller omedvetet tenderar att ge de svar som 

förväntas och undvika åsikter som kanske avviker från normen” (s. 125) Bijvoet har en poäng, 

men detta kan även ske vid exempelvis intervjuer och en enkätundersökning kändes som det 

mest passande tillvägagångssätt med tanke på studiens syfte och tiden som fanns tillgänglig att 

utföra studien på. 

Både en elevenkät och en lärarenkät utformades, se bilaga 1 och bilaga 2. Båda enkäterna bestod 

av nästan likadana frågor, med undantag att frågorna var aningen omformulerade i de skilda 

enkäterna för att tydliggöra om enkäten var riktad till lärare eller till elever. Med undantag från 

de två första frågorna, som handlade om vilka informanterna upplever använder slang mest 

gällande åldersgrupp och kön, var frågorna antingen ja- och nej-frågor eller frågor där 

informanterna fick gradera något från hela tiden till aldrig. Sista frågan var dock en öppen fråga 

där informanterna fick nämna några slangord. Ett specifikt antal slangord efterfrågades inte då 

det kan vara svårt för eleverna att komma på några överhuvudtaget då de hamnar i en situation 

där de känner sig tvingade till att göra det. Trost (2007) anser inte att man bör använda för 

mycket öppna frågor i enkäter eftersom det är tidskrävande att sammanställa, men han 

rekommenderar att avsluta enkäten med en öppen fråga och därför gjordes detta. 

 

4.2 Urval och bortfall 

Enkäterna delades ut i fyra klasser på en gymnasieskola i Norrbotten. Totalt var de 95 elever 

som deltog. 61 av dem var killar och 29 av dem var tjejer. Alla var mellan 16 och 18 år gamla. 

Målet var att få med så många elever som möjligt i olika åldrar och med en jämn fördelning 

vad gäller kön. Detta för att få en bredd på studien. Jag var dock beroende av vilka kontakter 

jag hade inom skolan för att kunna dela ut mina enkäter och därför blev fördelning av kön inte 

lika jämn som jag hade hoppats på.  

Lärarenkäterna besvarades av 30 gymnasielärare. Nio av dem var män och 21 av dem var 

kvinnor. Medelåldern på lärarna var 39 år. 17 av lärarna som deltog hade språkämnen, fyra av 

lärarna hade matematik som ett av sina ämnen ämne och i övrigt var det stor spridning gällande 

ämnena som lärarna undervisade i. Det var svårt att få tag i lärare som var villiga att besvara 

enkäten. Brist på tid angavs som anledning av i princip alla som tackade nej. Tanken från början 

var att fler lärare skulle besvara enkäten och att det skulle bli en jämnare fördelning mellan 

könen för att kunna göra en bredare analys och få ett mer trovärdigt resultat.  

Bland lärarna skedde inga bortfall, men bland eleverna skedde åtta bortfall. Alla lärarenkäter 

och 87 av elevenkäter var korrekt ifyllda vilket jag ser som klart godkända siffror inom 

enkätsammanhang. Vid bortfallen hade eleverna antingen kryssat i mer än ett svarsalternativ 

där det inte var tillåtet att göra på det sättet eller valt att inte kryssat i någonting alls. Dessa 
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bortfall kunde ha undvikts om jag hade tydliggjort att de endast fick välja ett av alternativen om 

det inte stod någonting annat och genom att jag hade varit tydlig med att de måste svara på varje 

fråga och inte kan hoppa över någon. 

Undersökningen utfördes i gymnasieskolan av den anledning att slang är en del av det som 

kallas för ungdomsspråk. När eleverna går gymnasiet är de i den ålder då vanligtvis börjar 

benämnas som ungdomar istället för att benämnas som barn. Därför kändes gymnasieskolan 

som den mest lämpade och den mest givande skolformen att utföra undersökningen i. 

Undersökningen utfördes med både lärare och elever för att få en så representativ bild som 

möjligt och för att kunna se om det fanns skillnader i elevernas och lärarnas uppfattningar om 

slang, samt för att kunna jämföra dessa med varandra. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till de fyra etiska överväganden som Vetenskapsrådet (2002)  tar 

upp gällande forskning inom humaniora/samhällsvetenskap. Det första som tas upp är 

informationskravet, Vetenskapsrådet (2002) anger att ”[f]orskaren skall informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande” (s. 7). Detta gjordes och informanterna gjordes medvetna om att 

enkäten var anonym och att deltagande var frivilligt. Att informera om att enkäten var frivillig 

att fylla i går även in under samtyckeskravet där Vetenskapsrådet (2002) helt enkelt menar att 

forskaren behöver informanternas samtycke för att genomföra studien. Genom att välja att fylla 

i enkäten gav informanterna mig deras samtycke och de gjordes även medvetna om att de kunde 

avbryta sin medverkan när som helst. Eftersom alla deltagare var över 15 år och studien inte 

var av etisk känslig karaktär behövdes inga föräldrars samtycke. Vetenskapsrådet (2002) tar 

även upp konfidentialitetskravet som handlar om att uppgifterna om alla i en studie ska ges 

största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna skall förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Detta gjordes och efter att resultatet var sammanställt förstördes enkäterna. 

Det fjärde och sista etiska övervägandet som även det följdes är nyttjandekravet som syftar till 

att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

4.4 Datainsamling 

Elevenkäterna delades ut under lektionstid för alla fyra klasser då jag var på skolan som VFU-

student. Proceduren då jag delade ut enkäterna såg likadan ut vid varje tillfälle. Jag berättade 

kortfattat om min studie, uppgav att deltagande var frivilligt, beskrev enkäten, talade om vad 

de skulle göra och förklarade ungefär hur lång tid det skulle ta. Eleverna behövde ca 5–10 

minuter på sig för att fylla i enkäten. 

Trots att proceduren såg likadan ut i alla klasser är det omöjligt att påverka hur de olika 

situationerna då enkäten delas ut kan variera. Stämningen i klassen allmänt och just den dagen 

och deras fokus gällande att fylla i enkäten är komponenter som kan ha påverkat resultatet och 
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gjort så att det kan bli stora skillnader i olika klasser. Detta kan bottna i exempelvis 

klassammanhållning, förväntningar och tillfälligheter. I helhet anser jag dock att 

datainsamlingen fungerade bra och jag upplevde att eleverna ställde frågor om de inte förstod 

något. Dock skedde några bortfall i de klasser där jag upplevde att de hade en aning svårt att 

koncentrera sig på att fylla i enkäten. 

När jag delade ut lärarenkäten knackade jag på i de olika lärarnas kontor, presenterade mig, 

berättade kortfattat om min studie och frågade om de hade möjlighet att fylla i en enkät. Om de 

tackade ja bad jag dem besvara enkäten när de hade tid och sedan lägga enkäten inne på mitt 

kontor eller i min VFU-handledares fack. Även här anser jag att datainsamlingen gick bra 

bortsett från att många tackade nej till att delta, men lärarna som gjorde det verkar ha tagit till 

sig av mina instruktioner då inga bortfall skedde.  

 

4.5 Bearbetning och analys 

Analysen har sin utgångspunkt i studiens syfte, dess frågeställningar och bakgrunden. Utifrån 

enkätdata har en bild av elevers och lärares användning av slang, deras uppfattningar och deras 

attityder till slang skapats. Enkätdata bearbetades genom att alla svar sorterades under 

respektive fråga, men ändå med en uppdelning mellan kategorierna elevenkäter och 

lärarenkäter. Frågorna med svarsalternativ sammanfattades i en tabell där det blev tydligt hur 

många elever och hur många lärare som svarat på vilka alternativ. Svaren till den öppna frågan 

sammanfattades genom att läsa igenom alla svar för att kunna se vilka slangord lärarna och 

eleverna gav mest exempel på. Resultatet av alla svar sammanfattades sedan i stapeldiagram i 

procentform där skillnaderna eller likheterna mellan elevernas och lärarnas svar tydliggjordes. 

Detta eftersom diagram enligt Olsson och Sörensen (2008) ger ett visuellt intryck och skapar 

en tydlig överskådlighet. Stapeldiagrammen återfinns i avsnitt 5, Resultat. En analys av 

resultatet med koppling till bakgrunden återfinns i avsnitt 6, Diskussion. Där har skillnader och 

likheter mellan elevers och lärares användning av slang och deras uppfattningar om slang 

försökt åskådliggöras, samt att skillnaden mellan dessa informanters svar har jämförts med 

informanter i tidigare studier. 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningarna. Frågorna presenteras i olika 

avsnitt baserade på vilka områden frågorna berör: 5.1 Slangord, 5.2 Åldersgrupp och kön, 5.3 

Användning av slang i vardagen, 5.3 Attityder och 5.5 Slang i skolan. Frågorna från 

lärarenkäten och elevenkäten kommer att presenteras gemensamt eftersom det på så sätt blir 

enklare att kunna jämföra de två gruppernas resultat med varandra. Alla frågor kommer att 

presenteras i tabeller i form av stapeldiagram. Förtydligande av stapeldiagrammen och 

kommentarer till dem återfinns under varje stapeldiagram. Resultat kommer att studeras och 

analyseras närmare i diskussionsavsnittet. 
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5.1 Slangord 

 

Figur 1: Lärarnas och elevernas exempel på slangord 

Både eleverna och lärarna blev uppmanade att ge exempel på några slangord. Det slangord som 

var populärast bland alla informanter var chilla som betyder ’att ta det lugnt’, 43 % av lärarna 

och 34 % av eleverna gav det som exempel. Slangordet som uppgavs näst mest var asså, en 

förkortning för ’alltså’, 33 % av lärarna och 27 % av eleverna nämnde det. Keff som är synonymt 

med ’dålig’ var ett slangord som 20 % av lärarna och 17 % av eleverna tog upp. Andra ord som 

både lärarna och eleverna gav exempel på var: ba som brukar ersätta ’sade’ i ’hen sade’, typ 

som kan ses som ett utfyllnadsord, gitta som innebär att ’gå härifrån’, guzz som är ett slangord 

för ’tjej’, bae som är ett engelskt ord som betyder ’älskling’, noob som står för ’tönt’ och lol 

som är engelska och en förkortning av ’laughing out loud’. 17 % av lärarna gav även tagga som 

betyder ’att ladda upp/peppa’ som exempel och 13 % av dem tog upp snacka som innebär ’att 

tala’, detta gjorde ingen av eleverna. Däremot tog 14 % av eleverna upp orden yolo som är 

engelska och en förkortning av uttryckssättet ’you only live once’ och 10 % av dem nämnde 

slangordet swag som syftar på att någon är ’cool’ och ’har stil’, det gjorde ingen av lärarna.  

Andra ord som någon enstaka elev och lärare gav exempel på var: parra som är synonymt med 

’pengar’, jalla som innebär ’att någon ska skynda sig’, launa eller ta det launa som syftar på 

’att ta det lugnt’, nita som är samma sak som ’att slå’, palla som motsvarar ’orka’ eller ’stjäla’, 

bärs som är samma sak som ’öl’, gura som är slang för ’gitarr’, snorbroms som är en tolkning 

av ’mustasch’, venne och vette som båda är förkortningar av ’vet inte’, och vgd som är en 

förkortning av ’vad gör du’. Slangorden tja, tjo, shoo, hey, ey och yo som alla är samma sak 

som ’hej’ nämndes också.  
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5.2 Åldersgrupp och kön 

 

Figur 2: Åldersgrupp 

Både majoriteten av eleverna och lärarna ansåg att ungdomar, personer som är 15 – 25 år, är 

den åldersgrupp som använder sig av slang mest. Ingen ansåg att vuxna, personer över 25 år 

gör det mest, men däremot ansåg 5 % av eleverna och 10 % av lärarna att barn, personer som 

är 15 år och yngre, är den åldersgrupp som använder sig av slang mest. 

 

 

Figur 3: Kön  

Majoriteten av eleverna och lärarna menade att båda könen använder sig av slang lika mycket, 

dock bedömde 37 % av eleverna och 40 % av lärarna att killar använder sig av slang mest. 

Endast 6 % av eleverna och 10 % av lärarna påstod att tjejer använder sig av slang mest. 
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5.3 Användning av slang i vardagen 

 

Figur 4: Slang i vardagen gällande skrift 

Resultatet visar att det finns skillnader i hur elever och lärare använder sig av slang i vardagliga 

skriftliga sammanhang. Majoriteten av eleverna menade att de gör det ofta eller ibland medan 

majoriteten av lärarna menade att de gör det sällan eller ibland. Endast 8 % av eleverna uttryckte 

att de aldrig gör det medan 17 % av lärarna påpekade att de aldrig gör det. Däremot ansåg ingen 

av lärarna att de gör det hela tiden medan 2 % av eleverna uppgav att de använder slang hela 

tiden i skriftliga sammanhang.  

 

Figur 5: Slang i vardagen gällande tal 

Vad gäller slang i vardagliga talsituationer går det att se skillnader mellan lärare och elever i 

resultatet, men inte lika stora skillnader som i vardagliga skriftliga sammanhang. Majoriteten 

av lärarna, 53 %, och 42 % av eleverna menade att de använder slang ibland i vardagen vad 

gäller tal. 36 % av eleverna uppgav att de gör det ofta medan endast 17 % av lärarna angav 

samma svar. 23 % av lärarna menade dock att de sällan använder slang i vardagliga 
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talsituationer och 7 % av dem svarade att de aldrig gör det. Endast 1 % av eleverna påpekade 

att de aldrig använder slang i vardagen vad gäller tal, men 6 % ansåg att de gör det hela tiden.  

 

5.4 Slang i skolan 

 

Figur 6: Elevers användning av slang i muntliga undervisningssammanhang 

Resultaten visar att elever och lärare har vitt skilda uppfattningar om hur mycket eleverna 

använder sig av slang i muntliga undervisningssammanhang. Majoriteten av eleverna menade 

att de sällan gör detta medan majoriteten av lärarna svarade att eleverna gör detta ofta eller 

ibland. Endast 26 % av lärarna menade att eleverna sällan gör detta. Hela 35 % av eleverna var 

av åsikten att de aldrig använder slang i muntliga undervisningssammanhang, ingen av lärarna 

höll med dem om detta.  

 

 

Figur 7: Elevers användning av slang i skriftliga undervisningssammanhang 
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Vad gäller användningen av slang i skriftliga undervisningssammanhang visar resultatet på 

stora skillnader mellan lärares och elevers uppfattningar. Majoriteten av eleverna uppgav att de 

aldrig använder sig av slang i skriftliga undervisningssammanhang, endast 3 % av lärarna höll 

med dem om detta. Däremot ansåg 50 % av lärarna att eleverna gör detta ibland och 37 % att 

de sällan gör det. 31 % av eleverna uppgav att de sällan använder slang i skriftliga 

undervisningssammanhang och endast 6 % av eleverna menade att de gör det ibland.  

 

 

Figur 8: Rättning gällande slanganvändning 

Elever och lärare verkar ha i princip samma uppfattning gällande om lärarna rättar sina elever 

vid användning av slang. 52 % av eleverna och 53 % av lärarna svarade ja på frågan.  

 

5.5 Attityder  

 

Figur 9: Attityder till slang i vardagliga talsituationer 
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Nästan alla informanter ansåg att det är okej att använda sig av slang i vardagliga talsituationer. 

Endast 1 % av eleverna menade att det inte är det.  

 

 

Figur 10: Attityder till slang i vardagliga skriftliga sammanhang 

Både majoriteten av eleverna och lärarna ansåg att det är okej att använda slang i skriftliga 

sammanhang. 16 % fler elever än lärare svarade ja på frågan, vilket visar att eleverna är aningen 

mer positiva till användning av slang i vardagliga skriftliga sammanhang.  

 

Figur 11: Är slang coolt? 

Majoriteten av lärarna och eleverna verkar vara överens om att det inte är coolt att använda sig 

av slang, dock tyckte 30 % av eleverna att det är coolt medan endast 10 % av lärarna menade 

att det är det. Resultatet visar alltså att nästan en tredjedel del av eleverna anser att användningen 

av slang har en viss hippfaktor.  
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Figur 12: Är slang fult? 

Nästan alla elever och lärare uppgav att det inte är ”fult” att använda sig av slangord. Endast 11 

% av eleverna och 10 % av lärarna menade att det faktiskt är det. 

 

 

Figur 13: Attityder till elevers användning av slang på lektionstid 

Majoriteten av eleverna och lärarna var överens om att det som elev är okej att använda sig av 

slang på lektionstid. 13 % av eleverna och 20 % av lärarna menade att det inte är det. 
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Figur 14: Attityder till lärares användning av slang på lektionstid 

 

Resultatet visar att eleverna är mer positivt inställda till att lärarna använder sig av slang på 

lektionstid än vad lärarna själv är. 77 % av eleverna menade att det är okej att lärarna gör detta 

medan endast 33 % av lärarna själva ansåg detta. 

 

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer först metoden som använts i denna studie att diskuteras och därefter 

kommer studiens resultat att diskuteras och analyseras.   

 

6.1 Metoddiskussion 

Valet föll på att göra en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter, en lärarenkät och en 

elevenkät. Metoden fungerade bra i koppling till syftet och för att besvara frågeställningarna, 

dock blir själva granskningsmodellen aningen ytlig. Om informanterna hade getts möjlighet att 

skriva kommentarer under varje fråga eller om enkäterna hade innehållit fler öppna frågor hade 

kanske en djupare förståelse kunnat uppnås. En kvalitativ metod hade troligtvis även kunnat 

leda till djupare förståelse och därför skulle en sådan studie kunna vara ett bra komplement för 

att ge en mer heltäckande bild av användningen av slang inom skolan och attityder som lärare 

och elever har till detta.  

För att verifiera en studies kvalité och tillförlitlighet brukar man enligt Patel och Davidson 

(2003) använda begreppen reliabilitet och validitet. Enligt Patel och Davidson (2003) är 

reliabilitet ett instruments tillförlitlighet och validitet syftar på om en studie undersökt det som 

avsetts att undersöka. Vad gäller denna metods reliabilitet och validitet i denna studie finns det 
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några faktorer att se över.  

För det första finns risken att informanter vid enkätundersökningar svarar det de tror att de 

förväntas svara istället för hur de egentligen känner eller tänker, dock kan samma sak hända vid 

exempelvis intervjuer. För det andra är det är svårt att bedöma hur representativa de två 

urvalsgrupperna är för resterande gymnasieelever och lärare i Sverige. Tyvärr är lärargruppen 

så pass liten att den kan anses som otillräcklig gällande detta. Elevgruppen är däremot så pass 

stor att den kan ses som representativ. Den är dock inte tillräckligt stor för att kunna se om det 

finns skillnader mellan kön, ålder och gymnasieprogram gällande åsikter om slang då 

urvalsgruppen inte är jämnt fördelad över dessa tre kategorier. Något att även ha i åtanke är att 

alla deltagare i studien studerar/arbetar i samma län vilket kan ha påverkat resultatet. Det är 

även något som kan vara avgörande när det gäller ämnet slang eftersom slang ofta är bundet till 

olika regioner. Tyvärr var studien situerade eftersom jag vid studien var bunden till de kontakter 

jag hade hunnit skapa inom skolans värld. Reliabiliteten kan alltså ses som svag gällande vissa 

aspekter, dock är enkätsvaren tillförlitliga i sig, frågan är endast om enkätsvaren är nog 

representativa för hela landets lärare och elever. Studien har dock undersökt vad som avsetts att 

undersökas och enkätfrågorna har varit kopplade till studiens syfte och frågeställningar, 

studiens validitet är alltså god.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan kommer resultatet av studien att analyseras och diskuteras. Diskussionen är uppdelad i 

samma kategorier som resultatet presenterades i, i avsnitt 5.  

 

6.2.1 Slangord 

Resultatet visade att lärarna och eleverna var tämligen överens om vad slangord egentligen är 

då de många gånger gav samma exempel på slangord. 43 % av lärarna och 34 % av eleverna 

nämnde ordet chilla, 33 % av lärarna och 27 % av eleverna tog upp ordet asså, 20 % av lärarna 

och 17 % av eleverna angav keff som ett slangord, 17 % av lärarna och 10 % av eleverna skrev 

typ, 16 % av lärarna och 9 % av eleverna nämnde ba. Både lärarna och eleverna tog även upp 

slangorden gitta, guzz, bae, noob och lol, se figur 1 för procent. Däremot var det vissa ord som 

lärarna och eleverna inte hade gemensamt. 17 % av lärarna angav tagga som ett slangord och 

13 % av dem nämnde ordet snacka, detta gjorde ingen av eleverna. 14 % av eleverna tog dock 

upp ordet yolo och 10 % av eleverna skrev swag som slangord, detta gjorde i sin tur ingen av 

lärarna. Några andra ord som någon enstaka elev och lärare gav exempel på var: parra, jalla, 

launa, nita, palla, bärs, gura, snorbroms, venne, vette, vgd, tja, tjo, shoo, hey, ey och yo. 

Förklaring på vad alla orden betyder finns i avsnitt 5.1.   

Orden som eleverna och lärarna tar upp kan definitivt anses passa in under beskrivningen av 

slangord som ”ord som inte alltid accepteras i skrift och som heller inte ingår i vad vi anser vara 

vårdat språk” (Kotsinas 2003, s. 7). Lärarnas och elevernas exempel på slangord är ibland 

desamma som slangorden som Doggelito och Kotsinas (2004) och Nilsson (2006) tar upp, 

exempelvis slangorden parra, guzz, gitta, chilla och keff. Detta visar på att det finns en del ord 
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i Sverige som är kända för att vara just slang och som används över hela landet. Slangorden 

som Kotsinas (2003) tar upp nämner dock ingen av eleverna eller lärarna, detta skulle kunna 

ses som ett bevis på att slang konstant förändras. Gamla slangord används med tiden mer sällan 

och nya slangord tar deras plats. Något som motsätter detta är dock först och främst att Nilsson 

(2006) kunde se att eleverna i hennes undersökning var bekanta med i princip alla slangord som 

framkom i Kotsinas undersökning och för det andra att Klingmyrs (2012) exempel på slangord 

inte heller nämndes av någon av lärarna eller eleverna även om hennes undersökning endast är 

tre år gammal. Att ingen av Kotsinas (2003) eller Klingmyrs (2012) exempel på slangord togs 

upp av lärarna eller eleverna skulle däremot kunna vara en antydan på att slang kan se olika ut 

i olika delar av landet då Kotsinas (2003) och Klingmyrs (2012) undersökningar utfördes i södra 

Sverige och denna studie utfördes i Norrbotten. Det kan dock även helt sonika vara ett 

sammanträffande att varken lärarna eller eleverna nämner just dessa slangord då denna 

undersökning var av den mindre storleken och eleverna och lärarna gavs stor valfrihet då de 

fick ge exempel på vilka slangord de ville.  

Det fanns vissa slangord som lärarna nämnde, men som eleverna inte nämnde och även vise 

versa. Detta visar på att vissa ord som lärare eller vuxna i allmänhet ser som slang kan ha blivit 

normaliserade för eleverna eller att dessa slangord helt enkelt inte längre används i vad som 

idag anses som slangspråk. Det visar även på att lärarna kanske inte är medvetna om en del nya 

slangord som har dykt upp de senaste åren som just yolo och swag har gjort. Även i detta fall 

måste det dock tydliggöras att det bara likaväl vara ett sammanträffande på grund av studiens 

storlek och faktumet att eleverna och lärarna hade möjlighet att ge exempel på precis vilka 

slangord som helst.  

 

6.2.2 Åldersgrupp och kön 

Två av frågeställningarna i syftet var: ”Vilken åldersgrupp är det som använder sig mest av 

slang enligt lärare och elever?” och ”Använder tjejer och killar slang lika mycket enligt lärare 

och elever?” Enligt resultatet var majoriteten av lärarna och eleverna överens gällande båda 

dessa frågeställningar. 95 % av eleverna och 90 % av lärarna menade att ungdomar är den 

åldersgrupp som använder sig av slang mest. 57 % av eleverna och 50 % av lärarna ansåg att 

båda könen använder sig av slang lika mycket, dock påstod 37 % av eleverna och 40 % av 

lärarna att killar använder sig mest av slang.  

Nästan alla lärare och elever ansåg att ungdomar är den åldersgrupp som använder slang mest 

vilket är ett förväntat resultat då slang är en del av det som kallas för ungdomsspråk. Gällande 

vem som använder slang mest vad gäller kön var resultatet dock aning mer oväntat. Även om 

majoriteten av lärarna och eleverna menar att killar och tjejer använder slang lika mycket så 

ansåg ändå 37 % av eleverna och 40 % av lärarna att killar använder slang mest vilket blir 

mycket med tanke på att endast 6 % av eleverna och 10 % av lärarna menade att tjejer använder 

slang mest. Något som dock måste tydliggöras är att 62 % av eleverna som deltog i 

undersökning var män vilket kan ha haft betydelse för resultat, likaså faktumet att 70 % av 

lärarna som deltog var kvinnor.  

 

Som tidigare nämnts gjordes det för ordböcker om pojkars slang och även en enstaka om 

flickors slang, enligt Lindfors Viklund (2001). Att det gjordes ord böcker om pojkars slang 
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respektive flickors slang visar på att man med andra ord måste ha ansett att det fanns en viss 

skillnad i hur tjejer och killar använde sig av slang. I Mattsons och Lindfors (2007) 

undersökning gick det att se tendenser som i kontrast till denna studie pekade på att tjejer är de 

som använder slang mest. Killarna i deras undersökning påpekade att de mest använder slang 

på internet och tjejerna menade att de använder det i nästan alla situationer och då 72 % av 

killarna och 74 % av flickorna i deras undersökning ansåg att de använder sig av slanguttryck 

mycket. När Mattson och Lindfors (2007) analyserar resultatet argumenterar de att språket är 

genusrelaterat och att vi fostras in i roller av vår omgivning och våra närstående. I sin 

undersökning kunde de se att tjejer och killar använder språket på många olika sätt och att de 

är medvetna om skillnaderna ”Här finns dock en liten felmarginal för att språket även är 

individbaserat och inte alltid är könsbundet” (Mattson, Lindfors 2007, s. 58).  Kotsinas (2003) 

undersökning visar på att det nog snarare är individbaserat då hon inte såg några stora skillnader 

gällande tjejer och killar när det kom till användningen av slang för könsord och samma gäller 

Arvidssons (2012) undersökning eftersom hon ansåg att det inte fanns några direkt märkbara 

skillnader i tjejer och killars attityder till lärares användning av slang. I övrigt har jag inte hittat 

några fler studier som undersöker just detta. Skillnaden mellan tjejer och killars användning av 

slang är med andra ord ett relativt outforskat område. Denna undersökning visar att det kan 

finnas stora skillnader, därför anser jag att skillnaden mellan tjejer och killar användning av 

slang och vad de eventuella skillnaderna kan bero på är ett ämne med möjlighet att forska vidare 

kring.   

 

6.2.3 Användningen av slang i vardagen 

En av frågeställningarna i denna studie handlar om hur mycket lärare och elever egentligen 

använder sig av slang på fritiden. Resultatet visar att det både finns skillnader i hur lärare och 

elever använder slang i vardagliga skriftliga sammanhang och i hur de använder slang i 

vardagliga talsituationer, se figur 4 och figur 5. Majoriteten av eleverna menade att de använder 

slang ofta, 32 %, eller ibland, 32 %, i vardagliga skriftliga sammanhang medan majoriteten av 

lärarna menade att de gör det sällan, 43 %, eller ibland, 37 %. Gällande slang i vardagliga 

talsituationer påpekade majoriteten av lärarna, 53 %, och 42 % av eleverna att de använder 

slang ibland i vardagen vad gäller tal. 36 % av eleverna uppgav att de gör det ofta medan endast 

17 % av lärarna angav samma svar. 23 % av lärarna menade dock att de sällan använder slang 

i vardagliga talsituationer och 15 % av eleverna svarade samma sak.  

Enligt resultatet använder elever slang mer än vad lärare gör i alla vardagliga situationer och 

sammanhang, något som kunde förväntas eftersom eleverna tillhör åldersgruppen ungdomar 

och som tidigare nämnts är det just ungdomar och ungdomsspråk som är starkt kopplade till 

begreppet slang. Mattson och Lindfors (2007) kunde i sin undersökning se att de flesta elever 

använder sig av slanguttryck ganska ofta och de kom även fram till att eleverna anser att de inte 

skulle klara sig i vardagen om de inte fick lov att använda sig av slang. När de analyserar vad 

det kan bero på påpekar de att:  

Den globaliserade värld vi lever i idag innebär även att ungdomar får 

tillgång till en värld full av nya fraseringar och typer av språk. Här 

påverkar således olika kändisar och filmer, men även låttexter med 

ungdomarnas språk. Även elevernas umgänge med kompisar och när de 
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chattar med varandra påverkar deras sätt att tala (Mattson & Lindfors 

2007, s. 60). 

Vår globaliserade värld kan alltså tänkas vara anledningen till att elever använder sig mer av 

slang än vad lärare gör. Mattson och Lindfors (2007) kommer även med ett annat förslag där 

de menar att elevers användning av slang kan bero på att de inte vill hamna i ett utanförskap då 

slang tillhör den ungdomsspråkliga normen. Detta stämmer väl överens med några av de 

funktioner som Gunnarsdotter Grönberg (2007) beskriver att slang har, nämligen att slangord 

fungerar som gruppmarkörer och att slangord kan skapa en känsla av grupptillhörighet. 

Gunnarsdotter Grönberg (2007) nämner även att slang kan användas för att chocka och 

provocera och det passar ihop med det Mattson och Lindfors (2007) påpekar om hur ungdomar 

idag måste hävda sig och hur språket blir ett medel för att göra sin röst hörd. ”Denna verbala 

kamp innebär även att orden efterhand förlorar sin kraft och att språket därmed blir grövre, för 

att fortfarande väcka uppmärksamhet” (Mattson & Lindfors 2007, s. 59). Det kan alltså vara så 

att eleverna använder slang för att hävda sig och väcka lärarnas uppmärksamhet.  

Det kan även tolkas som att eleverna ackommoderar mer naturligt till sina vänner på fritiden 

när ingen lärare är i närheten och situationen inte är lika formell. Det kan alltså, som 

kontextualiseringteorin föreslår, bero på kontexten. Enligt ackommoderingsteorin speglar 

ackommodering individers eller gruppers behov av att integrera och identifiera sig med andra. 

Kotsinas (2003) argumenterar dock att föreställningen att dagens ungdomar huvudsakligen 

uttrycker sig med slangord och svordomar är ganska överdriven då hon i sin undersökning 

kunde se att andelen slangord i inspelningarna endast är 3,1 % av alla de yttrade orden. Kotsinas 

(2003) påpekar att detta emellertid kan bero på samtalsämnet och graden av allvar i 

sammanhanget. Mattssons och Lindfors (2007)  och Kotsinas (2003) åsikter gällande elevers 

användning av slang stämmer med andra ord inte helt överens. Skillnaden mellan lärare och 

elevers användning av slang och vad dessa eventuella skillnader beror på är även det ett relativt 

outforskat område där det finns möjlighet för vidare forskning.  

 

6.2.4 Slang i skolan 

En del av syftet med denna studie var att undersöka om och i sådana fall hur mycket och i vilka 

sammanhang elever använder sig av slang i skolan. Enligt resultatet har lärare och elever vitt 

skilda uppfattningar gällande hur mycket eleverna använder sig av slang i skolsammanhang, se 

figur 6 och figur 7. Majoriteten av eleverna menade att de sällan använder slang i muntliga 

undervisningssammanhang medan majoriteten av lärarna svarade att eleverna gör det ofta eller 

ibland. Endast 26 % av lärarna menade att eleverna gör det sällan. 35 % av eleverna var av 

åsikten att de aldrig använder slang i muntliga undervisningssammanhang, ingen av lärarna höll 

med dem om detta.  Gällande slang i skriftliga undervisningssammanhang uppgav majoriteten 

av eleverna att de aldrig använder sig av slang i dessa sammanhang, endast 3 % av lärarna höll 

med dem om detta. Däremot ansåg 50 % av lärarna att eleverna gör detta ibland och 37 % att 

de sällan gör det. 31 % av eleverna uppgav att de sällan använder slang i skriftliga 

undervisningssammanhang och endast 6 % av eleverna menade att de gör det ibland. En fråga 

som också var med på enkäten handlade om lärare rättar eleverna om de använder sig av slang, 

se figur 8, resultatet visade att eleverna och lärarna har i princip samma uppfattning gällande 

detta, 52 % av eleverna och 53 % av lärarna svarade ja.  
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Eleverna och lärarna har vitt skilda uppfattningar om hur mycket elever använder sig av slang 

i muntliga och skriftliga undervisningssammanhang. Lärarna verkar uppleva att eleverna 

använder sig av det ganska ofta medan eleverna själva har uppfattningen om att de nästan aldrig 

gör det. När Mattson och Lindfors (2007) intervjuade tre lärare ansåg två av dem att elevernas 

språkanvändning idag är under all kritik, men alla tre lärare ansåg att eleverna skärper till sig i 

klassrummet och att det är i korridorerna som de flesta slanguttryck kan höras. Denna 

undersökning visar dock på att vissa lärare idag upplever att eleverna har tagit med sig 

slangspråket i korridorerna in i klassrummet, vad kan då detta bero på?  

En förklaring skulle kunna vara att vissa ord som lärarna anser vara slangord har blivit 

normaliserade för eleverna vilket leder till att de själva inte är medvetna om att orden de 

använder sig av är slangord. Detta skulle förklara varför eleverna i denna undersökning själva 

menade att de sällan eller aldrig använder sig av slang i olika undervisningssammanhang medan 

lärarna ansåg att de gör det ibland eller ofta. Mattson och Lindfors (2007) är inne på samma 

spår då de menar att vissa slanguttryck är så pass vanliga i deras nya betydelser att eleverna inte 

vet vad vissa av orden egentligen betyder. Något som dock gör denna förklaring aningen 

motsägelsefull är att lärarna och eleverna i denna undersökning i stor utsträckning gav förslag 

på samma slangord, vilket antyder om att de borde ha ungefär samma bild av vad slang 

egentligen är. Det var emellertid så att eleverna och lärarna fick välja fritt vilka slangord de 

ville ta upp och valde kanske då att nämna det som de anser vara någon form av ”typisk” slang.  

Elevers ökade användning av slang i klassrummet kan även höra ihop med att de medvetet eller 

omedvetet vill visa sin grupptillhörighet och gör det genom att ackommodera. De konvergerar 

till sina klasskamrater, med andra ord närmar de sitt eget beteende till klasskamraternas för att 

visa sitt gillande medan de på så sätt divergerar mot läraren, vilket innebär att de fjärmar sitt 

eget beteende från lärarens för att visa på sitt ogillande. Detta stämmer överens med 

Gunnarsdotter Grönbergs (2007) beskrivning av hur slang kan fungera som ett sätt att närma 

sig eller ta avstånd från andra. Användningen av slang kan även vara kopplat till kontexten. 

Norrby och Håkansson (2010) tar upp hur kontexten är något som växer fram under ett samtals 

gång och hur man sänder ut kontexualiseringssignaler bland annat genom valet av användning 

av ord. Vi tolkar dessa signaler med hjälp av vår bakgrund och våra förväntningar och kanske 

är det så att elevernas bakgrund och förväntningar inte alltid överensstämmer med lärarens och 

att det på grund av detta sker missuppfattningar.  Enligt kontextualiseringsteorin utnyttjar man 

en mängd olika kontextuella resurser i ett samtal och att det även är möjligt att kodväxla. Det 

innebär att en talare går över från en varietet till en annan. Kanske kan det vara så att eleverna 

försöker kodväxla för att de förväntas ha ett sorts språk som innehåller slang då de talar till sina 

klasskamrater och ett annat som är utan slang när de sedan ska tilltala läraren, men att de inte 

alltid lyckas med detta fullt ut. På grund av detta får lärare en uppfattning om att de ibland eller 

ofta använder sig av slang i undervisningssammanhang. 

En annan möjlighet skulle kunna vara att elevers användning av slang är kopplat till 

språknormer och normkonflikter. Språknormer kan se olika ut och skolan har sin egen 

språknorm. Eleverna ska tala och lära sig standardsvenska i skolan och de ska förstå sig på det 

som kallas språkriktighet. Teleman (1979) anser att typfallet för en normkonflikt är när elever 

använder sitt egna normsystem istället för det som gäller i skolan, vilket är vad som händer i 
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detta fall med slang då slang inte passar in i s språknorm. En följd av detta kan bli att eleverna 

undviker att uttrycka sig enligt sitt eget normsystem eftersom de märker att det inte 

överensstämmer med skolans normsystem. I detta fall har normkonflikten troligtvis fått en 

annan följd, nämligen att eleven försöker uttrycka sig enligt normsystemet för standarsvenskan 

trots att eleven inte kan reglerna fullständigt. Eleverna är inte medvetna om att vissa ord de 

använder anses som slangord och att dessa ord inte passar in skolans normsystem.  

Som Gunnarsdotter Grönberg (2007) beskriver kan slang även användas för att chockera och 

provocera andra. Det kan även vara så att eleverna helt enkelt vill provocera sina lärare genom 

att använda slang. Gunnarsdotter Grönberg (2007) menar även att slang faktiskt kan fungera 

som ett uttryck för ett kreativt förhållningssätt till språket. Detta kan också vara en förklaring 

till varför slang följer med eleverna in klassrummet, de vill uttrycka sin kreativitet. Det finns 

således flera möjliga förklaringar till varför eleverna använder sig av slang i skolan och även 

till varför eleverna själva inte verkar vara medvetna om att de gör detta. Troligen beror 

användningen av slang i skolan och elevernas omedvetenhet kring att de använder slang i 

undervisningssammanhang på en blandning av de olika förklaringarna beskrivna ovan. Det 

skulle dock vara intressant att forska vidare kring detta och försöka få en ännu tydligare bild 

om hur det egentligen ligger till gällande elevers användning av slang i skolan och varför det 

ser ut som det gör.  

Angående om lärarna rättar eleverna när de använder sig av slang i skolan var det ungefär 

hälften av lärarna och eleverna som svarade ja och andra halvan svarade nej. Detta antyder att 

ungefär hälften av lärarna anser att slang inte tillhör skolans normsystem, detta eftersom dessa 

lärare någonstans känner att de ska tillrättavisa eleverna när de använder sig av slang. Om 

gymnasielärare upplever det vara ett problem att eleverna använder sig av slang i 

undervisningssammanhang finns det många möjligheter, speciellt inom svenska, att arbeta med 

detta. Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska eleverna ha ”…möjlighet att reflektera över 

olika typer av språklig variation” (Skolverket, 2011, s. 160). Slang är en språklig variation. 

Detta är något som gäller alla elever och som lärare på ett eller annat sätt borde kunna ta upp 

oavsett ämne. I svenska blir det dock mer naturligt och tydligt. Enligt ämnesplanen för svenska 

ska ämnet innehålla ”språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till 

exempel ålder, kön och social bakgrund” och även ”[s]killnader mellan formellt och informellt 

språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation” (Skolverket, 2011, s.162). Här 

ges det alltså mycket utrymme att jobba med slang på olika sätt. Om lärare upplever det vara 

problematiskt att eleverna använder sig av slang på lektionstid kan man diskutera det i relation 

till skillnaden mellan formellt och informellt språk och tydliggöra att det är det formella språket 

som bör användas i undervisningssammanhang. Oavsett om lärare upplever det vara ett problem 

eller inte att eleverna använder sig av slang kan det dock vara givande för både lärare och elever 

att arbeta med slang eftersom lärare på så sätt kan att få förståelse för elevernas användning av 

slang och eleverna själva ges möjlighet att bli medvetna om deras egen användning av det.  
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6.2.4 Attityder 

En av frågeställningarna i denna studie var: ”Vad finns det för attityder bland lärare och elever 

vad gäller slang?” Resultatet visar att lärares och elevers attityder till slang är förvånansvärt 

lika. I princip alla lärare och elever ansåg att det är okej att använda sig av slang i vardagliga 

talsituationer, se Figur 9.  På frågan om det är okej att använda slang i vardagliga skriftliga 

sammanhang var majoriteten av både lärarna och eleverna positivt inställda till detta, 16 % fler 

elever än lärare svarade ja på frågan, se figur 10. Majoriteten av lärarna och eleverna menade 

att det inte är coolt att använda sig av slangord, dock var eleverna aningen mer positiva än 

lärarna då det skiljde 20 % mellan dem, se figur 11. Närmare 90 % av både lärarna och eleverna 

påpekade att det inte är fult att använda sig av slangord, se figur 12. 87 % av eleverna och 80 

% av lärarna ansåg att det är okej för elever att använda sig av slang på lektionstid, men eleverna 

och lärarna hade mer delade åsikter gällande lärares användning av slang på lektionstid, 77 % 

av eleverna menade att det är okej medan 67 % av lärarna själva menade att det inte är det, se 

figur 13.  

Elevernas och lärarnas attityder till slang var förvånansvärt lika, dock visar resultatet att 

eleverna är aningen mer positiva till slang än vad lärarna är, även om det är lite som skiljer. 

Slang är enligt dem varken fult eller coolt, slang är okej att använda i vardagliga sammanhang 

och det är okej för eleverna att använda det under lektionstid. Jag trodde att eleverna skulle vara 

ännu mer positivt inställda till att använda slang och tycka att det finns en viss hippfaktor i 

användningen av det eftersom eleverna själva är så pass starkt kopplade till slang. När Einarsson 

(2009) diskuterar attityder påpekar han att attityder hjälper oss att anpassa oss till ett rådande 

värdesystem så att vi inte blir straffade av omgivningen. Detta skulle kunna vara anledning till 

att eleverna inte är mer positivt inställda till slang än vad studien visar. De vill inte inse att de 

använder sig av slang mycket, eller så gör de det, men vill ändå inte medge det eller medge att 

det är coolt eftersom det skulle innebära att de inte följer det rådande värdesystemet, vilket kan 

leda till att de blir bestraffade av omgivningen. När Bijovet (2007) diskuterar attityder menar 

hon att attityder har en ego-defensiv funktion då de kan fungera som försvarsmekanismer mot 

oönskade egenskaper hos individen själv. Kanske skyddar eleverna sig själva genom att inte ha 

positiva attityder till slang. 

Det skulle även kunna vara så att en normkonflikt uppstår och detta påverkar i sin tur elevernas 

attityder. Som tidigare nämnts är den vanligaste normkonflikten när en elev använder sitt egna 

system på en punkt där skolan kräver att eleven skulle ha använt andra regler, reglerna för 

standardsvenskan (Teleman 1979). Enligt skolan tillhör inte slang normen och skolan gör detta 

tydligt för eleverna bland annat genom att lärare rättar dem och även genom att påpeka att slang 

inte är en del av det som kallas för språkriktighet. Det är möjligt att elevernas attityder till slang 

blir mer negativa än förväntat eftersom skolan målar upp standardsvenska som normen och om 

eleverna medger att de använder sig av slang mycket och är för positiva till användningen av 

det visar det att eleverna inte tillhör normen. 

Resultatet visade dock att det fanns en fråga där eleverna och lärarna inte delade attityder, se 

figur 13. Majoriteten av eleverna menade att det är okej om lärare använder slang på lektionstid 

medan majoriteten av lärarna själva menade att det inte är okej. När Arvidsson (2012) gjorde 
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en undersökning om elevers attityder till lärares språk visade resultatet att majoriteten eleverna 

ansåg att det är acceptabelt att lärarna använder slang i undervisningssituationer. Det var endast 

fyra av 24 elever som tyckte att det inte alls var acceptabelt om lärarna använder det på 

lektionstid. ”Studien visade att eleverna är mer positivt inställda till slang än till svordomar i 

undervisningsspråket” (Arvidsson 2012, s. 24). Slang är alltså mer accepterat än svordomar 

som är en annan språkvarietet. Arvidsson (2012) diskuterar även läraren som en språklig 

förebild och menar att det finns vissa förväntningar på vilket språkbruk en lärare ska ha, 

”[l]äraren kan således inte använda vilka ord och uttryck som helst i undervisningen” (s. 24). 

Det kanske är av den anledning som lärarna själva anser att det inte är okej om de använder sig 

av slang i undervisningssammanhang, de är medvetna om att de är språkliga förebilder och även 

medvetna om att de har vissa förväntningar på sig gällande deras språkbruk.  

Vad gäller lärarnas och elevernas attityder kan det vara bra att ha i åtanke att det oftast inte är 

möjligt att skilja på vad som egentligen är en attityd till själva språket och vad som är attityd 

till språkbrukaren eller gruppen av språkbrukare (Einarsson 2009). Einarsson (2009) menar att 

attityder består av olika komponenter, exempelvis den evaluativa komponenten som är den 

känslomässiga och den som påverkar vår handlingsberedskap. Kanske är det lärarnas och 

elevernas känslomässiga relation till slang som påverkar deras attityder. Exempelvis kanske 

lärarna är aningen mer negativa till slang än vad eleverna är eftersom slang är en språkvarietet 

som används av ungdomar. Här finns det möjlighet att undersöka vidare.   

 

6.3 Slutsats 

Studien visar att slang är något som användas av ungdomar på fritiden, men studien visar även 

på att slang också används i skolan idag. Det verkar dock användas i mindre utsträckning än 

vad jag trodde eftersom dagens elever är så starkt förknippade med ett ovårdat språk bestående 

av bland annat slang. Eleverna själva verkar dock tro att de knappt alls använder sig av det i 

undervisningssammanhang, men lärarna har en annan uppfattning. Både eleverna och lärarna 

är dock ganska positivt inställda till användningen av slang i olika sammanhang. Att 

användningen av slang inom skolan idag är ganska vanlig är något som borde betraktas som 

naturligt. Det är enligt min åsikt ingenting som varken lärare eller andra behöver förfasa sig 

över eller oroa sig för. Språket förändras och utvecklas hela tiden. Avsnitt 3.2.1 om 

slangspråkets historia visar även hur slangen i Sverige har förändrats sedan 1800-talet även om 

det finns några slangord från den tiden som används än idag. Anammar en hel generation ett 

slanguttryck och använder det i offentliga sammanhang, även när de vuxit upp, är det bäst att 

alla accepterar det, även lärare, för då har det blivit en del av standardsvenskan. Om slang 

däremot är något åldersbundet så finns det heller ingenting att oroa sig för eftersom det innebär 

att ungdomar slutar använda det när de växer upp.  

Om lärare tycker att det är problematiskt att elever använder sig av slang i skolan finns det idag 

utmärkt stöd i ämnesplanen för att jobba med detta och för att lära eleverna skilja på formellt 

och informellt språk. Det studien dock har fått mig att förstå är att det kan vara givande att 

arbeta med slang oavsett om lärare upplever det vara ett problem eller inte eftersom lärare då 

kan att få förståelse för elevernas användning av slang och eleverna själva kan bli medvetna om 

deras egen användning av det. Enligt mig bör tyngdpunkten i undervisningen dock ligga på att 
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eleverna kan förmedla och uttrycka tankar och känslor, inte vid att de har ett felfritt ordförråd. 

Denna balans kan emellertid vara svår att finna. Som språklärare bör man nog vara öppen för 

förändring, men samtidigt inte glömma vad som är viktigt i ämnet. Studien har fått mig att inse 

att det är viktigt att jag i min kommande yrkesroll finner en balans som fungerar för mig som 

lärare, men att jag ändå alltid utgår från eleverna och gör det som i slutändan gynnar dem mest 

i deras utbildning.  

Även om lärarna och eleverna påstod sig inte tycka att slang är coolt så måste jag nog ändå 

påstå att studien har fått mig att inse att slang trots allt är mer swag än vad det är kefft.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns många möjligheter till fortsatt forskning vad gäller slang i skolan. Som tidigare 

nämnts skulle det kunna vara betydelsefullt att göra en undersökning gällande skillnaden mellan 

tjejers och killars användning av slang och vad de eventuella skillnaderna kan bero. Det skulle 

också vara intressant att undersöka mer om skillnaden mellan lärares och elevers användning 

av slang och vad dessa eventuella skillnader beror på. Likaså känns det väsentligt att få en ännu 

tydligare bild om hur det egentligen ligger till gällande elevers användning av slang i skolan 

och varför det ser ut som det gör. Det hade även varit spännande att få veta mer om lärares och 

elevers attityder till slang och vad deras attityder kan bero på. Exempelvis skulle en studie som 

ser på lärares olika attityder till slang beroende på vilket ämne de har kunna vara fängslande 

och likaså en studie som undersöker om det finns skillnader mellan elevers attityder till slang 

beroende på vilket program de går. En annan möjlighet till fortsatt forskning om slang som 

känns viktig är att undersöka om lärare jobbar med slang i undervisningen och hur de gör detta.  
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Bilagor 

Slang 

Elevenkät 

 

Ålder: ___________ 

Gymnasieprogram: _____________ 

Kön: Tjej [  ]      Kille [  ] 

 

 

 

1. Vilka upplever du använder slang mest vad gäller åldersgrupp? 

 

Barn (0-15 år) [  ]      Ungdomar (15-25 år) [  ]      Vuxna (25>) [  ] 

 

  

2. Vilka upplever du använder slang mest vad gäller kön? 

 

Tjejer [  ]      Killar [  ]      Båda könen lika mycket [  ] 

 

 

3. Hur ofta använder du dig av slang i vardagen vad gäller skrift?  

 

Hela tiden [  ]      Ofta [  ]      Ibland [  ]      Sällan [  ]      Aldrig [  ] 

 

 

4. Hur ofta använder du dig av slang i vardagen vad gäller tal?  

 

Hela tiden [  ]      Ofta [  ]      Ibland [  ]      Sällan [  ]      Aldrig [  ] 

 

 

5. Tycker du att det är okej att använda slang i vardagliga talsituationer? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

6. Tycker du att det är okej att använda slang i vardagliga skriftliga sammanhang? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 
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7. Tycker du att det är coolt att använda sig av slangord? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

8. Skulle du säga att det är ”fult” att använda sig av slangord? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

9. Hur ofta använder du slang i muntliga undervisningssammanhang? Exempelvis redovisningar, 

boksamtal och seminarier. 

 

Hela tiden [  ]      Ofta [  ]      Ibland [  ]      Sällan [  ]      Aldrig [  ] 

 

 

10. Hur ofta använder du slang i skriftliga undervisningssammanhang? Exempelvis prov och 

inlämningsuppgifter 

 

Hela tiden [  ]      Ofta [  ]      Ibland [  ]      Sällan [  ]      Aldrig [  ] 

 

 

11.  Brukar din lärare rätta dig om du använder slang? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

12.  Tycker du det är okej att som elev använda slang på lektionstid? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

13.  Tycker du det är okej att som lärare använda slang på lektionstid? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

14.  Ge exempel på några slangord: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Slang 

Lärarenkät 

 

Ålder: ___________ 

Ämnen: _______________________ 

Kön: Kvinna [  ]      Man [  ] 

 

 

1. Vilka upplever du använder slang mest vad gäller åldersgrupp? 

 

Barn (0-15 år) [  ]      Ungdomar (15-25 år) [  ]      Vuxna (25>) [  ] 

 

 

2. Vilka upplever du använder slang mest vad gäller kön? 

 

Tjejer [  ]      Killar [  ]      Båda könen lika mycket [  ] 

 

 

3. Hur ofta använder du dig av slang i vardagen vad gäller skrift?  

 

Hela tiden [  ]      Ofta [  ]      Ibland [  ]      Sällan [  ]      Aldrig [  ] 

 

 

4. Hur ofta använder du dig av slang i vardagen vad gäller tal?  

 

Hela tiden [  ]      Ofta [  ]      Ibland [  ]      Sällan [  ]      Aldrig [  ] 

 

 

 

5. Tycker du att det är okej att använda slang i vardagliga talsituationer? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

6. Tycker du att det är okej att använda slang i vardagliga skriftliga sammanhang? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

7. Tycker du att det är coolt att använda sig av slangord? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 
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8. Skulle du säga att det är ’fult’ att använda sig av slangord? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

9. Hur ofta använder dina elever sig av slang i muntliga undervisningssammanhang? Exempelvis 

redovisningar, boksamtal och seminarier. 

 

Hela tiden [  ]      Ofta [  ]      Ibland [  ]      Sällan [  ]      Aldrig [  ] 

 

 

10. Hur ofta använder dina elever sig av slang i skriftliga undervisningssammanhang? 

Exempelvis prov och inlämningsuppgifter 

 

Hela tiden [  ]      Ofta [  ]      Ibland [  ]      Sällan [  ]      Aldrig [  ] 

 

 

11.  Brukar du rätta dina elever om de använder slang? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

12.  Tycker du det är okej att som elev använda slang på lektionstid? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

13.  Tycker du det är okej att som lärare använda slang på lektionstid? 

 

Ja [  ]      Nej [  ] 

 

 

14. Ge exempel på några slangord: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


