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Abstrakt  

Ungdomars sätt att hantera språket har i alla tider väckt uppmärksamhet, då ofta av den äld re 

generationen. Forskning visar bland annat att språket är genusrelaterat och att ungdomar ofta 

är medvetna om hur de använder och ska använda sitt språk. Uppsatsen behandlar mot 

bakgrund av detta hur ungdomarna använder och anpassar sitt språk i olika ta lsituationer. Den 

vill även belysa de bakomliggande orsakerna till ungdomsspråket och ta reda på ungdomarnas 

och lärarnas attityder till detta. Uppsatsen ger också en historisk såväl som nutida beskrivning 

av ungdomsspråket och belyser även detta sett ur ett genusperspektiv.  

         Resultatet visar att ungdomar är väl medvetna om sitt språkbruk och hur de använder 

det. Undersökningen visar även att språket är genusrelaterat då vi ofta fostras in i våra roller. 

Attityderna till språket är att det i skolan upplevs som fult med mycket svordomar, vilket 

eleverna dock är medvetna om.  

 

Nyckelord:      språk – genus – slang – svordomar – könsord – ungdomar  
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1 Inledning 

Enligt skollagen har vi som lärare ett ansvar för att ”främja jämställdhet mellan könen samt 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska 

beteenden” (Skollagen § 2). I detta ligger ett omfattande samhällsuppdrag för oss som 

blivande lärare nämligen att utbilda språkligt medvetna samhällsmedborgare. Den offentliga 

debatten kring ”ungdomars förskräckliga språkbruk” har också bidragit till vårt intresse för 

ämnet.  

         Tidigare forskning finns inom både språk och jämställdhetsområdet men forskning om 

språk är väldigt tidsbunden då språket förändras ständigt och i synnerhet ungdomsspråk. Vi 

vill göra en ny dagsaktuell undersökning om elevernas språk och deras attityder till språket. 

Genom bakgrundslitteratur inom framförallt språksociologi samt våra egna funderingar tar vi 

fram vår enkät och våra intervjufrågor.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Elever använder sitt språk i många olika talsituationer. Oftast anpassar de sitt språkbruk efter 

den sociala talsituation de deltar i. Avsikten med denna studie är att ge svar på frågan: hur 

ungdomars (elevers) språkbruk ser ut idag i olika språksituationer såsom i hemmet, i skolan 

och med kompisar. Vi vill även ta reda på de bakomliggande orsakerna till deras språkbruk. 

Här vill vi ta reda på om föräldrarnas språkbruk och läsvanor kan kopplas till barnens 

språkbruk, liksom deras attityder till andras sätt att tala. Även genusperspektivet vill vi belysa 

genom att undersöka om det finns några skillnader i språkbruket hos pojkar och flickor.  

         En annan viktig fråga är hur lärarna och eleverna upplever att språkbruket på skolan är 

och om det är påfrestande vilka åtgärder som kan vidtas.  

 

3 Material och metod 

3.1 Material 

Målet med undersökningen är, att som tidigare nämnts, att ta reda på hur ungdomar använder 

sitt språk i olika situationer. Vi har studerat ämnet genom att gå igenom tidigare forskning och 

därefter valt ut det material som vi bedömer relevant för vår undersökning. Samtliga av våra 

egna undersökningar har därefter genomförts på en och samma skola.  
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3.1.1 Den fysiska miljön 

Samhället har ca 3000 innevånare och är en bruksort med en större industri som 

huvudarbetsgivare. Orten är i huvudsak ett villasamhälle, men det förekommer även områden 

med hyresbostäder. Ortens innevånare är företrädesvis av arbetarklass med ett relativt stort 

inslag av invandrare.  

         Skolan där eleverna går har närmare 400 elever från årskurs 7-9 och är helt nyrenoverad. 

Alla salar ligger på samma plan med en avdelad korridor, som även indelar de olika 

arbetslagen. Varje arbetslag och elever har således sina egna lektionssalar.  

          Huvudinformanterna fick välja varsitt kodnamn, för att de inte skall kunna identifieras. 

Kodnamnen används genomgående i denna uppsats. Informanterna har valts ut både med 

tanke på genusperspektivet och med den kvantitativa enkäten som grund.  

 

3.2 Metod 

I valet av undersökningsmetod kan man ställa sig frågan om man ska satsa på en kvalitativ 

eller kvantitativ undersökning. Den ena metoden utesluter dock inte den andra utan det är 

snarare så att de kompletterar varandra. För att få en fullständig bild av hur eleverna använder 

sitt språk behövs både en kvantitativ och kvalitativ undersökning. Studien av 

huvudinformanternas språkbruk är snarast en kvalitativ undersökning och den större 

enkätundersökningen är en mer kvantitativ undersökning.  

         Vår kvantitativa undersökning genomfördes i tre klasser i åk 9. Enkätundersökningen 

bestod av 20 frågor som var mer allmänt hållna. Fokus i enkäten låg på elevernas attityd till 

sitt och andras språk. (Enkät se bilaga 1.), syftet med vår kvantitativa undersökning var att vi 

ville ha en bred grund att stå på för att kunna få fram ett resultat som antingen vederlägger, 

motbevisar eller kommer med ny information i ämnet. 

Enkätundersökningen låg även som grund till det val av åtta elever som vi sedan skulle 

djupintervjua. 

         Den kvalitativa undersökningen genomfördes som en intervju. Vi intervjuade åtta elever 

som vi valde ut från enkätundersökningen, vi valde ut elever som svarat fulltsändig på 

enkäten.  Den kvalitativa undersökningens syfte var att vi skulle kunna fördjupa oss i 

elevernas språk och dyka något djupare inom annars känsliga områden som t.ex. social 
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bakgrund. För den kvalitativa undersökningen hade vi fått godkännande av föräldrarna. 

(Frågor från intervjuerna finns bifogade som bilaga 2 och informationsbladet till föräldrarna 

finns bifogade som bilaga 4.) Till den kvalitativa undersökningen hör också tre lärarintervjuer 

som vi genomfört. 

Syftet med dessa var framförallt att få ett lärarperspektiv på språkbruket i skolan. (Frågor från 

lärarintervjuerna finns bifogade som bilaga 3.). 

         Anledningen att vi valde att gå ut med underökningarna i endast åk 9 var att enkäten 

innehöll svåra frågor. Vi ville inte heller göra undersökningen på gymnasiet, då vi ansåg att 

eleverna på gymnasiet har blivit mer ”slipade” och inte skulle vara lika frispråkiga och öppna 

som högstadieeleverna är. I och med att vår enkätundersökning innehöll svåra frågor fanns vi 

även på plats för att förklara frågorna för eleverna. En del av enkäterna vi fått in innehåller 

knapphändiga svar och det kan inte garanteras att alla elever verkligen förstått alla frågor.  

Eleverna fick även skriva namn på enkäterna, eftersom vi behövde ställa ytterligare frågor i 

ett senare skede. 

 

4 Tidigare forskning 

Vissa delar av vår undersökning är väl behandlad i tidigare forskning medan andra delar till 

en del saknar tidigare relevant forskning.  

         I en tidigare gjord amerikansk undersökning hänvisar Viveka Adelswärd till: ”The 

sound of silence: How men silence women in marital relations” av Defransisco . 

Undersökningen fokuserade på vardagssamtal i hemmiljön. Undersökningen visade att 

kvinnor drog igång samtal och höll de levande. Kvinnorna pratade mest och tog upp nya 

samtalsämnen som männen ibland lämnade därhän (Adelswärd, 1999: 52-53). 

          Adelswärd redovisar en amerikansk undersökning av gifta pars samtal. Undersökningen 

visar att det ofta framkom att männen bara låtsades lyssna när deras kvinnor pratade. 

Kvinnorna utryckte dock att de lärt sig att männens ”mm” inte betydde ”jag förstår” utan bara 

”jag hör att du håller på och pratar och att du vill att jag reagerar just här”. Kvinnorna utryckte 

också att de hade olika strategier för att få männen att lyssna t.ex. att ta upp ämnen som de vet 

engagerar männen eller så kunde de helt enkelt ställa medvetna kontrollfrågor. (Adelswärd, 

1999: 55-56)          
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         Många studier har gjorts enligt Adelswärd som visar på hur pojkar syns och hörs mer i 

skolan än flickor. Ofta följer samtalet i klassrummet tvåtredjedelsregeln vilket betyder att 

läraren pratar två tredjedelar av tiden och eleverna en tredjedel. I elevernas tredjedel talar 

pojkarna dubbelt så mycket som flickorna. (Adelswärd, 1999: 60) 

         När det gäller berättandet redovisar Adelswärd en undersökning där det visar sig att män 

gärna berättar om opersonliga händelser som dagshändelser, sport och resor. De undviker 

också att avslöja saker om sig själva. Kvinnor berättar mer gärna om sina känslor och sig själv 

och deras relationer. (Adelswärd, 1999: 96-98) 

        Jan Einarsson tar upp Nordenstams undersökning ”Kvinnlig och manlig samtalsstil” som 

är en svensk undersökning där det visar sig att när kvinnor samtalar med kvinnor använder de 

en engagerad samtalsstil. De stödde och uppmuntrade varandra under samtalets gång. De 

ämnen kvinnorna behandlade vara många till antalet och ofta personorienterade. Männen hade 

i Nordenstams undersökning ett mer hierarkiskt och formellt samtal med längre repliker. Det 

bytte också samtalsämnen mera tydligt och bekräftade och stöttade varandra mindre 

(Einarsson, 2004: 177-178).  

        Einarsson tar även upp en undersökning av dialekter som Hultgren har gjort. Den visar 

att lärare i skolsammanhang har ett ganska kritiskt förhållningssätt till dialekter. Skolan 

eftersträvar således ett ”standarspråk” där den lokala dialekten inte har någon hemortsrätt. Det 

är således inte bara dialektal skrift som rättas utan även dialektalt tal.  (Einarsson, 2004: 143) 

 

5 Bakgrund 

De flesta människor anpassar sitt kroppsspråk och språkbruk efter de olika talsituationer, som 

de befinner sig i. Men vi använder oss också av olika språk beroende på ålder, kön, social 

bakgrund och ursprung. Vårt språk präglas sålunda till en del av vår ålder och vi genomgår 

olika språkstadier (kronolekter) under vårt liv. Dessa olika språk kan indelas i barnspråk, 

ungdomsspråk, vuxenspråk och pensionärsspråk. Det bör även framhållas att olika specifika 

sociala erfarenheter påverkar kronolekternas utformning.  Vi lämnar en del språkliga drag 

bakom oss och andra tar vi med oss beroende på vilka språkdomäner vi verkar i  

(Einarsson, 2004: 182-183). 
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5.1 Svordomar förr och nu 

Ulla-Britt Kotsinas ger här en historisk bakgrund till hur svordomarna har utvecklats över tid.  

Förr, när människor var mer eller mindre tvingade att sitta timmar i kyrkan eftersom 

religionen var starkare i vårt land, var det en stor synd att missbruka ord som Gud, Jesus, 

djävulen, satan och helvete. Gjorde man det, var det mycket chockerande och vem vet vad 

som hände, om prästen eller högre makter hörde det. Orden ändrades därför lite så att istället 

för att säga i Jesu namn kunde man säga i jösse namn eller jisses. Istället för att ta till ord som 

fan eller ta mig fan, kunde man säga fanken eller fy fasiken. Visst kunde man vara förbannad, 

men det var mindre fult att vara förbaskad eller förgrymmad. Dessa svordomar har i dag till 

stor del mist sin roll eftersom religionen inte spelar samma roll i samhället som förr. De känns 

helt enkelt urvattnade och låter lite gammaldags (Kotsinas, 2003:148-149). 

         Svordomar i radion var länge uppseendeväckande och vi hör fortfarande inte svordomar 

i t.ex. nyhetsprogram. Men de förekommer då och då i kulturprogram, där vi kan få höra att 

en bok är jävligt bra eller att någon blir förbannad. Det har inte väckts några lyssnarstormar 

för det, mycket på grund av att dessa ord idag har mist sin kraft och anses vara ganska vanliga 

förstärkningsord. Vad tar vi då till när vi blir riktigt arga och vill visa vår ilska? 

De ord som vi upplever som riktigt fula idag började användas i slutet av 1900-talet.   Den här 

gången var de hämtade ur ämnessfärer såsom sexualitet och intima kroppsdelar. Det kan 

tyckas lite egendomligt eftersom det samtidigt har blivit tillåtet att öppet tala om sådana saker. 

Trots detta blir vi chockerade, kanske just för att vi inte är vana att högt uttala de folkliga 

namnen för dessa företeelser (Kotsinas, 2004:149-150). 

 

5.1.1 Hur orden har förändrats 

Börjar vi med ordet hora, har det för många av oss betydelsen av en lösaktig kvinna eller en 

kvinna som tar betalt för sina tjänster. Alla lägger dock inte in samma betydelse i ett ord och i 

det här fallet kan det även vara så, att ordet hora håller på att mista sin egentliga betydelse. 

Kotsinas vidareutvecklar här sitt resonemang när hon skriver att frågan således är om hora i 

dag har samma betydelse, som det hade i det gamla bondesamhället. Det kan vara så, att den 

som använder ordet tar till det starkaste som han/hon (ja även flickor använder ordet) känner 

till, när känslorna svallar och ord som dumbom eller kossa inte räcker till. Användaren menar 

kanske istället helt enkelt att motparten är synnerligen osympatisk. Andra starka ord är fitta, 
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kuk, och bög. De har, trots att de upplevs som starka, kanske redan tagit de första stegen mot 

att tömmas på sitt ursprungliga innehåll. En flicka berättar att när hon tappar någonting säger 

hon inte ”Nu tappade jag det här fy vad arg jag är”. ”Det fungerar liksom inte”. Istället säger 

hon ”Helvetes jävla skit”. Många ungdomar säger också att de använder kraftuttryck bara där 

de inte kan missförstås d.v.s. där mottagaren vet att ordet är en grov överdrift. Man använder 

således de fulaste uttrycken man vet för att få utlopp för sina känslor  

(Kotsinas, 2003: 150, 152). 

         Tittar vi sedan på t.ex. ordet flicka, har det förändrats en hel del över tid. Hur ordet 

uppkom vet vi inte säkert, men forskare menar att det hör ihop med ett verb, som har 

betydelsen ”lyfta på kläderna” och att det då fick betydelsen lättsinnig kvinna.  

          Tar vi sedan ordet fjälla som exempel, uppfattas det som lite rart och gammaldags med 

betydelsen flicka/ flickvän. Det hade en helt annan betydelse när ordet först uppkom och 

betydde då prostituerad kvinna, d.v.s. en kvinna vars hud fjällar eftersom hon hade en 

könssjukdom av något slag. Ordet fnask som betyder kvinna med fnas d.v.s. fjäll på kroppen 

har samma ursprung. Betydelsen idag är dock detsamma som då.  Även ordet tjej som är ett 

lånord från romani hade samma betydelse d.v.s. prostituerad kvinna  

(Kotsinas, 2003: 150-151). 

 

5.2 Ungdomars olika språkliga världar 

Ingen människa använder samma språkbruk i alla situationer. Detta enligt Lars-Gunnar 

Andersson som i sin bok ”fult språk” vidare menar att vi pratar på ett sätt med vår 

make/maka, på ett annat sätt med våra barn och på ett tredje sätt med tjänstemän. 

Ovanstående gäller även för skolungdomar men i deras värld är det föräldrar/syskon, 

kompisar och skolan som oftast varierar deras språkbruk.  Det som styr valet av språkform är 

samtalspartner, ämne och sammanhang (Andersson, 1985:70). 

         Den språkliga mångfalden i en språkgemenskap är således enorm. Istället för att försöka 

beskriva dessa talsituationer brukar man enligt Andersson skapa modeller, för att sedan 

utifrån dessa göra punktstudier. Modellerna utgår från såväl språkbruk som samtalssituation 

och delas därefter in i en informell och formell skala.  

         Den talgemenskap där språkbrukaren känner sig trygg, hör till den informella 

talsituationen och kan t.ex. utgöras av ett neutralt samtalsämne i familjekretsen eller med 
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kompisar. Motsatsen till en informell situation är den formella situationen. Den kan graderas 

olika beroende på att olika individer inte känner samma obehag i olika talsituationer. 

Efterhand som vi blir mer vana vid en viss typ av talsituation, t.ex. när vi intervjuas eller 

håller föredrag, känner vi oss mer bekväma och obehaget försvinner efterhand.  

         Språkliga drag som är utmärkande för ett formellt språk jämfört med ett informellt kan 

då enligt Andersson vara följande.  

 

1. mindre dialekt, uttal och ordval.  

2. mindre assimilationer och uttalslättnader 

3. mer skriftspråksanpassade former i uttal och meningsbyggnad  

4. mindre ledigt ordval 

5. mindre slang och svordomar 

6. mindre skämt, jargong och ordlekar 

7. mer dämpad icke verbal kommunikation (d.v.s. lite stelare uppträdande)  

 

Med uttalslättnader och assimilationer menas de fall där vi använder talspråk d.v.s. vi 

förenklar och reducerar vårt tal jämfört med skriftspråket som innehåller de bokstäver som 

inte uttalas Vi säger t.ex. låkt men skriver lågt och vi säger hökt, men skriver högt 

(Andersson, 1985:70). 

         Alla människor varierar sitt språk efter skalan informellt – formellt språk. Dock varierar 

inte alla människor sitt språk på samma sätt. En del personer kan behärska alla talstilar från 

den mest formella till den informella. Dessa personer är s.k. språkliga kameleonter som kan 

uppträda naturligt i alla möjliga talsituationer.  

          Andersson åskådliggör sina tankar ytterligare i nedanstående schema där x-axeln 

representerar klassificeringen av talsituationerna och y-axeln klassificeringen av språkbruket. 

I figuren är tre linjer inritade som representerar antingen tre gruppers eller tre individers 

variation i språkbruket, jämfört med de olika situationerna. Linje a speglar således den 

språkliga kameleonten, d.v.s. en person som med samma naturlighet uppträder i alla 

situationer. Linje b visar på en person (eller grupp) som konsekvent ligger under medelvärdet 

på den språkliga skalan. Linje c slutligen illustrerar en person, som ligger nära medelvärdet i 

de formella situationerna men långt över i de informella situationerna. I det sistnämnda fallet 

utgör ingenjör Planerts i Birger Sjöbergs roman Kvartetten som sprängdes ett bra exempel. 



   13 

Han är ytterst formell och kan, inte ens när han ska fria till sin käresta, lämna det formella 

protokollet. Linje b representerar mer en person, vars språkbruk i de formella situationerna 

kan uppfattas som obildat och ovårdat. Han har kanske inte den språkliga utbildning som 

krävs för att klara av dessa situationer och får då svårt att hantera dem. Språkbruket kan även 

innebära, att han för in vardagsspråk i den formella situationen och om han dessutom tillför 

slang och svordomar, finns risken att detta uppfattas som vulgärt. Försöker den ovane höja sitt 

språk till en nivå, som han inte riktigt behärskar, blir resultatet ett helt annat. Talaren kan göra 

ett valhänt och tafatt intryck och i värsta fall gör han också en del hyperkorrektioner. Dessa 

korrektioner innebär t.ex. att säga blåda (för blåa) och simla (för semla) och är ett mycket 

effektivt sätt att göra bort sig på (Andersson, 1985:72-73).                                                                                                                                                              

               

        formellt  

        språk 

                                                       (c ) 

                               

                              

 

                                                   ( a ) 

                                                             ( b ) 

     informellt  

     språk     

            

                                                                                                                    

                         informell                                                                                                              formell  

                 situation                                                                                                              situation 

                   

                     Not. Från Fult språk (s.72), av Lars-Gunnar Andersson) 1998, Malmö 

                               

 Våra attityder till olika språkbruk, som ovanstående resonemang visar, varierar således med 
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de olika situationerna. Variationerna, som förekommer i schemat, är inte på förhand givna 

utan är ett resultat av våra konventioner för ett lämpligt språkligt uppträdande, vilket i sin tur 

följer våra språkliga attityder. Det visar även att det som i en situation kan anses lämpligt och 

normalt, kan anses fult och vulgärt i en annan och kanske mer formell situation. Vi kan ta 

svordomarna som exempel. Vissa människor har bestämt sig för att inte tillåta svordomar i 

några situationer, medan andra tycker att svordomar är gångbara i alla tänkbara situationer. 

De flesta har dock delat upp talsituationerna, där svordomarna är tillåtna respektive inte 

tillåtna.  

         Det som gäller generellt är, att de är tillåtna i de mer informella sammanhangen. Dock 

skiljer vi oss åt i hur långt vi vågar släppa svordomarna i de olika talsituationerna  

(Andersson, 1985: 73-74).  

 

5.3 Bakomliggande orsaker till ungdomarnas språk 

Kotsinas tar i sin bok ”ungdomsspråk” upp att Ungdomar inte utgör en enhetlig massa. De har 

istället olika identiteter beroende på regionala, sociala och intresseorienterade inriktningar. 

Dessa betingelser bildar tillsammans olika ungdomskulturer, som ungdomarna bekänner sig 

till, och som styr både deras åsikter, språk och kläder. Ungdomar imiterar inte heller sina 

föräldrars livsstil, utan skapar sina egna identiteter utifrån de uttrycksmedel som speglar deras 

samtid (Kotsinas, 1994:16).  

         Kotsinas tar även upp den brittiske forskaren Paul Willis som menar att ungdomar inte 

heller låter sig påverkas av massmedia utan vidare, trots att många vuxna har denna 

föreställning. De är tvärtom mycket medvetna om vad som är skillnaden mellan fiktion och 

verklighet och följer inte slaviskt reklamens och modeindustrins påbud  

(Kotsinas, 1994:17). 

         Skapandet av nya ungdomskulturer präglas även ofta av lek när det gäller utprovandet 

av roller och identiteter. De använder sig av olika symboler för att distansera sig mot olika 

åldersgrupper, då ofta den äldre generationen. Andra symboler kan istället visa på 

samhörighet inom den egna gruppen. Symbolerna kan vara frisyrer, kläder eller smycken  

(Kotsinas, 1994:16,18). 

         Symbolerna visar sig även i det språk som ungdomar använder, eftersom utryck och 

ordval även markerar deras identitet och grupptillhörighet. De markerar således både genom 
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sina symboler och genom sitt språkval den sociala roll, som de tar på sig i samhället. Dock 

använder ingen talare samma språk i alla talsituationer. Språket varierar istället beroende på 

relationen mellan talaren och lyssnaren, graden av formalitet och känsloeffekt.  

         Det går således inte att generalisera och tillskriva alla ungdomar samma egenskaper, 

något som den äldre generationen tenderar att göra. De utgör tvärtom en mycket heterogen 

grupp genom sitt språk, sociala mognad, bakgrund och miljö (Kotsinas, 1994:19).  

 

5.4 Kraftuttryck och tabun - olika motiv 

Att dra en gräns mellan kraftutryck och tabun låter sig inte göras, då de går i varandra. Det har 

under senare år däremot blivit allt tydligare med skällsord av typen jävla hora, horunge och 

det engelska you son of a bitch och kiss my ugly ass. Svordomar på främmande språk upplevs 

som regel inte lika fula som de svenska, men för en person med engelska som modersmål 

uppfattas de som mycket fula, vilket personer som använder dessa utryck måste vara 

medveten om (Kotsinas, 2003: 96).   

         Andra sätt att utrycka sin motvilja mot någon har länge varit att likna motståndaren vid 

ett djur. Enligt Kotsinas var det under 1800-talet vanligt med ord som lutfisk, böckling och 

mullvad. De orden används inte längre, men ord som apa, fårskalle och fähund är nog 

fortfarande gångbara. Annars verkar det som att ordet svin fortfarande är användbart och då 

gärna i olika kombinationer såsom fyllesvin, blattesvin och knarkarsvin. Idag känns nog ändå 

djurmotiven utslitna och är därför ganska kraftlösa, när man är riktigt arg. En annan vanlig 

metod är att kalla motparten för klantskalle, fettskalle och fläskskalle för att påtala motpartens 

bristfälliga begåvning. Troligtvis är även dessa ord lite förlegade och då är steget inte långt till 

att antyda mentala avvikelser hos motparten. Här kan då ord som sjukhuvud eller med 

namngivelse sjuke-Niklas utgöra skällsord. Än kraftfullare blir det med ord som hjärndöd, 

senil eller efterbliven. Lägger vi till en svordom kan det bli din jävla hjärndöda idiot. 

Variationerna är som synes många och principen är ”ju fulare och mer chockerande desto 

bättre”, d.v.s. desto mer ont gör det för den som drabbas av sådana skällsord. En annan variant 

är den som betecknar mänskliga exkrementer. Skit- som förled i ord som skitdum och skitunge 

har idag inte samma kraft. Däremot är det fult och tabubelagt att använda andra ord för 

kroppsuttömningar såsom piss och bajs i skällsord, som t.ex. pisshuvud och bajsunge. Det 

känns kanske värre att bli kallad för bajsunge än skitunge (Kotsinas, 2003:93-94). 

          Det finns förutom uttryck för att visa sin ovilja gentemot någon även utryck för att 
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påtala hur dum någon är, vilket Kotsinas tar upp i följande stycke. 

          Det finns ett antal ord som vi kan använda när vi påtalar att någon är dum, korkad eller 

elak. Av de lite nyare skällsorden, som till en del används idag, kan vi nämna badboll, 

mammas misstag eller sugpurjo. Det går även att hämta ord från engelskan såsom nerd, bimbo 

och loser. De är numera skällsord som är etablerade i svenskan (Kotsinas, 2003: 95).  

         Tittar vi sedan på de mest tabubelagda orden, hamnar vi bland utryck såsom hora, fitta 

och bög. Det är gamla välkända ord, som vuxna inte gärna tar i sin mun, även om de känner 

till dem. Idag kallar pojkarna flickorna för hora och varandra för bög, men även fitta har blivit 

ett skällsord. Naturligtvis ska man inte använda dessa ord till någon, men man bör nog även 

fråga sig varför de har blivit så vanliga, och hur det kommer sig att så många ungdomar 

använder dem. Det handlar om svordomar (Kotsinas, 2003:148).  

          

 

Andersson klassificerar då motiven för svordomar i tre olika huvudkategorier.  

1. Psykologiska (individrelaterade) motiv 

2. Sociala (grupprelaterade) motiv 

3. Språkliga motiv 

 

5.4.1 Psykologiska motiv 

Svordomar som byggs på psykologiska motiv används för att ge utlopp för de känslor (ilska, 

vrede, smärta) vi kan få om vi t.ex. slår oss på tummen eller slänger matvarorna istället för 

soporna i sopnedkastet. De är inte planerade, utan det är sådana som man bara släpper ur sig 

och de kan komma i situationer, där vi normalt inte svär. Gör det bara tillräckligt ont när vi 

klämmer fingrarna i dörren spelar det ingen roll om det så är dörren till församlingshemmet, 

vi svär ändå. De flesta människor har nog även ett visst överseende med den här typen av 

svordomar, eftersom de kommer oplanerat (Andersson, 1985: 110). 

        Andersson tar här även upp en teori konstruerad av Ashley Montague. Den går ut på att 

vi svär på grund av att vi drabbas av aggressivitet eller frustration och därför måste ventilera 

detta, då ofta genom kraftutryck.  

         Första steget i teorin är att vi drabbas av frustration eller missräkning. Det beskrivs som 

att en förväntad tillfredsställelse försvåras eller omintetgörs. Om man t.ex. hela dagen sett 
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fram emot att få se VM-finalen i TV och sedan får reda på att de inte kommer sändas eftersom 

några tekniker har gått i strejk. Ovanstående är ett av många exempel på missräkningar, som 

inte behöver innehålla element av fysisk smärta.  

         Montague hävdar sedan att känsla av aggressivitet alltid är ett resultat av denna 

frustration. Aggressiviteten måste vi ge utlopp för, annars återställs inte den psykiska 

balansen. Ett sätt blir då att svära. Att aggressivitet eller frustrationer inträffar är naturligt, 

eller t.o.m. nödvändigt, då det är en del av våra liv. Det är däremot inte givet att vi skall återfå 

den psykiska balansen genom att svära. Fysiskt våld mot person eller sak utgör ibland ett 

alternativ till svordomar. Sådant våld förekommer också, då det händer att personer brukar 

fysiskt våld mot såväl andra människor som ting (Andersson, 1985:112).  

         Skratt och gråt är andra naturliga och medfödda mänskliga beteenden. Dessa beteenden 

hör till den mänskliga naturen. Det som här blir intressant är att Montague hävdar, att 

svärandet också är ett medfött mänskligt beteende precis som språket. Spädbarn skrattar och 

gråter, men de svär inte. Montague anser dock att man kan hitta ett beteende hos spädbarnet, 

som senare utvecklas till svärande, närmare bestämt skrikandet. Svärandet och skrikandet 

kombineras ofta hos vuxna, eftersom svordomar, vars funktion då är att lätta på trycket, sällan 

uttalas i en lugn samtalston. Det finns dock ett problem med att hävda att svärandet är 

naturligt och medfött då det inte förekommer i alla kulturer. Montague hävdar själv att det 

inte förekommer i t.ex. amerikansk indiankultur eller malayisk kultur. Här kan man tänka sig 

olika förklaringar. Vi kan t.ex. lära oss att hålla nere ett naturligt beteende, om vår kultur 

fordrar det. Ett exempel här skulle kunna vara att ”pojkar gråter inte”. Det kan även finnas 

parallella beteenden hos andra kulturer som har samma funktioner som våra svordomar.  

          

 

Montagues teori innehåller en hel del tänkvärda saker och utgör en fin bakgrund till följande 

underfundiga dialog. 

   ”Damen:                 Varför gråter du lille pojk?  

    Pojken:                   för att jag är för liten för att svära.” 

Det får dock inte glömmas bort att det finns fler motiv bakom svordomar än de psykologiska  

(Andersson, 1985:112-113). 
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5.4.2 Sociala motiv 

De sociala motiven bakom svordomarna skiljer sig från de psykologiska såtillvida att mer än 

en person är inblandad. En annan viktig skillnad är att de inte är till för att avreagera sig eller 

ge utlopp för starka känslor. Vårt material går att bearbeta enligt Anderssons modell som 

delar in motiven i sex olika grupper, även om de till en del glider in i varandra. 

 

5.4.2.1 För att visa sin tuffhet 

Det som är förbjudet kan vara tufft att göra. Det kan t.ex. vara ett tuffhetsprov när en liten 

pojke, som är omgiven av några beundrare, ropar ”jävla kärring” efter en okänd dam på gatan. 

De, som uttalar dessa svordomar (troligtvis barn), vet att de gör något som är förbjudet och är 

även medvetna om kraften i orden de uttalar. Det är till och med skälet till att de gör det. Även 

vuxna tenderar att finna positiva egenskaper i språkbruket, som ligger några steg under deras 

eget på den sociolingvistiska skalan. Språket i den lägre socialgruppen anses ha en förtäckt 

prestige. Utmärkande drag för detta språk kan vara flera dialektala former, uttal och 

böjningsformer, som inte förekommer i standardspråket. Här kan då även läggas till slang och 

svordomar. 

(Andersson, 1985:113). 

 

5.4.2.2 För att chockera och orsaka uppståndelse 

Det kan väcka uppmärksamhet när någon tar till svordomar och fult språk i sammanhang där 

dessa sällan förekommer. Svordomarna kommer därför här väl tillpass. Motivet att chockera, 

eller om personen vill visa sig tuff, kan ibland vara tvetydigt. Svordomarna kan sålunda ha ett 

annat motiv än att bara chockera.  Det är därför inte självklart att denna chockverkan utgör ett 

uppenbart motiv för svordomarna. En annan aspekt i sammanhanget är förhållandet mellan att 

vilja och våga chockera. Det kan gälla kraftutryck, såväl som att förklara sin kärlek till den 

man tycker om. Beprövade sätt för att ändå våga chockera kan vara att berusa sig eller att 

dölja sig bakom den anonymitet, som t.ex. väggklotter ger. Dock blir de fula ordens 

chockverkan kraftigt reducerad på t.ex. en toalettvägg, då vi nästan förväntar oss att hitta 

sådant klotter där 

(Andersson, 1985:114). 
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5.4.2.3 För att visa på vilken grupp man tillhör 

Antag att vi i en annars lugn och saklig TV-intervju hör en kulturpersonlighet svära. Han 

säger kanske att ”Den här filmen ger ett jävligt intressant perspektiv på konflikterna i det 

svenska samhället”. Varför svär han då? Den psykologiska förklaringen är inte tillämplig 

eftersom han inte befinner sig i affekt. Det kan möjligtvis vara tufft att svära, men det kan 

också finnas en annan förklaring. Han vill kanske, genom att stoppa in en svordom, visa att 

han står över majoritetens konventioner när det gäller hur samhällets offentliga språk bör se 

ut. Han kan även med sin svordom visa på sin grupptillhörighet, d.v.s. att han tillhör den 

grupp kulturdebattörer, som inte drar sig för att svära. Det är inte bara kulturdebattörer som 

kan visa sin grupptillhörighet. Varje gäng eller grupp såväl vuxna som barn och ungdomar har 

sin jargong och sitt språkbruk. Svordomar kan mycket väl förekomma i språkbruket och då 

ska alla som är med i gänget också svära.  

         Det är ingen tillfällighet att det i vissa grupper förekommer svordomar. Att de återfinns 

bland normbrytarna snarare än normgivarna och normbevararna är gemensamt för de här 

grupperna. Det kan gälla såväl kriminella som olika tonårsgrupper (Andersson, 1985:115).  

 

5.4.2.4 För att förnedra eller skälla på någon 

Både de sociala och psykologiska förklaringarna är ofta inblandade när svordomar används 

för att smäda någon annan. Svordomarna kan dels ge utlopp för smädarens känslor och dels 

för att utestänga motparten från gruppgemenskapen. Anledningen till att 

svordomsförklaringen tas upp här bland de sociala motiven och inte bland de psykologiska, är 

att användningen tydligt inbegriper mer än en person. Tar vi ett exempel kan man således 

smäda någon med att säga något i stil med ”din jävla förbannade skithög.” Ofta används 

svordomar på detta vis, men då mest av barn. Det förekommer även en slags verbal tvekamp 

bland barn. Här är syftet är att vara snabbare och slagfärdigare än sin motståndare. Denna 

tvekamp tar språksociologen William Labov upp när han beskriver hur de svarta 

ungdomsgängen i New York, för att senare kunna hävda sig, övar genom att ropa smädelser 

efter varandra. Företeelsen kallas ”sounding” eller ”play the dozens”.  En viktig del av 

sammanhanget, är att de inblandade måste vara överens om det är fråga om rituella smädelser 

(på skoj) eller riktiga smädelser (på allvar) (Andersson; 1985: 115-117). 
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5.4.2.5 För att genom glåpord visa sin vänskap 

Vi antar att en svensk arbetare kallar en av sina arbetskamrater för ”jävla svartskalle”. 

Glåpordet är grovt och många av oss reagerar starkt på det. Det är trots detta inte ovanligt att 

en svensk kallar en arbetskamrat från Turkiet för ”svartskalle”. De litar på och har respekt för 

varandra, eftersom de känner varandra sedan många år. Enkelt uttryckt kan vi säga att tonen 

dem emellan är rå men hjärtlig. Ordvalet kan dock missförstås, så det är bara personer man 

känner och kan lita på som man vågar säga såhär till. Yttrandet kan således, hur konstigt det 

än låter, visa på ett stort förtroende som kräver ömsesidig respekt.(Anderson, 1985: 118). 

 

5.4.3 Språkliga motiv 

På ett sätt finns det språkliga motiv för att använda svordomar eftersom de utrycker de känslor 

eller tankar som talaren önskar ge utryck för. Mot detta faktum talar dock att det i språkliga 

sammanhang finns mer än ett sätt att utrycka sig på. Undantaget detta är dock riter eller 

hälsningsfraser där språkbruket är helt låst. Med tanke på de känslor som svordomar väcker är 

det nog väl värt att fråga efter de språkliga motiven bakom svordomarna. Detta enligt 

Andersson som vidareutvecklar sina tankar ytterliggare när han tar upp följande aspekter på 

svordomar.  

 

5.4.3.1 För att de tillhör språket 

Svordomarna kan naturligtvis motiveras med att de är vanliga ord som tillhör det vardagliga 

språket. Det går således att säga ”ett väldigt trevligt kalas”, men man kan lika gärna säga ”ett 

jävligt trevligt kalas”. Resonerar man såhär har inte svordomarna någon speciell effekt och 

man reagerar inte värre på svordomar än andra ord. Det finns naturligtvis människor som 

resonerar såhär, men de är likafullt medvetna om att de flesta människor inte resonerar på 

samma sätt. Det innebär således att en talare som svär och tycker att detta är en naturlig del av 

språket, likafullt i vissa sammanhang kommer att utgöra en avvikare. En lustig paradox som 

säger att vanesvärandet utgör ett hot mot det kraftfulla svärandet innebär att desto mer vi svär 

desto mer töms svordomarna på sin kraft, vilket i sin tur skulle innebära att detta är bra för 

svordomsmotståndarna. Vanesvärandet borde då istället stävjas av svordomssupportrarna för 

att istället spara svordomarna till de tillfällen då de verkligen behövs. Tyvärr er det så att 

vanesvärandet och de mer kärnfulla svordomarna, inte konkurrerar med varandra. De 

svordomar som förekommer i vardagligt tal är ofta obetonade och slinker bara med, medan 
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däremot det uttrycksfulla svärandet alltid är mer betonat och har ett uppskruvat tonläge. 

Svordomarna i vanesvärandet kan man således i stort sett bortse ifrån, men de kärnfulla 

svordomarna bör man tolka.(Andersson, 1985:122). 

 

5.4.3.2 Svordomars effekt 

Svordomar som i vissa mer eller mindre formella situationer är förbjudna och har en speciell 

effekt på lyssnarna, kan utnyttjas av talaren för att uppnå sina mål. Palme gjorde detta när han 

sa ”satansmördare” om Franco-regimen och Hermanson gjorde likadeles när han sa ”nån jävla 

ordning”. De utnyttjade vetskapen att politiker inte svär i offentliga sammanhang och genom 

att bryta denna princip fick deras uttalande både mer spridning och större effekt. 

         En del människor hävdar således att det behövs kraftutryck för att folk ska förstå att man 

menar alvar, eller för att klargöra sin uppfattning i olika resonemang. Tanken bakom detta är 

naturligtvis att svordomar är speciella ord, som har en speciell effekt som det kan vara bra att 

utnyttja ibland (Andersson, 1985:124) 

 

5.5 Hur ungdomars språk uppfattas av andra 

Ungdomars språk har i alla tider varit utsatt för kritik från den äldre generationen. 

Klagomålen kopplas ofta direkt till deras livsstil såsom nöjen, fritidssysselsättningar och 

moden. Mer direkta orsaker har genom åren varit jazzen, rocken, och på 60-talet TV:n. 

(Kotsinas, 1994: 13) 

         Det som den äldre generationen ofta även retar sig på är ungdomars sätt att utrycka sig.                                  

Kotsinas tar här upp orsakerna till detta beteende.     

Ungdomarna använder ofta väldigt expressiva uttryckssätt, eftersom tonåren är en period med 

starka känslor i rörelse. De har ännu inte hunnit lära sig att utrycka sig eller behärska sig 

tillräckligt i sitt agerade Det händer därför ofta att språket slår igenom där det inte hör hemma, 

till exempel i klassrummet. Här kan brott som samtidigt tal, gapande och skrikande utgöra en 

protest mot skolan och vuxenvärlden, vilket lärarna är medvetna om. Situationerna orsakas 

trots det sannolikt av att ungdomarna inte är tillräckligt mogna för att särskilja olika tal och 

uppförandesituationer (Kotsinas, 1994: 52-53). 
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5.6 Slangspråk 

Enligt Birgitta Emanuelsson har det i alla tider varit ett behov för människor att markera 

samhörighet eller avståndstagande gentemot andra grupper. Språkbruket har då varit ett av de 

medel som har stått tillbuds. Emanuelsson skriver vidare att vi i Sverige länge haft speciella 

språk som månsing (knallarnas språk), skinnarmål (skinnberedarnas mål) och knoparmoj 

(sotarnas mål). Vissa yrkesgrupper har genom ett gemensamt språk således haft anledning att 

markera sin gruppidentitet. Slangspråk kan i viss mån utgöra ett hemligt språk.  Man utnyttjar 

slangspråkets lediga och nyskapande karaktär genom att tillföra språket ord och utryck som 

har med gemensamma erfarenheter att göra. Detta sker ofta inom grupper med medel som 

ligger utanför den rent språkliga kommunikationen. Det kan vara en blick eller en harkling, 

för att markera sin inställning gentemot kamraterna.  

          Slangspråket markerar gruppsammanhållning. Ungdomsslang talas också för att 

markera att man tillhör den unga generationen och att man vågar bryta mot föräldrars och 

vuxnas sätt att tala. Vissa slangord överlever och håller sig kvar i generationer andra blir till 

dagsländor och försvinner efter en kort tid (Emanuelsson, 2005: 16).  

         Kotsinas tar upp ytterliggare aspekter på slangspråk när hon skriver som följer. När vi 

idag talar om slang menar vi enbart vissa ord som på något sätt skiljer sig åt från dem som 

används i skrift eller vårdat talspråk och således inte uttal och grammatiska former. Numera 

använder ungdomar, men även till en del vuxna, i hela landet slang. De vanligaste orden tycks 

vara spridda jämt över hela landet. Det är dock fortfarande så att slangord fortfarande används 

mest tillsammans med dialekter eller där formerna inte är de mest vårdade. Vi använder 

således inte slangord i vilka sammanhang som helst. Det är ofta när vi slappnar av som vi 

tillåter oss att tala slang. Vi vill kanske markera att vi inte talar som det förväntas av oss i 

skolan eller i mer högtidliga sammanhang.     

          Vilka ord är det då som är slang och som vissa tycker att vi inte borde använda. 

Vanligen menar vi här de ord som inte är accepterade i vårdat språk och som sällan 

förekommer i skrift. Vilka dessa ord är kan skifta från person till person eftersom vi sätter 

olika gränser för vad som är acceptabelt. Här kan även ålder spela in eftersom ordens 

betydelse efterhand förändras. Tar vi t.ex. ordet kolla i betydelsen ”kolla här” används detta 

oftast av en yngre person. Det är helt enkelt normalordet för dem. En äldre person däremot 

anser nog att ordet är ett slangord som inte bör användas hur som helst.  

   En del ord kan man genom deras ändelse genast misstänka att de är slang t.ex. is som i 



   23 

poppis, klantis eller – o som i pucko och knäppo. Andra ord har en förstärkning i förleden som 

t.ex. as i asbra, skit i skitbra osv. Även ord som dum i huvudet, på örat känns igen. Det finns 

även ord som inte går att avslöja som slang, annat än att de är hämtade från ett annat språk. 

Det kan också vara nya ord och ord som betyder fula saker. Det går helt enkelt inte att finna 

några säkra kännetecken för vad som är slang och vad som inte är det. Vi måste således lita 

till vår egen känsla för stil och våra iakttagelser av hur och när orden används. Det är nog ofta 

så att vi dömer ordet efter hur vi uppfattar talaren. De ord som inte används av äldre men 

gärna föredras av unga, bedöms då vara slang. Samma sak gäller när orden används i olika 

samtalsmiljöer (Kotsina, 2002: 15-19). 

 

5.6.1 Innehållet i slangen 

Det finns mycket slangord i vår omvärld, Både sådant som berör vissa grupper och sådant 

som är allmänmänskligt. Man kan ändå urskilja vissa särdrag om man tittar på allmänslangen.   

           Slangord har ofta ett mycket tydligt innehåll, vilket betyder att det hör till ordklasserna 

substantiv, adjektiv och verb. De flesta slangord utrycker vid sidan av sin egentliga betydelse 

även en attityd eller känsla. Vissa slangord tillhör de hemliga språken, t.ex. knoparmoj, men i 

allmänslangen kan man ändå se vissa stora ordgrupper. Det finns till exempel många ord för 

människor såsom pojke, flicka, man och kvinna.  

          Kroppens olika delar utgör ett annat intressant område t.ex. huvud, händer, fötter och 

sexualorgan. Framförallt dryck, men även mat får också många slangord, liksom allt som har 

med pengar att göra. Likaså springa och dansa d.v.s. olika kroppsaktiviteter kan få olika typer 

av slangutryck.  Slangen kommer även till utryck i sammanhang som har med lagbrott, 

slagsmål, missbruk och sex att göra.  

         Men slangen utrycker först och främst olika känslor, såsom glädje och besvikelse, 

gillande och ogillande. Slangen används även ofta när vi värderar egenskaper och utseende 

hos andra människor, d.v.s. ord för betydelser som snäll, elak, ful och snygg (Kotsinas, 2003: 

22-23). 

 

5.7 Småord och samtalsmarkörer 

Ett drag i ungdomsspråket, som ibland får gå under beteckningen slang, är det flitiga 

användandet av ord som liksom, va, ba, ju, då, alltså och flera andra. Många retar sig på 
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bruket av sådana ord och menar att de är tecken på dåligt språk. Att bli klar över vad de här 

orden används till, vad de betyder är inte helt lätt.  

         Kotsinas ger här förslag på varför slangord används, men även andra funktioner som de 

kan ha i språket. Ett förslag är att den som har ett bristande ordförråd ofta använder ord som 

liksom och ba, som ett slags utfyllnadsord. Det kan även vara tecken på talarens osäkerhet i 

talsituationen Utfyllnadsorden skulle i så fall kunna användas för att söka bekräftelse från 

samtalspartnern och utgöra en slags feedback på att denne håller med. Ytterliggare en 

möjlighet är, att orden fyller ut de pauser som talaren kan behöva, för att planera sitt tal och 

finna sakenliga utryck för sina tankar. Användandet av dessa ord skulle då kunna tyda på att 

ungdomar är mer socialt osäkra och därför söker mera stöd från övriga samtalsdeltagare än 

vad vuxna gör. Det kan även vara så att de behöver mera tid på sig eftersom de är mindre 

vana vid talplanering än vad vuxna är. Det räcker dock inte att gå efter ytliga uttryck om man 

vill förstå vad orden har för funktion. Istället måste orden studeras i detalj för att ta reda på 

hur de används  

(Kotsinas, 1994: 71, 74-75).  

         Olle Josephson inleder här detaljstudien med att förklara hur ett ord går från sin 

egentliga betydelse till att bli grammatikaliserat.  

          Tittar vi på uttrycket vahettere blir det intressant på två sätt som båda har att göra med 

språkriktighet. Tar vi då först grammatiken är vahettere ett typiskt exempel på 

grammatikalisering. Det innebär att ett ord eller fras får i huvudsak grammatiska uppgifter 

som att binda ihop betydelsetunga ord, att klargöra strukturen i en sats och att avgränsa satser 

eller satsdelar från varandra. Det har därmed även mist sin ursprungliga betydelse. Ett annat 

exempel kan vara för resten eller över huvud taget. Vilken rest, och vilket huvud? Eftersom 

orden inte har kvar sin ursprungliga betydelse är det inte lätt att säga. Graden av 

grammatikalisering kan däremot testas genom att pröva om frasen kan böjas eller nyanseras 

med andra ord. Man kan inte säga för resterna eller över mitt huvud taget. Ordet för resten har 

således grammatikaliserats till ett adverb, som introducerar ett tillägg och över huvud taget till 

ett adverb med betydelsen ”i största allmänhet”.  

         Nogräknade grammatikaliseringsteoretiker urskiljer olika steg i processen. I första steget 

är t.ex. ordet typ ett vanligt substantiv, hon är en ny typ av författare. I nästa steg säger man 

att hon är författare typ Selma Lagerlöf. Här har ordet typ blivit en preposition, som binder 

ihop två substantiv och betyder ”av samma typ som”. Efter ett tag behöver inte ordet typ 
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förbindas med ett substantiv, utan blir ett allmänt bestämningsord med betydelsen ”ungefär”, 

till exempel hon är typ påhittig. Ordet typ kan även stå självständigt, utanför en sats, och 

markera dels talarens inställning till det som sagts, dels att repliken är avslutad. Hon är 

författare typ. Det råder dock delade meningar om hur långt grammatikaliseringen har gått. En 

del håller fast vid att ordet typ är ett substantiv och inget annat, andra finner att användningen 

som satsavslutare eller allmänt bestämningsord är alldeles naturlig.  

         Ser vi då tillbaka på uttrycket vahettere, är det språksociologiskt intressant i sin 

ursprungliga betydelse. Vad heter det, frågar man när man söker efter det rätta ordet. Vi talar 

även om att vi vet att det heter på ett visst sätt, men det är osäkert om vi klarar av att utrycka 

oss på det sättet. Vi garderar oss sålunda gentemot mot en norm. Frasen har således 

grammatikaliserats för att en del talare, speciellt i ungdomsspråket, så ofta har tagit för vana 

att utrycka en medvetenhet gentemot normens existens (Josephson, 2005: 156-157). 

          Det gemensamma draget för flera av dessa ord är att de varken vad det gäller form, 

innehåll eller placering i satsen används riktigt som de borde. Det är tvärtom så enligt 

Kotsinas att flera av dem saknar egentligt betydelseinnehåll och har inte heller det innehåll 

som vi vanligen förbinder med dem. Nedan följer några exempel hämtade som Kotsinas har 

hämtat ur Svensk ordbok.  

Bara: ”även försvagat till utfyllnadsord, särskilt i känsloladdade utrop” 

Alltså: ”även med förbleknad betydelse eller enbart med funktion av utfyllnadsord” 

Då: ”även med mycket försvagad betydelse, som ett slags utfyllnadsord” 

Liksom: ”ofta rent utfyllnadsord” 

Flera av orden uttalas även slarvigt, t.ex. bara och såhär, d.v.s. med reducerad fonologisk 

form. I bara försvinner eller försvagas sålunda ofta r- ljudet så att endast en glidning av 

vokalen avslöjar ordets tvåstaviga ursprung t.ex. baa.  

          Flera av dessa korta ord och fraser har dessutom inte med själva meddelandet att göra, 

utan fungerar istället som tecken på att samtalet är informellt eller utrycker en känsla av 

gemenskap och gruppidentitet. Här nedan följer några av Kotsinas aspekter av i vilka 

sammanhang och hur sådana samtalsmarkörer används (Kotsinas, 1994:75-76). 
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5.7.1 Bara/ba när ordet används som fokuserare  

I både tal och skrift är det vanligt att bara placeras i direkt anslutning till ett innehålls bärande 

ord eller en längre fras. Uppgifter är då att rikta uppmärksamheten på, fokusera, eller 

bestämma ordet/frasen. Ofta blir då resultatet att innebörden i ordet/frasen förändras på något 

sätt.  

         Baras grundbetydelse som adverb är endast uteslutande, t.ex. de e bara en som röker i 

min klass. Denna betydelse är ofta tydlig när bara/ba fokuserar ett substantiv. Ofta kan även 

bara/ba ha en nedsättande eller förringande betydelse t.ex. ”du e bara bonde”. Ibland placeras 

bara/ba på lite avstånd från sitt fokus, s.k. lossnat bara eller fokuserar hela verbfrasen t.ex. de 

verkar ju som dom bara kan dom där orden (kan bara dom där orden).  

         Det finns således en glidande skala när bara/ba har en betydelse i satsen till de fall, där 

det förlorat en stor del av sin betydelse och snarare utgör en signal till lyssnaren om att ett 

visst element i satsen är värt att uppmärksamma (Kotsinas, 1994:78-79). 

 

5.7.2 Bara/ ba när ordet används som avgränsare 

Det finns även gott om exempel både i tal och skrift där bara/ba inte är kopplat till ett enstaka 

ord eller en fras i satsen. Det hör kanske inte ens ihop med satsen i dess helhet. I skrift har 

bara däremot en relativt fri placering och kan, nästan som en slags kommentar placeras i slutet 

av satsen.  Ännu mer påtagligt är denna placering i talat språk då bara/ba hamnar utanför 

satsens ram (Kotsinas, 1994:79). 

         Exempel på adverbiellt Bara/ba finns ofta i gränsen mellan satser och repliker. 

Grundbetydelsen ”endast” är nu i de flesta nästan helt borta, men tillämpningen att markera 

emfas finns fortfarande kvar. Vi kan titta på följande exempel: så kom det tre killar liksom/så 

ba tog dom plånboken. Här målar talaren först upp en situation. Med så anger han därefter att 

berättelsen fortsätter och med ba riktar han lyssnarens uppmärksamhet på att det som följer är 

den relevanta informationen. Ibland förekommer ett sådant satsinitialt bara/ba i 

argumenterande partier, men det vanliga är att det ingår i mycket subjektivt framförda 

narrativer (Kotsinas, 1994:79). 

 

5.7.3 Bara/ ba när ordet används som citatmarkör 

Den användning av bara/ba som kanske är mest vanlig även om den avviker från det vi är 
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vana vid är i samband med citat och pseudocitat. När talaren övergår från direkt tal till citat 

måste denna övergång markeras på något sätt. Detta kan göras med hjälp av att genom 

röstförställning härma den han citerar, eller med hjälp av en sägesats (han sa…). Han kan 

även markera övergången, ofta ihop med röstförställning, med bara/ba. Markören utgörs nu 

nästan bara av kortformen ba och placeras strax före citatet. Följande är ett exempel på 

citatmarkör: ”jamen ja sa de/ja ba ja tänker inte komma på festen” sa ja. Sägeverbet saknas 

dock ofta helt och citatet föregås endast av ett substantiv, egennamn eller pronomen följt av 

ba. Det ser nästan ut som om ba inträder i verbets ställe (Kotsinas, 1994:81). 

 

5.7.4 Liksom, typ, så här 

 I talspråket är det inte bara/ba som används på ett sätt som avviker från skriftens. Hit hör 

även ord som liksom, såhär, då, typ och ungefär. Flera av dessa ord har, liksom bara/ba, ett 

tydligt betydelseinnehåll eller åtminstone en konventionaliserad funktion som vi känner igen 

när de används i vissa sammanhang. Ordet typ används som ett substantiv till exempel med 

betydelsen ”sort, slag” eller med slangbetydelsen ”person” t.ex. en långhårig stor typ. Så här 

används som ett demonstrativt adverb, som t.ex. jamen så här gör du eller oftare med mer 

abstrakt utpekande betydelse, t.ex. om man säjer så här att man kommer söderifrån 

(Kotsinas, 1994:84-85). 

 

5.7.5  När partiklarna används Som fokuserare 

För att fokusera på enskilda konstituenter, vanligen, nominalfraser, används bl.a. orden typ, 

liksom, då och ungefär. Effekten blir då ibland densamma som för bara/ba att det fokuserade 

ledet får stark emfas: men vi liksom vi går i samma klass. Här upprepas subjektet och 

markeras ytterliggare med ordet liksom. I exemplet är subjektet första gången starkt betonat 

medan det andra gången har normalt tryck. Resultatet blir dock vanligen inte en ren emfas. 

Den fokuserade delen av satsen modifieras istället av orden såhär, ungefär och typ. Talaren 

markerar ofta med dessa ord tveksamhet eller vaghet vad det gäller yttrandets språkliga form 

eller dess innehåll, d.v.s. de utgör talarens egna kommentarer till sitt eget uttryckssätt. De 

tycks dock inte, som det ibland antyds, signalera social osäkerhet, blyghet eller dylikt hos 

talaren (Kotsinas, 1994:85-86) 
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5.7.6 Som avgränsare i satser  

En vanlig placering för många samtalspartiklar är i slutet av en replik. Detta gäller främst då, 

så här, liksom, typ, ungefär och alltså. Vi kan ta ett exempel: ”han e konstig liksom”. Här kan 

vi även finna ordet va som nästan enbart förekommer sats eller replikfinalt. 

Samtalspartiklarna kan dock inte ses som helt betydelsetomma punkter, kommatecken eller 

andra skiljetecken.  De markerar visserligen en tydlig gräns när de placeras i slutet av en sats 

eller en replik, men i de flesta fall behåller de åtminstone något av sin ursprungliga betydelse. 

De har ofta även en kommenterande funktion, men nu som kommentarer till satsens innehåll i 

sin helhet och inte till val av ord (Kotsinas, 1994:89-90). 

 

5.7.7  När partiklarna används som citatmarkörer 

Bara/ba används även i likhet med liksom, typ, så här och ungefär i samband med 

citat/pseudocitat. Det vanliga är att placera partiklarna efter citatet/pseudocitatet me n liksom, 

så här och typ kan också föregå det.  

         När så här föregår ett citat, kombineras det i motsats till bara/ba mycket ofta med ett 

sägeverb och får då en framåtpekande funktion som ligger nära den vanliga demonstrativa 

betydelsen. Verben kan vara av typen säga, prata, fråga eller verb av typen tycka, tro, tänka, 

höra osv. Vi kan ta ett exempel: så fråga hon så här ”har du nåt instrument”? Det kan även i 

satser utan sägeverb kombineras med typ och liksom t.ex. så står hon och gapar och glor 

liksom så här ”uääh”. Det är Överhuvudtaget vanligt att flera samtalspartiklar kombineras i 

denna position.  

         Liksom, så här och typ är även vanliga efter citat/pseudocitat. Även här förekommer det 

flera samtalspartiklar tillsammans. Det kan vi se i följande exempel: ”ja ba ’de e så klart’ 

liksom så här han ba ’jaa’ man ba ’ää’ så här” (Kotsinas, 1994:91-92). 

 

5.7.8 När partiklarna används som turtagningsmarkörer 

Den dubbla funktionen som avgränsare och modifikator tycks sålunda vara genomgående i 

alla de fall där så här, liksom, typ, ungefär m.fl. är placerade i slutet av en sats eller en replik 

eller i anslutning till ett citat. Kotsinas skriver vidare att när ord som dessa är placerade i 

början av en replik är flerfunktionalitet vanlig, men då tycks funktionerna till en del vara 

annorlunda. I dessa positioner finner vi samtalspartiklar som precis, exakt och hallå, vilka i 
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andra positioner är mindre vanliga. När det i början av en replik förekommer samtalspartiklar 

som dessa fungerar de ofta som turtagare d.v.s. som markörer för att talaren vill ha ordet. 

Tydligast är detta för ordet hallå som är mycket vanligt hos vissa talare. Att man vill ha ordet 

genom att använda ordet hallå ger ett oartigt, nästan abrupt intryck. Det kan även vara så att 

talaren vill opponera sig gentemot föregående talare. Intrycket försvinner emellertid eftersom 

partikeln används så frekvent och egentligen bara fungerar som en inledning till repliken.  

Den är då ganska trycksvag. 

         Precis och exakt kan också användas på ungefär samma sätt som hallå, d.v.s. som 

turtagare. Den som själv vill ha ordet kan för att själv dra till sig talarens uppmärksamhet 

således själv instämma i vad talaren säger. Följden blir då ibland att talaren ger ifrån sig turen 

tidigare än han hade räknat med. Samtidigt kan också ett sådant här avbrytande ja, precis 

o.s.v. signalera att lyssnaren är uttråkad och gärna ser att berättaren slutar nu eller att han 

redan känner till det som talaren tänker berätta Slutligen kan den här typen av utryck även 

fungera som feedback- signaler, d.v.s. att lyssnaren, utan att för den skull avbryta berättaren, 

instämmer i vad denne säger (Kotsinas, 1994: 92-93). 

 

5.7.9 Dialekter och uttal 

När man frågar folk om vad som är fult språk kan man ibland få höra följande.  

”Folk säger maj istället för mej.” 

”Folk säger gåtan istället för gatan.” 

”Folk tappar r – dom uttalar inte r.” 

”Det finns ett fult ö- ljud, t.ex. dô [ doe:] istället för du” 

Det är inte konstigt om dialektala drag har en låg status om de förs fram som fula. Kanske kan 

man ändå göra följande indelning: att vi betraktar utombys dialekter mera som enheter eller 

helheter, medan vi har en tendens att uppfatta den egna dialekten som en samling speciella 

språkbruksmönster vad gäller uttal, intonation, ordval och fraseologi. Det är även viktigt att 

nämna att vi har större kunskap om den egna dialekten än om utombys mål. Detta innebär 

även att vi har en större förmåga att kunna plocka ut detaljer i den egna dialekten  

Andersson, 1985: 147).  

         Alla är således medvetna om att finns uttalsvariation i språket, men det finns även 
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uttalsskillnader som de inte är medvetna om. 

         Ett sådant fall är deras. Många i Västsverige säger däras, med uttal som bäras. I övriga 

Sverige säger de flesta deras, med samma e- ljud som i veras. Det var först i början på 1800-

talet som den här uttalsskillnaden dokumenterades, men den är mycket äldre än så. I andra 

ordformer såsom eran och erat, flera och mera skulle vi som annars säger däras inte komma 

på tanken att använda ä-uttal. Variationen är således lite udda. Uttalsvariationen är emellertid 

inte bara begränsad till ordet deras. En liknande variation finns exempelvis i orden neka och 

kedja. Även här passerar variationen obemärkt  

         Vi kan dessutom lägga till den mer eller mindre generella variationen mellan e och ä i 

ord på er exempelvis erkänna, erbjuda, erfara, erhålla och så vidare. Variationen här är 

förmodligen mer åldersmässig än regional. Yngre säger mer e och äldre mer ä. Svenska 

ordböcker anger dem båda och båda uttalen anses korrekta. Den vanliga förklaringen till det 

nu vardagliga e-uttalet är, att detta är ett läsuttal. Skriftnormen påverkar uttalet. Förr sa man 

böxer och körka vilket numera heter byxor och kyrka och detta brukar man ta som exempel på 

läsuttal (Andersson, 2000: 48-49). 

         Det är inte så lätt att ta reda på var man säger e eller ä. I Stockholm med omnejd 

dominerar e, men även i sydvästra Sverige har e-uttalet en dominerande ställning. Ä däremot 

tycks vara den vanligaste formen i Mellansverige och norrut. I Västerbotten kan det dessutom 

heta jär.  

Vi vet inte hur gamla uttalen e och ä för är är. I en språkbeskrivning från 1815 står det att det 

vardagliga uttalet av de äro är di e och i en annan spårbeskrivning från 1836 står det att det 

vardagliga uttalet av samma fras är di ä. Båda uttalen fanns med under förra seklet, eftersom 

de inte han ändra sig under åren däremellan. Att inte r heller uttalas i ordet är kan inte anses 

som uppseendeväckande. Ordet var brukar även få klara sig utan r i det vardagliga uttalet. Vi 

säger sålunda snarare de va bra än det var bra. 

         Vi kan således slå fast att uttalen e för är och de för det både är vanliga och gamla. Det 

är nog rimligt att idag se dessa uttal som neutrala och standardspråkliga, vilket man dock kan 

ha en annan uppfattning om. Oavsett bedömning är dessa uttal något som språkinläraren 

måste lära sig. 

          Vi säger nämligen de e så (Andersson, 2000: 51-52). 
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5.8 Språk och kön 

Gunilla Molloy skriver att kön är ett sätt att kategorisera och indela samhället. Normerna för 

kön skapas och förändras i möten mellan människor och varierar under tidens gång. Våra 

normer för kön kommer således vara under ständig förändring genom historien och genom 

olika kulturella epoker. 

Ett exempel av Bruce C. Appleby som Molloy tar upp när det gäller förändring av 

könsnormer är att man innan första världskriget ofta gav små pojkar rosa presenter. Detta för 

att rosa på denna tid ansågs stå för djärvhet och en stark personlighet. Uppenbarligen har 

denna syn på den rosa färgen förändrats drastiskt (Molloy, 2003: 63). 

 

5.8.1 Genussystem 

Uppfattningen om vad som är ”manligt” och ”kvinnligt” formas av vårt språk och handlingar. 

De genussystem som genomsyrar vårt samhälle kan man se överallt inte minst i skolan. Lärare 

sorterar gärna ut elever enligt genussystem med de ”bråkiga” killarna och de ”ordentliga” 

flickorna som två slags motsatspoler. Molloy skriver att enligt genusforskaren Yvonne 

Hirdman är genussystem: ”ett nätverk av processer, fenomen, föreställningar, och 

förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och 

regelbundenheter” (Molloy, 2003: 63-65). 

 

5.8.2 Genuspraktik 

I skolan hör man ibland en pojke tysta en tjej med tillmälet ”hora”, eller kalla en klasskamrat 

för ”bög”. Detta är genuspraktik och har blivit ett sätt att gestalta kön i skolor och tillhör 

tonåringens verklighet. Att vi redan som mycket unga individer lär oss ett ”könskorrekt”  

beteende och inte avviker från detta, menar Roger Cherland i Molloys bok är på grund av att 

detta krävs av vår omgivning för att inte bli uteslutna eller till löje gjorda. Följaktligen är vi 

skyldiga att utföra alla sociala handlingar som antingen en man eller en kvinna.  

 (Molloy, 2003: 67-68) 
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5.8.3 Skillnader i mäns och kvinnors språk 

Einarsson skriver att många studier tyder på att kvinnor använder mer prestigeformer 

(standardspråkets uttal) än vad män inom samma samhällsklass gör. Einarsson refererar till P. 

Trudgill i sin bok som menar på att det är männen i en gemenskap eller grupp som oftast 

kommer med nya ord och slanguttryck. Trudgills förklaring till detta är att kvinnorna är mer 

medvetna om språkets sociala betydelse för en individs status. Det skulle således vara därför 

som kvinnor pratar ”finare” och mer ”vårdat” än vad män gör. Det finns dock ”en omvänd 

prestige” i arbetarklassens tal där svordomar, uttalet och slangord skapar en ”tuff ” känsla av 

maskulinitet och styrka. Trudgill har i sina undersökningar märkt att kvinnor ”överrapporterar 

sitt eget tal genom att påstå att de talar ”finare” än vad de egentligen gör, medan männen 

tvärtom ”underrapporterar” sitt eget tal och vill framstå som mera folkliga. Trudgill tolkar 

detta resultat som att kvinnor omedvetet vill prata ”vårdat och feminint” och män vill tala 

”tufft och maskulint” (Einarsson, 2004: 173-174). 

 

När det gäller att göra sig hörd i offentligheten vet vi från Låginkomstutredningen ”Politiska 

Resurser” av Johansson från 1971 att män är mer aktiva när detta gäller att yttra sig offentligt. 

Undersökningen visade också att högre socialgruppers kvinnor och män yttrade sig mer 

offentligt än lägre socialgruppers män och kvinnor. (Einarsson, 2004: 175) 

 

 I vardagens tal har samtalsforskaren Viveka Adelswärd engagerat sig hon menar i sin bok att 

kvinnor pratar mer i telefon ”med föräldrar, barn och, vänner för att hålla samman det 

personliga nätverket” (Adelswärd, 1999: 51) 

    

Adelswärd framhäver att kvinnor använder mer tveksamhetsmarkörer än män som t.ex kanske 

när de talar, dock påpekar hon att detta påstående är mycket omtvistat. Manlig tveksamhet 

utrycker sig oftast genom tysta pauser, tvekljud och stamningsord.  

         Det finns en utbred uppfattning av att kvinnor ”pratar mer” än vad män gör. Adelswärd 

påpekar att det är viktigt att skilja på privata vardagssamtal och offentliga samtal. Det visar 

sig i undersökningar att kvinnor pratar mer i vardagsmiljön, särskilt i telefon. Orsaken till 

detta är att man som kvinna är mycket mån om att hålla ihop det personliga nätverket. När det 
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gäller offentliga samtal på t.ex. sammanträden behöver det inte alls förhålla sig så att 

kvinnorna pratar mest utan snarare tvärtom. (Adelswärd, 1999: 49-51) 

 

Det finns forskning som hävdar att man kan dela på vad män och kvinnor helst pratar om 

enligt följande uppdelning: 

 

Män orienterar sig mot:    Kvinnor orienterar sig mot:                      

Sak    Person 

Projekt    Relation  

Det offentliga   Det privata 

Monolog    Dialog  

Kamp    Samarbete 

Hierarkier    Jämlikhet 

Förstånd    Känsla 

Objektivitet    Subjektivitet 

Aktivitet    Passitivitet 

 

Adelswärd menar att denna uppställning kan vara tänkvärd när man fortsätter läsa om 

forskning till kvinnor och mäns språk. (Adelswärd, 1999: 178) 
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Adelswärd redovisar också den uppställning som Deborah Tanner har gjort när det gäller 

mäns och kvinnors samtal på arbetet: 

 

Män:    Kvinnor: 

Bygger på (rituell) opposition  Tonar ned auktoritet 

Anknyter till (låtsad) hierarki  Anknyter till jämlikhet 

Skämtar, driver med, retas   Håller med, ”förstår” 

Tonar ned osäkerhet (skryt)  Tonar ned säkerhet (icke-skryt) 

Anser att olika åsikt kan   Anser att olika åsikter innebär 

vara utryck för respekt   att man är ovänner 

(håller isär ”sak” och ”person”)  (förväxlar ”sak” och ”person”) 

Klagar för att komma fram till hur man skall handla   Klagar för att få medhåll 

Skvallrar inte   Skvallrar (tecken på relation) 

(Adelswärd, 1999: 187) 

 

5.8.4 Barns förmåga att urskilja ”manligt” och ”kvinnligt språk  

Einarsson har gjort ett test gällande huruvida barn kan skilja på ”manligt” och ”kvinnligt” 

språk som visar hur starkt förankrade könsrollerna är i oss människor redan i mycket tidig 

ålder. Barnen som var 9-11 år gamla kunde tydligt urskilja ”manligt” och ”kvinnligt” tal. 

Några exempel ur undersökningen är: Barnen skulle ange om det var en kvinna eller man som 

sagt följande två meningar: 

”Den här babyn som är fyra månader och har dubbla blöjor är fin”. Resultatet blev 80-4 för att 

det var en kvinna som sagt detta. Den andra meningen löd: ”Den här motorcykeln som har 

fyra cylindrar och dubbla förgasare är fin”. Resultatet blev 84-0 för att det var en man som 

sagt så.  Två andra meningar som barnen skulle ta ställning till var: ”Å, en så förfärlig film” 

Resultatet var 80-4 för att detta var en kvinnas utrop. Andra meningen löd: ”Sicken djävla 

skitfilm” Resultatet blev här 81-1 för att det var en man som sagt så. (Einarsson, 2004: 178-

180) 
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5.8.5 Orsaker till att män och kvinnor talar olika 

Einarsson ser det faktum att vi föds in i en viss könsnorm redan från början när vi är små är 

anledningen till de skillnader som finns i ”manligt” och ”kvinnligt” språk. Einarsson säger: 

”När vi väl fått veta vad det blev, börjar våra förväntningar på barnet gå i olika riktningar 

beroende på vilket kön barnet tillhör” (Einarsson, 2004: 180-181) 

 

Adelswärd citerar Deborah Tannen som säger:  

”Att många slitningar uppstår, därför att pojkar och flickor växer upp i vad som i själva verket är olika ku lturer, 

och följaktligen är samtal mellan kvinnor och män tvärkulturell kommunikation. … Om vi kan bringa reda i de 

olikheter som grundar sig på samtalsstilen, kommer v i att ha ett bättre utgångsläge när vi tar oss an verkliga 

intressekonflikter – och därmed nå fram till ett gemensamt språk som vi kan tackla dem med” (Adelswärd,1999:  

17). 

 

6 Resultat 

6.1 Resultat frågeenkät 

Nedan redovisas resultatet från vår kvantitativa frågeenkät som vi fått in från 54 elever, 26 

pojkar och 28 flickor. 

 

 Fråga 1: I vilken samtalsmiljö anser du att du använder flest kraftuttryck 

(svordomar) Motivera! 

Eleverna svarar här relativt varierat. De flesta svarar att de använder kraftutryck när de blir 

arga och när de är tillsammans med kompisar. Skolmiljö är den miljö som det förekommer 

mest svordomar i men även hemmet nämns flitigt i svaren. Det finns ingen större skillnad 

mellan könen utan resultatet är signifikant för både flickor och pojkar. 

 

Fråga 2: Vilka ord är svordomar för dig? 

Eleverna kommer på många svordomar. Några exempel är: fan, jävlar, bög, fitta, kuk, helvete, 

satan, hora. I princip alla flickorna tar upp ordet hora som en svordom men av pojkarna är det 

bara ett fåtal som tar upp detta . Annars är det ingen större skillnad mellan pojkarnas och 
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flickornas svar. 

 

Fråga 3: Ge exempel på ord som du aldrig skulle kunna tänka dig att använda: 

Några exempel på ord som vissa av eleverna inte kan tänka sig att använda är hora, fitta, 

kukhuvud, jävla neger, fetto, blatte. Hälften av pojkarna anser att de inte vet något ord som de 

inte skulle kunna använda sig av. Samma resultat var det hos flickorna.  

 

Fråga 4: Vad betyder ordet hora för dig? Använder du det och i så fall i vilket sammanhang? 

De flesta av eleverna svarar med en beskrivning av ordets verkliga betydelse. Det finns dock 

undantag då en flicka skrev t.ex. ”En äcklig tjej som blottar sig”. Många av flickorna påpekar 

att de inte använder ordet överhuvudtaget. Dock finns det även de flickor som anser att de 

använder ordet men då bara när de blir väldigt arga och ”förbannade”. När det gäller 

pojkarnas svar är det ganska många som säger sig använda ordet ”på skoj”. Här följer några 

av killarnas definitioner på vad en hora är: ”Om en tjej har pökat med massa andra killar 

samtidigt som hon har pojkvän”. ”En tjej som går från kille till kille och knullar”. ”Vet ej! När 

jag bråkar med en kille så brukar jag använda ordet eller på skoj till mina killkompisar”.  

 

Fråga 5: Använder du mycket slanguttryck som t.ex. äger, messar, dissar och i 

så fall varför och vilka?  

De flesta eleverna svarar att de använder slanguttryck ganska flitigt. Ett flertal pojkar påpekar 

att det är främst på internet och genom chatt som de använder slanguttryck. Många flickor 

nämner att de använder ordet dissar ofta. Några elever tycker det är enklare att använda 

slangord medan ett flertal uppger att de inte vet varför de använder slangord. 72 % av killarna 

och 74 % av flickorna anser att de använder slanguttryck mycket. 

 

Fråga 6: I vilka samtalsmiljöer använder du slanguttryck mest? 

Pojkarna använder mest slanguttryck på internet när de chattar och i skolan. Många flickor 

upplever att de använder slangutryck överallt. Ett flertal flickor angav att de använde mest 

slanguttryck i skolan och tillsammans med kompisar.  
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Fråga 7: I vilka samtalsmiljöer använder du slanguttryck minst? 

Pojkarna svarar att de använder minst slanguttryck hemma med föräldrarna och i kontakten 

med äldre människor. Flickorna använder också minst slangutryck hemma och i kontakten 

med äldre personer såsom mormor och morfar. Många elever svarar att anledningen till detta 

är att många äldre och föräldrar inte förstår vad slanguttrycken eleverna använder betyder.  

 

Fråga 8: I vilken samtalsmiljö känner du dig mest bekväm med samtalsspråket? 

Såväl pojkarna som flickorna verkar mest bekväma med samtalsspråket när de är tillsammans 

med sina kompisar. Många svarar även att hemmet utgör en bra samtalsmiljö att hemmet 

utgjorde en bra samtalsmiljö. 

 

Fråga 9: Hur mycket tillrättalägger du ditt språk i samtalsmiljöerna: skolan, 

kompisarna, hemmet, i kontakten med äldre människor? 

Både pojkarna och flickorna svarar att de tillrättalägger sitt språk i kontakt med äldre. 

Anledningen är sannolikt att de vill att de ska förstå vad de menar. En flicka uttrycker sig så 

här: ”Man svär inte med äldre människor dem har man respekt för” 

 

Fråga 10: Tycker du dig märka att andra människor anpassar sitt språk när de 

pratar med dig? När? Var? Hur? 

Majoriteten av både flickor och pojkar svarar här att de inte upplever att folk de pratar med 

tillrättalägger språket för dem. Några få upplever att lärare och föräldrar tillrättalägger 

språket. En flicka säger: ”Mormor pratar med mig som om jag vore typ 5 år eller nåt” 

 

Fråga 11: På vilket sätt tror du ungdomars bakgrund påverkar deras språk? 

De flesta eleverna är överens om att en bakgrund med mycket svordomar i hemmet leder till 

att man svär mer och att ens kamratkrets påverkar ens sätt att tala. Många flickor nämner även 

grupptrycket. 
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Fråga 12: Hur upplever du språkbruket i skolan? Motivera! 

Näst intill alla eleverna svarar att språkbruket i skolan innehåller mycket svordomar och 

könsord. Dock påpekar många att de inte tar åt sig och att svordomarna inte används för att 

såra någon. 

 

Fråga 13: Om du tycker språket i skolan är påfrestande hur skall man komma till 

rätta med det?  

Här har eleverna svarat alltför bristfälligt för att en sammanställning skall kunna göras.  

 

 

Fråga 14: Ge exempel på ord och meningar du tycker är gammalmodiga: 

Exempel som eleverna tar upp här är: skitstövel, attans, lurk, ty, nalkas, katten också, päror 

och ack.  

 

Fråga 15: Uttrycker dialekter ett hinder att förstå olika människor enligt dig? 

De flesta upplever inte dialekter som ett hinder i språket. Några flickor utrycker till och med 

att de tyckte dialekter var ”charmigt” och ”coolt”.  

 

Fråga 16: Många olika kulturer lever i Sverige idag. Tycker du att du kan förstå 

och bli förstådd i samtal med kulturer olik din egen? Motivera! 

Här fick vi väldigt blandade svar men majoriteten anser att de inte hade några problem att 

förstå och göra sig förstådd i andra kulturer.  

 

 

Fråga 17: Hur påverkas du av språkbruket i andra kulturer? 

De flesta anser inte att de påverkas av språket i andra kulturer.  
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Fråga 18: Hur tycker du massmedia påverkar ditt sätt att tala?  

Majoriteten anser att de inte påverkas. Ett ytterst fåtal nämner att internet, filmer och sånger 

påverkar dem. 

 

Fråga 19: Ge exempel på vad manligt och kvinnligt språk är enligt dig: 

De flesta pojkarna svarar att pojkar svär mer än flickor och har ett hårdare språk. Andra 

pojkar hävdar att det inte var någon skillnad. Flickornas svar dominerades även de av att 

pojkar talar ett hårdare språk och några flickor svarar även att de inte upplever någon skillnad 

i hur pojkar och flickor talar. Enligt en flicka: ”Skämtar killar mer, medan tjejer använder mer 

vårdat språk”. En annan flicka ger följande exempel på vad manligt och kvinnligt språk är: 

”Tjej: Så gullig och snäll han är! Kille: Kolla in pattarna!” 

 

Fråga 20: På vilket sätt skiljer sig ditt språk om du pratar med en kille eller en 

tjej?  

De flesta pojkarna anser att de inte pratar annorlunda med en pojke eller flicka. Flertalet 

pojkar menar dock att de svär mindre i samtalet med en flicka. En pojke säger: ”Man är mer 

nervös med tjejer så man svär inte så mycket runt dem”.  

De absolut flesta flickorna påstår att de inte ändrar sitt tal överhuvudtaget i samtalet med de 

olika könen. 

 

6.2 Resultat djupintervjuer med elever  

6.2.1 Linn 

Linn är en flicka på 15år. Hon bor med båda sina föräldrar och har två syskon nämligen en 

bror på 13 år och en syster på 11. Hon bor på en mindre ort utanför samhället där hon även 

tillbringar en del av sin fritid. Linns stora fritidsintresse är hästar. Hon rider och spenderar det 

mesta av sin fritid i stallet där hon även har sina kompisar.  
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   Linns föräldrar arbetar båda heltid. Mamman arbetar inom hemtjänsten och pappan arbetar 

som truckförare på ett större företag.  

 

1. I: Upplever du att du tar till ord som du sedan ångrar och i så fall vilka? 

            Linn: Ja, det kan vara olika svordomar men aldrig könsord.  

2. I: Vem tycker du påverkar ditt språkbruk? 

Linn: Allihopa, både kompisar, föräldrar och skolan.  

3. I: Tror du att du påverkas av dina föräldrar och din uppfostran?  

Linn: Nej. 

4. I: Läses det mycket i ditt hem? 

Linn: Sådär, pappa läser Stephen King och mamma läser lite kärleksromaner.  

5. I: Läser du själv mycket? 

Linn: Nej, hinner inte för skolan och hästarna tar mycket tid.  

6. I: Tycker du att det påverkar ditt språk? 

            Linn: Nej  

7. I: Tittar du mycket på TV och i så fall vad tittar du på? 

Linn: Jag tittar på ”våra bästa år”, ”Idol”, ”Bonde söker fru, ”Cityakuten” och ” Ensam 

mamma söker”. 

8. I: Kan du nämna några andra medier som du ägnar mycket tid?  

Linn: Ja datorn ägnar jag mycket tid. Jag har en hemsida som jag jobbar lite med och 

så är jag ofta ute och chattar på msn. Ibland så tittar jag även på film, fast då blir det 

mest skräckfilm. 

9. I: Tror du att du kommer att förändra ditt språkbruk när du blir äldre och i så fall 

hur? 

Linn: Ja, det kommer nog att innehålla mindre svordomar än vad det gör nu, men 

slangen tror jag inte det blir mindre av. 

10. I Om vi tänker oss fyra olika talsituationer nämligen skolan, hemmet, tillsammans 

med kompisar och äldre. Kan du då tala om hur du använder ditt språk med 

avseende på svordomar, könsord, slang, hastighet i talet (långsamt, normalt, fort) 

och hur högt du talar? 
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Linn: Ja, i skolan använder jag nog en del svordomar men inte könsord. Jag pratar rätt 

så snabbt och ganska högt.   

   Hemma pratar jag mer vårdat men använder slang, annars är det precis som i skolan.  

   När jag är med kompisar är jag mer högröstad och använder slang, men inte 

svordomar. 

   Hos mina far- och morföräldrar pratar jag alltid mycket vårdat och använder inte 

slang och inte svordomar. Jag pratar även ganska högt och sakta så att de ska ha lättare 

för att hänga med. 

11. I: Hur skulle du klara dig i skolan eller i samtal med kompisar om du inte fick lov att 

använda svordomar eller slang? 

Linn: Jag skulle klara mig bra.  

12. I: När du argumenterar för din sak använder du då slang eller svordomar eller 

markerar du på annat vis ditt engagemang? 

Linn: Ja både slang och svordomar. Jag blir nog även lite mera högljudd.  

13. I: Hur tror du att motsatta könet hade gjort? 

Linn: Jag tror att de hade använt mer svordomar och slang, kanske även könsord.  

14. I: Ingår slang av typen Liksom, typ, bara, sådär och va ofta i dina meningar? 

Linn: Ja ofta, de bara kommer utan att man tänker på det.  

15. I: Om vi tar ordet typ som exempel, vet du då vad dess ursprungliga betydelse är? 

Linn: Ja det betyder väl cirka eller på ett ungefär.  

        

6.2.2 Bernard 

Bernard är en pojke på 15 år. Han har skilda föräldrar och bor hos sin mamma. Bernard har 

tre syskon, nämligen en syster på 24 år och två bröder på 11 respektive 13 år.  

Hans mamma jobbar inom hemtjänsten och hans pappa jobbar som ordningsvakt.  

Familjen bor i ett hus sedan fyra år tillbaka, som ligger en bit utanför orten. Bernard gillar 

mest att meka med motorer på sin fritid och umgås inte så mycket med kompisar. De 

kompisar han trots allt umgås med kommer företrädesvis från Halmstad. Bernard känner att 

han är trött på skolan och vill istället fortsätta jobba, då gärna med entreprenadmaskiner precis 

som sin morfar.   
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1. I: Upplever du att du tar till ord som du sedan ångrar och i så fall vilka? 

Bernard: ja, det kan vara svordomar som t.ex. fan och helvete.  

2. I: Vem tycker du påverkar ditt språkbruk? 

Bernard: Kompisar, man lär sig uttrycka av dem.  

3. I: Tror du att du påverkas av dina föräldrar och din uppfostran?  

Bernard: Nej inte så mycket. Jag lär mig mer på jobbet.  

4. I: Läses det mycket i ditt hem? 

Bernard: Nej, pappa och mamma läser dagstidningar, men inga böcker.  

5. I: Läser du själv mycket? 

Bernard: Nej, fast jag har läst några böcker av My Bylock.  

6. I: Tycker du att det påverkar ditt språk? 

Bernard: Nej, inte så mycket.     

7. I: Tittar du mycket på TV och i så fall vad tittar du på? 

Bernard: Jag tittar på andra avenyn och lite filmer.  

8. I: Kan du nämna några andra medier som du ägnar mycket tid?  

Bernard: Jag spelar TV-spel och håller på med datorn där jag ofta chattar.  

9. I: Tror du att du kommer att förändra ditt språkbruk när du blir äldre och i så fall 

hur? 

Bernard: Ja lite jag kommer nog inte att svära lika mycket, inte hemma i alla fall.  

10. I: Om vi tänker oss fyra olika talsituationer nämligen skolan, hemmet, tillsammans 

med kompisar och äldre. Kan du då tala om hur du använder ditt språk med 

avseende på svordomar, könsord, slang, hastighet i talet (långsamt, normalt, fort) 

och hur högt du talar?  

Bernard: I skolan svär jag, men jag använder inga könsord, fast jag använder slang. 

Annars pratar jag ganska långsamt.  

Hemma är det lite mindre svordomar och inga könsord, annars precis som i skolan.  

När jag är med kompisar svär jag ofta och är mer högljudd. Jag pratar ganska snabbt 

men använder oftast inga könsord. 
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Hos äldre är pratar jag ganska högt och långsamt, men använder bara lite svordomar, 

fast inga könsord. 

11. I: Hur skulle du klara dig i skolan eller i samtal med kompisar om du inte fick lov att 

använda svordomar eller slang? 

Bernard: Det hade inte gått, särskilt inte utan slangord.  

12. I: När du argumenterar för din sak använder du då slang eller svordomar eller 

markerar du på annat vis ditt engagemang? 

Bernard: Nej inte överdrivet, Fast jag pratar nog mer intensivt och högre.  

13. I: Hur tror du att motsatta könet hade gjort? 

Bernard: Det är från person till person, fast mvg-barn svär nog lite mindre. 

14. I: Ingår slang av typen Liksom, typ, bara, sådär och va ofta i dina meningar? 

Bernard: Ja ofta, det är nog nästan i varje mening.  

15. I: Om vi tar ordet typ som exempel, vet du då vad dess ursprungliga betydelse är?  

Bernard: ja typ är väl ungefär: 

        

 

6.2.3 Melinda 

Melinda är en flicka på 15 år. Hon bor med båda sina föräldrar på en gård på landet. Melinda  

har två syskon nämligen en storasyster på 20 år och en bror på 22. Hennes pappa arbetar som 

vårdare och hennes mamma är sjuksköterska. Båda arbetar heltid. Melinda ägnar mycket av 

sin fritid åt att rida, dansa balett och att umgås med sina kompisar.  

 

1. I: Upplever du att du tar till ord som du sedan ångrar och i så fall vilka? 

Melinda: Nej jag försöker att tänka efter innan jag säger något.  

2. I: Vem tycker du påverkar ditt språkbruk? 

Melinda: Mina föräldrar. 

3. I: Tror du att du påverkas av dina föräldrar och din uppfostran?  

       Melinda: Ja jag använder samma ord som dem. 

4. I: Läses det mycket i ditt hem? 
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Melinda: Ja pappa läser mycket reseskildringar och mamma läser gärna deckare.  

5. I: Läser du själv mycket? 

Melinda: Nej jag läser inte speciellt mycket, kan bli lite om dressyr och ridsport.  

6. I: Tycker du att det påverkar ditt språk? 

Melinda: Nej inte särskilt. 

7. I: Tittar du mycket på TV och i så fall vad tittar du på? 

Melinda: Ja jag brukar titta på ”Cityakuten” och ”Greys anatomi”.  

8. I: Kan du nämna några andra medier som du ägnar mycket tid?  

Melinda: Det blir mest TV- tittande, Jag använder inte så mycket datorn hemma.  

9. I: Tror du att du kommer att förändra ditt språkbruk när du blir äldre och i så fall  

hur? 

Melinda: Ja kanske lite, fast det mesta blir nog detsamma som nu.  

10. I: Om vi tänker oss fyra olika talsituationer nämligen skolan, hemmet, tillsammans 

med kompisar och äldre. Kan du då tala om hur du använder ditt språk med 

avseende på svordomar, könsord, slang, hastighet i talet (långsamt, normalt, fort) 

och hur högt du talar?  

Melinda: I skolan är det mest slang och jag pratar ganska snabbt men inte så högt.  

I hemmet är det likadant d.v.s. jag pratar snabbt men inte så högt. Det är samma sak 

med kompisar. När jag är hos äldre pratar jag nog lite långsammare och försöker 

vara tydlig. Här använder jag inte slang. Jag använder heller aldrig svordomar eller 

könsord. 

11. I: Hur skulle du klara dig i skolan eller i samtal med kompisar om du inte fick lov 

att använda svordomar eller slang? 

Melinda: Det skulle gå bra. 

12. I: När du argumenterar för din sak använder du då slang eller svordomar eller 

markerar du på annat vis ditt engagemang? 

Melinda: Nej varken svordomar eller slang, kanske pratar jag lite högre.  

            13. I: Hur tror du att motsatta könet hade gjort? 

                  Melinda: Det är nog ingen större skillnad. 

14.I: Ingår slang av typen Liksom, typ, bara, sådär och va ofta i dina meningar? 
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     Melinda: Ja nästan alltid. 

            15.I: Om vi tar ordet typ som exempel, vet du då vad dess ursprungliga betydelse är?  

                 Melinda: Nej, kanske typiskt. 

        

6.2.4 Erik 

Erik är en kille på 15 år. Han har skilda föräldrar och bor hos sin mamma. Erik har en lillebror 

på 3 år och en storasyster på 17år. Erik kommer ursprungligen från Tyskland men har bott i 

Sverige sedan han var fyra år gammal. Familjen bor i en villa utanför samhället.  

   Erik spelar mycket fotboll på sin fritid och tränar även på gym. Han är ofta med sina 

kompisar och kör mycket ”moppe”. Mamman i familjen arbetar som telefonförsäljare och 

pappan är lärare. 

 

1. I: Upplever du att du tar till ord som du sedan ångrar och i så fall vilka? 

Erik: Ja, svärord. 

2. I: Vem tycker du påverkar ditt språkbruk? 

Erik: Det är mest kompisar och TV som påverkar.  

3. I: Tror du att du påverkas av dina föräldrar och din uppfostran?  

Erik: Ja, Jag får inte säja fula ord hemma. 

4. I: Läses det mycket i ditt hem? 

Erik: Ja, mamma läser mest historieböcker och min syster läser mycket fantasy.  

5. I: Läser du själv mycket? 

Erik: Nej, inte mer än lite serietidningar.  

6. I: Tycker du att det påverkar ditt språk? 

Erik: Nej det tror jag inte. 

7. I: Tittar du mycket på TV och i så fall vad tittar du på? 

Erik; Ja, Jag tittar mest på vetenskapsprogram, dokumentärer och naturprogram.  

8. I: Kan du nämna några andra medier som du ägnar mycket tid?  

Erik: Datorn använder jag mycket. Jag är ofta ute på msn och chattar. Annars spelar 

jag TV-spel och tittar på Dvd-filmer. 
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9. I: Tror du att du kommer att förändra ditt språkbruk när du blir äldre och i så fall 

hur? 

Erik: Ja, jag blir nog mer vältalig, kanske inte så mycket svordomar.  

10. I Om vi tänker oss fyra olika talsituationer nämligen skolan, hemmet, tillsammans 

med kompisar och äldre. Kan du då tala om hur du använder ditt språk med 

avseende på svordomar, könsord, slang, hastighet i talet (långsamt, normalt, fort) 

och hur högt du talar?  

Erik: I skolan är det mycket fula ord med svordomar, könsord och slang. Jag pratar 

nog rätt snabbt också. Hemma använder jag mindre svordomar och inga könsord fast 

lite slang. Med kompisarna är det mycket slang och svordomar fast mer på skoj. Här 

pratar jag rätt snabbt och använder också könsord. Hos äldre är jag mer vältalig och 

pratar inte så mycket slang. Jag använder varken svordomar eller könsord. Pratar 

även mer vältaligt och långsamt och tydligt.  

11. I: Hur skulle du klara dig i skolan eller i samtal med kompisar om du inte fick lov att 

använda svordomar eller slang? 

Erik: Det hade gått som vanligt 

12. I: När du argumenterar för din sak använder du då slang eller svordomar eller 

markerar du på annat vis ditt engagemang? 

Erik: ja fast inte lika mycket och jag pratar nog lite högre än annars. 

13. I: Hur tror du att motsatta könet hade gjort? 

Erik: De svär nog inte lika mycket.  

14. I: Ingår slang av typen Liksom, typ, bara, sådär och va ofta i dina meningar? 

Erik: Ja ofta, man tänker ju inte på när man använder dem 

15. I: Om vi tar ordet typ som exempel, vet du då vad dess ursprungliga betydelse är?  

Erik: Ja, t.ex. där går det en typ. 

        

6.2.5 Maya 

Maya är 15 år och har en bror på 17 år. De bor med båda sina föräldrar i ett hus inne i 

samhället.  Hon upplever att hon har ett bra liv och att familjen har ordnad ekonomi. Maya har 

inga större fritidsintressen, eftersom hon tycker att skolan tar mycket tid. Hon umgås mest 
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med kompisar och spelar lite TV-spel. Hennes mamma arbetar på Maxi stormarknad som 

lageransvarig och hennes pappa är tågklarerare d.v.s. det som förr kallades för stins.  

 

1. I: Upplever du att du tar till ord som du sedan ångrar och i så fall vilka?  

Maya: Ibland, fast jag tänker dock innan jag använder något fult ord.  

2. I: Vem tycker du påverkar ditt språkbruk? 

Maya: Mina föräldrar och morföräldrar.  

3. I: Tror du att du påverkas av dina föräldrar och din uppfostran?  

Maya: Ja, jag använder nog samma språk 

4. I: Läses det mycket i ditt hem? 

Maya: Nej, Det blir mest dagstidningar.  

5. I: Läser du själv mycket? 

Maya: Inga böcker men skvallertidningar.   

6. I: Tycker du att det påverkar ditt språk? 

Maya: Nej 

7. I: Tittar du mycket på TV och i så fall vad tittar du på? 

Maya: Olika komedier och serier som ”Greys anatomi”  

8. I: Kan du nämna några andra medier som du ägnar mycket tid?  

Maya: Datorn, för den använder jag mycket i skolarbetet, annars chattar jag på msn 

och spelar lite spel. 

9. I: Tror du att du kommer att förändra ditt språkbruk när du blir äldre och i så fall 

hur? 

Maya: Jag kommer nog inte att använda så mycket svordomar..  

10. I Om vi tänker oss fyra olika talsituationer nämligen skolan, hemmet, tillsammans 

med kompisar och äldre. Kan du då tala om hur du använder ditt språk med 

avseende på svordomar, könsord, slang, hastighet i talet (långsamt, normalt, fort) 

och hur högt du talar? 

Maya: I skolan är det inte så mycket svordomar, men jag använder slang och pratar 

ofta högt och fort. Hemma är det lite svordomar och inga könsord fast lite slang. Här 

pratar jag normalt. 
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När jag är med kompisar är det mer svordomar och slang fast inga könsord. Jag kan 

nog prata rätt så högt och fort om andra överröstar mej. Hemma hos äldre pratar jag 

långsamt lite mer vuxet och använder inte slang eller svordomar. Prata även ganska 

högt om det behövs. 

11. I: Hur skulle du klara dig i skolan eller i samtal med kompisar om du inte fick lov att 

använda svordomar eller slang? 

Maya: Det hade gått bra. 

12. I: När du argumenterar för din sak använder du då slang eller svordomar eller 

markerar du på annat vis ditt engagemang? 

Maya: Ja det kan hända om den andra personen börjar med det.  

13. I: Hur tror du att motsatta könet hade gjort? 

Maya: De svär nog lite mer än vad vi gör.  

14. I: Ingår slang av typen Liksom, typ, bara, sådär och va ofta i dina meningar? 

Maya: Ja nästan alltid. 

15. I: Om vi tar ordet typ som exempel, vet du då vad dess ursprungliga betydelse är? 

Maya: Nej, kan det va exempel.  

        

6.2.6 Kurt  

Kurt är 15 år och har en syster på 13 år och en på 10. Han bor med båda sina föräldrar på en 

gård utanför samhället. Hans pappa arbetar som bonde och hans mamma ska också börja 

arbeta med det. Kurt spelar mycket spel, både Tv-spel och sällskapsspel, och läser mycket 

böcker gärna innan han ska sova. På helgerna umgås han med kompisarna, annars är det 

läxorna som gäller.  

 

1. I: Upplever du att du tar till ord som du sedan ångrar och i så fall vilka? 

Kurt: Nej inte egentligen, jag svär mindre än genomsnittet.  

2. I: Vem tycker du påverkar ditt språkbruk? 

Kurt: Varierar kan vara kompisar, men även TV påverkar.  

3. I: Tror du att du påverkas av dina föräldrar och din uppfostran?  

Kurt: ja jag använder inte svordomar så mycket. 
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4. I: Läses det mycket i ditt hem? 

Kurt: Ja, pappa läser mycket äventyrsböcker och mamma läser kärleksromaner.  

5. I: Läser du själv mycket? 

Kurt: Ja, jag läser gärna fantasy och skräck.   

6. I: Tycker du att det påverkar ditt språk? 

Kurt: Nej, inte så mycket. 

7. I: Tittar du mycket på TV och i så fall vad tittar du på? 

Kurt: Jag tittar på ”Simpsons”, ”Heroes”och ”House”. Jag ser helst på serier, fast 

inga dokussåpor. 

8. I: Kan du nämna några andra medier som du ägnar mycket tid?  

Kurt: Ja, datorn spelar jag mycket spel på, annars tittar jag på film och lyssnar på 

radio när de spelar bra musik. 

9. I: Tror du att du kommer att förändra ditt språkbruk när du blir äldre och i så fall 

hur? 

Kurt: Ja det blir nog mer formellt.  

10. I Om vi tänker oss fyra olika talsituationer nämligen skolan, hemmet, tillsammans 

med kompisar och äldre. Kan du då tala om hur du använder ditt språk med 

avseende på svordomar, könsord, slang, hastighet i talet (långsamt, normalt, fort) 

och hur högt du talar.  

Kurt: I skolan är det ofta ett ledigt språk med lite datorspråk (Slang och 

fackterminologi i datorvärlden). Hemma är det mer formellt och vårdat språk som 

gäller. Hos kompisar är det mer informellt, annars samma som i skolan. När jag är 

hos äldre personer pratar jag ordentligt och tillrättarlägger språket. Här pratar jag 

även högt och långsamt. Jag pratar aldrig annars särskilt högt eller fort och använder 

inte könsord. 

11. I: Hur skulle du klara dig i skolan eller i samtal med kompisar om du inte fick lov att 

använda svordomar eller slang? 

Kurt: Det kan va svårt. Svordomar klarar jag mig utan, men inte slang.  

12. I: När du argumenterar för din sak använder du då slang eller svordomar eller 

markerar du på annat vis ditt engagemang? 

Kurt: Nej, Jag talar ordentligt, men jag kanske höjer rösten lite grand. 
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13. I: Hur tror du att motsatta könet hade gjort? 

Kurt: Det beror på vem det är, Men de flesta gör nog likadant som jag.  

14. I: Ingår slang av typen Liksom, typ, bara, sådär och va ofta i dina meningar? 

Kurt: Ja nästan alltid. 

15. I: Om vi tar ordet typ som exempel, vet du då vad dess ursprungliga betydelse är? 

Kurt: Ja, kan betyda sort.  

        

6.2.7 Wilma 

Wilma är 15 år och har en lillebror som är 13 år. Hon bor med båda sina föräldrar i ett hus 

inne i samhället. Hennes mamma arbetar som kontorist och hennes pappa arbetar som 

elektriker. Wilma är väldigt aktiv på sin fritid, då hon bl.a. klättrar, spelar innebandy och 

dansar streetdance. 

 

1. I: Upplever du att du tar till ord som du sedan ångrar och i så fall vilka  

Wilma: Nej. Kanske när jag skäller på min bror. Då kan det komma någon svordom. 

2. I: Vem tycker du påverkar ditt språkbruk? 

Wilma: Det är mest mina kompisar.  

3. I: Tror du att du påverkas av dina föräldrar och din uppfostran?  

Wilma: Ja lite. De säger till mej om jag använder fula ord som svordomar.  

4. I: Läses det mycket i ditt hem? 

Wilma: Ja, mamma läser lite läkarromaner och pappa läser mest tidningar.  

5. I: Läser du själv mycket? 

Wilma: Jag läser lite äventyrsböcker och skvallertidningar.  

6. I: Tycker du att det påverkar ditt språk? 

Wilma: nej det tycker jag inte att det gör. 

7. I: Tittar du mycket på TV och i så fall vad tittar du på? 

Wilma: Jag tittar på ”Desperate housewife” och ”Greys anatomi”.  

8. I: Kan du nämna några andra medier som du ägnar mycket tid?  

Wilma: Datorn använder jag ofta. Där chattar jag och gör mina läxor. Jag brukar 

även titta på Dvd-filmer. 
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9. I: Tror du att du kommer att förändra ditt språkbruk när du blir äldre och i så fall 

hur? 

Wilma: Ja lite. Jag kommer nog inte att använda så mycket slang.  

10. I Om vi tänker oss fyra olika talsituationer nämligen skolan, hemmet, tillsammans 

med kompisar och äldre. Kan du då tala om hur du använder ditt språk med 

avseende på svordomar, könsord, slang, hastighet i talet (långsamt, normalt, fort) 

och hur högt du talar? 

Wilma: I skolan är det rätt mycket slang och svordomar. Hemma är det rätt likt 

skolan med en del slang och svordomar. Med kompisarna är det mycket slang och 

svordomar. När jag är hos äldre är det inte mycket slang och bara lite svordomar. 

Här pratar jag högt och långsamt annars pratar jag normalt d.v.s. varken högt eller 

lågt. Könsord använder jag inte.  

11. I: Hur skulle du klara dig i skolan eller i samtal med kompisar om du inte fick lov att 

använda svordomar eller slang? 

Wilma: Det hade nog gått rätt bra, fast utan slang är det svårt.  

12. I: När du argumenterar för din sak använder du då slang eller svordomar eller 

markerar du på annat vis ditt engagemang? 

Wilma: Ja jag använder både svordomar och slang. Det beror på ämnet. Jag kan nog 

bli ganska högljudd också. 

13. I: Hur tror du att motsatta könet hade gjort? 

Wilma: Killar är nog lite mer hårda i sitt språk.  

14. I: Ingår slang av typen Liksom, typ, bara, sådär och va ofta i dina meningar? 

Wilma: Ja alltid. 

15. I: Om vi tar ordet typ som exempel, vet du då vad dess ursprungliga betydelse är?  

Wilma: Ja ungefär. 
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6.2.8 Andreas 

Andreas är 15 år och har två syskon nämligen en syster på 8 år och en bror som är 13 år. Han 

bor med båda sina föräldrar i ett hus som ligger en bit utanför samhället. Andreas mamma 

jobbar som förskolelärare och hans pappa jobbar som glasmästare. På sin fritid spelar Andreas 

bandy och umgås med sina kompisar. Han hjälper även till hemma när det behövs.  

 

1. I: Upplever du att du tar till ord som du sedan ångrar och i så fall vilka  

Andreas: Ja, det kan va fitta och andra könsord.  

2. I: Vem tycker du påverkar ditt språkbruk? 

Andreas: Det kan va kompisar eller TV-programmen. Ibland är det lillbrorsan.  

3. I: Tror du att du påverkas av dina föräldrar och din uppfostran?  

Andreas: Nej inte så mycket.  

4. I: Läses det mycket i ditt hem? 

Andreas: sådär mamma läser tidningar och pappa läser lite äldre böcker ofta 

deckare. 

5. I: Läser du själv mycket? 

Andreas: Lite grand ofta blir det ”Harry Potter böcker”.  

6. I: Tycker du att det påverkar ditt språk? 

Andreas: Nej inte särskilt.  

7. I: Tittar du mycket på TV och i så fall vad tittar du på? 

Andreas: Jag tittar på ”Simpsons”och ”Family guy”.  

8. I: Kan du nämna några andra medier som du ägnar mycket tid?  

Andreas: Datorn använder jag mycket. Där chattar jag och spelar spel. Jag går gärna 

på bio också. 

9. I: Tror du att du kommer att förändra ditt språkbruk när du blir äldre och i så fall 

hur? 

Andreas: Ja det blir nog mindre svordomar.  

10. I Om vi tänker oss fyra olika talsituationer nämligen skolan, hemmet, tillsammans 

med kompisar och äldre. Kan du då tala om hur du använder ditt språk med 
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avseende på svordomar, könsord, slang, hastighet i talet (långsamt, normalt, fort) 

och hur högt du talar? 

Andreas: I skolan pratar jag snabbt och använder både könsord och svordomar. 

Hemma är det likadant som i skolan. När jag är med kompisar är det mycket slang, 

svordomar och könsord, speciellt när vi är i grupp. Här pratar jag även snabbt och 

högt. Hos äldre pratar jag långsamt och använder inga svordomar eller slang.  

11. I: Hur skulle du klara dig i skolan eller i samtal med kompisar om du inte fick lov att 

använda svordomar eller slang? 

Andreas: Det hade nog blivit svårt.  

12. I: När du argumenterar för din sak använder du då slang eller svordomar eller 

markerar du på annat vis ditt engagemang? 

Andreas: Inga svordomar och inga könsord fast mycket slang. Jag pratar högt och 

snabbt. 

13. I: Hur tror du att motsatta könet hade gjort? 

Andreas: De pratar snabbt och högt, men använder inga svordomar och ingen slang 

eller könsord. 

14. I: Ingår slang av typen Liksom, typ, bara, sådär och va ofta i dina meningar? 

Andreas: Ja i de flesta sammanhang fast mest när jag chattar.  

15. I: Om vi tar ordet typ som exempel, vet du då vad dess ursprungliga betydelse är?  

Andreas: ja det betyder ungefär.  

       

6.3 Resultat djupintervjuer med lärare 

6.3.1 Annika 

Annika har gått fristående kurser samt pedagogiska året på Halmstad högskola och har arbetat 

sedan 1997. Hon har behörighet både i grundskolan och på gymnasiet. De ämnen som hon 

undervisar i är svenska, svenska 2 och engelska.  

 

I: Hur upplever du att elevernas språkbruk i skolan är?  

L: Fruktansvärt, det finns inga gränser utan allt är tillåtet.  
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I: Märker du någon skillnad mellan språkbruket i klassrummet jämfört med i korridorerna?  

L: Ja i klassrummet skärper de flesta till sig, men i korridorerna hörs både det ena och andra i 

alla fall så länge inte någon lärare eller annan vuxen är närvarande.  

 

I: Tycker du att språkbruket har förändrats och i så fall hur?  

L: Ja det har blivit värre. Det har kommit till nya fula ord som dessutom används mycket mer 

än vad som gjordes bara för några år sedan.  

 

I: Vad gör skolan för att stävja språkbruket? 

L: Det är svårt att angripa, men lärarna säger till. Det är inte heller fel att ta in folk utifrån, 

t.ex. friends. 

 

I: Hur stort ansvar har skolan i denna fråga? 

L: Föräldrarna har det största ansvaret, men även skolan har ett stort ansvar eftersom eleverna 

tillbringar mycket tid i skolan. 

 

I: Tycker du att du som lärare efterhand har accepterat ett grövre språkbruk?  

L: Ja kanske vanliga svordomar men aldrig könsord.  

 

I: Tycker du att du kan härleda elevernas bakgrund genom deras språkbruk och i så fall hur? 

L: Ibland men inte alltid. De gånger det går är det mest beroende på att själva språkbruket är 

annorlunda med mycket fula ord. 

 

I: Upplever du att språkbruket är genusrelaterat? 

L: Ja flickor är inte lika fula i mun. De använder som regel inte lika mycket svordomar och 

könsord. 
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6.3.2 Birgitta 

Birgitta har gått lärarprogrammet på Halmstad högskola och har arbetat sedan 1995.  

Hon har behörighet i årskurs 1-7 men undervisar i 6-9. De ämnen som hon undervisar i är 

svenska och samhällsorienterande ämnen.   

 

I: Hur upplever du att elevernas språkbruk i skolan är?  

L: Det har blivit bättre, även om det förekommer fula ord.  

 

I: Märker du någon skillnad mellan språkbruket i klassrummet jämfört med i korridorerna?  

L: Ja eleverna skärper sig i klassrummet, men i korridorerna är det värre med mer könsord.  

 

I: Tycker du att språkbruket har förändrats och i så fall hur?  

L: Idag sägs det nästan inga vanliga svordomar, men det är en tuffare jargong idag mycket 

beroende på att massmedia påverkar och att språkbruket på så vis blir mer accepterat.  

 

I: Vad gör skolan för att stävja språkbruket? 

L: Lärare är språkpoliser och de markerar hela tiden när det förekommer fult språk. Det har 

även gått hem brev till föräldrarna och skolan har informerat eleverna i etiska frågor.  

 

I: Hur stort ansvar har skolan i denna fråga? 

L: Skolan har ett stort samhällsansvar och måste markera när det behövs. Föräldrarna behöver 

dock inte kontaktas hela tiden. 

 

I: Tycker du att du som lärare efterhand har accepterat ett grövre språkbruk? 

L: Ja det gör man. Svordomar som fan och helvete accepteras men inga könsord.  

 

I: Tycker du att du kan härleda elevernas bakgrund genom deras språkbruk och i så fall hur?  



   56 

L: Ja tyvärr. Det går att härleda genom deras språkbruk som ofta är mycket grövre och mer 

innovativt än andras. 

 

I: Upplever du att språkbruket är genusrelaterat? 

L: Ja killarna har ett mycket grövre språkbruk, även om tjejerna inte ligger långt efter. 

Tjejerna är tystare och överröstar inte varandra som killarna gör. Killarna avbryter också 

varandra mer än vad tjejerna gör. Tjejerna kommenterar olika saker mer än vad killarna gör.  

 

6.3.3 Krister 

Krister har gått lärarprogrammet på Malmö lärarhögskola och har arbetat sedan 1980. Han har 

behörighet i årskurs 1-9 och inom ämnesområdena matematik och naturorienterade ämnen. 

Han fungerar för tillfället som en extra resurs för de elever som behöver ett extra stöd i sin 

undervisning. 

 

I: Hur upplever du att elevernas språkbruk i skolan är?  

L: Det är rått med ord som t.ex. bögdjävel, fitta. Jargongen är således tuff även om eleverna 

inte uppfattar det själva. 

 

I: Märker du någon skillnad mellan språkbruket i klassrummet jämfört med i korridorerna?  

L: Ja i klassrummet tänker de på det men i korridorerna måste språkbruket inskä rpas. Man 

kan ju undra hur de talar hemma. 

 

I: Tycker du att språkbruket har förändrats och i så fall hur?  

L: Det har blivit värre med flera könsord.  

 

 

I: Vad gör skolan för att stävja språkbruket? 
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L: Skolan har tid och moraldagar med språkbruket som återkommande tema. Vi har även ett 

återkommande samarbete med kuratorn. Det är även vuxnas uppgift att stävja språkbruket.  

 

I: Hur stort ansvar har skolan i denna fråga? 

L: Skolan har ett relativt stort ansvar, men huvudansvaret ligger på föräldrarna.  

 

I: Tycker du att du som lärare efterhand har accepterat ett grövre språkbruk?  

L: Ja tyvärr man blir efterhand avtrubbad och accepterar mer och mer.  

 

I: Tycker du att du kan härleda elevernas bakgrund genom deras språkbruk och i så fall hur?  

L: Ja invandrarnas språkbruk går att härleda ofta genom meningar som ”hallo brorsan läget”?  

 

I: Upplever du att språkbruket är genusrelaterat? 

L: Nej det är lika illa. Killar pratar kanske i ett högre tonläge med en högre röst.  

 

7 Analys och diskussion  

Här följer analys och diskussion. Vi har valt att dela in avsnittet i tre olika delar eftersom det 

blir mer åskådligt och underlättar för läsaren.  

 

7.1 Analys av resultat 

De resultat som vi kommer fram till i vår analys visar att ungdomar är väl medvetna om sitt 

språkbruk och hur de använder det. Det som påverkar deras språk är däremot något skiftande 

även om föräldrar utgör en majoritet. Andra källor som påverkar språket är kompisar och 

massmedia såsom TV:n. Här råder det även samsyn mellan lärare och elever.  

          Språket är även genusrelaterat och vi fostras in i våra roller av både vår omgivning och 

närstående. Det visar även vår undersökning, eftersom pojkar och flickor använder språket på 
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olika sätt och är medvetna om skillnaderna. Här finns dock en liten felmarginal för att språket 

även är individbaserat och inte alltid är könsbundet.  

         Språket i skolan upplevs som fult med mycket svordomar, slang och könsord. Eleverna 

är själva medvetna om detta, men upplever det inte som särskilt jobbigt, eftersom de menar att 

det mesta ska man inte ta åt sig. Lärarna instämmer vad det gäller språkbruket, men tycker att 

det är mycket påfrestande, då de lägger in en starkare betydelse i orden än vad eleverna gör. 

De får ofta även agera språkpoliser, vilket tar både kraft och tid från den ordinarie 

undervisningen. Lärarna tycker att föräldrarna skall ta ett större ansvar för ungdomarnas 

språkbruk. De tycker även att man kan ta in hjälp utifrån som t.ex. Friends. 

         Elevernas bakgrund har betydelse för deras språkbruk. Det som präglar det mest är 

hemmet och den form av språk som talas där. Kompisar och TV:n utgör andra orsaker till 

påverkan. Här har även skolan en stor del i elevernas språkbruk, eftersom det är här man 

träffas och utbyter nya erfarenheter både nyttiga och mindre nyttiga. Även lärarna tycker att 

de kan härleda elevernas ursprung genom deras språkbruk.  

         Elevernas fritidsläsning däremot påverkar inte språket i någon nämnvärd omfattning. 

Det läses relativt lite och då är det ofta lättare lektyr som tidningar av olika slag. Även om 

föräldrarna läser en del så har inte ungdomarna tagit intryck av detta.  

        Inställningen till dialekter är positiv, även om elevernas uppfattning varierar i vad som är 

slang och dialekt. 

        Brukandet av slang är utbrett och förekommer i nästan alla talsituationer, men då mest i 

skolan och minst i kontakt med äldre. Eleverna upplever att de inte skulle klara sig i vardagen 

om de inte får lov att använda slangutryck. Användandet av slanguttrycken är så vanligt i 

deras nya betydelser att ordens ursprungliga definitioner nästan har gått förlorade. Det var få 

elever som t.ex. kände till vad ordet typ ursprungligen betyder.  

 

7.2 Jämförelse mellan tidigare forskning och resultat 

I de tidigare avsnitten där elevernas medvetenhet om sitt språkbruk tas upp, redovisar vår 

undersökning samma resultat som tidigare gjord forskning. Däremot kunde vi inte se att 

språket var så genusrelaterat som tidigare gjorda undersökningar gör gällande. Flickor och 

pojkar använder således kraftutryck och svordomar i nästan samma utsträckning. Könsorden 
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har även börjat mista sin ursprungliga styrka och sitt innehåll, vilket överensstämmer med 

ämneslitteraturen.  

         Massmedia påverkar språkbruket i högre grad än vad tidigare forskningsresultat visar. 

Ungdomar påverkas enligt vår undersökning även av sina föräldrar, kompisar och skolan, 

vilket tidigare gjorda undersökningar tar upp.  

         De visar även andra tecken på grupptillhörighet, som t.ex. en viss hårfärg, kläder och 

smycken, vilket beskrivs i tidigare forskning. 

         Användandet av slang är omfattande och orden har grammatikaliserats, vilket både vår 

undersökning och forskningen visar på. Ungdomarna vet dessutom inte vad ordets 

ursprungliga betydelse var innan det började användas i slangen. Det har istället fått en ny 

funktion som utfyllnadsord vid pauser, eller när man söker bekräftelse av sin motpart.  

         Det kritiska förhållningssätt som lärarna har gentemot dialekter visar sig inte stämma 

med vår undersökning. Lärarna och eleverna anser snarare att dialekter är ”coolt” och skall 

bevaras. 

 

7.3 Diskussion 

Ungdomars språkbruk har nog i alla tider varit föremål för åsikter. Äldre personer har förfasat 

sig och lärare och andra auktoriteter har hela tiden försökt att stävja både ordval och 

meningar. Sätten har varit många, från att först enbart förbjuda så kallat fult språk till att 

numera skapa en förståelse för problemet. Vi tror att de är en riktig väg att gå, eftersom det 

som går att motivera oftast vinner mer gehör än att bara förbjuda något. Det gäller således att 

väcka en debatt i frågan och föra en etisk diskussion om vad som är rätt respektive fel. Det är 

även viktigt att hålla en dialog med föräldrarna så att alla inblandade parter är medvetna om 

problemet. 

         Ungdomar och deras språk är även en del av deras utveckling. Det är i den här åldern 

som de ska börja bygga upp en egen identitet och skapa sig egna värderingar och åsikter. 

Identiteten byggs upp i en miljö där de hela tiden måste hävda sig och där språket blir då ett 

medel för att övertyga och göra sin röst hörd. Ungdomarna är således medvetna om sitt 

språkbruk och anpassar det efter miljön. Denna verbala kamp innebär även att orden efterhand 

förlorar sin kraft och att språket därmed blir grövre, för att fortfarande väcka uppmärksamhet. 
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Ofta är de inte medvetna om vad orden har för grundbetydelse utan de använder dem i den 

betydelse de har i ungdomsspråket. Det innebär att de genom sitt språk avskärmar sig från 

standardsvenskan vilket i sin tur leder till att de får en felaktig bild av svenska språket. Här 

gäller det således att svenskläraren gör en insats.  

         I vår undersökning ser vi att det finns skillnader i språket mellan pojkar och flickor. Det 

finns dock en tendens att flickornas språk mer börjar likna pojkarnas. Det verkar som om att 

flickor idag i mångt och mycket tar efter pojkars hårda tag, inte minst i språket. Flickorna 

använder t.ex. ordet hora mer än pojkarna. Det gäller därför att läraren är uppmärksam på 

detta och inte accepterar fult språk från vare sig pojkar eller flickor. Här skulle man även 

kunna använda temadagar som tar upp etik och moral för att förstå vad som är rätt respektive 

fel. Det är viktigt att det är auktoriteter som håller i temadagarna eftersom de påverkar 

ungdomarna i rätt riktning. 

        Elevers sociala bakgrund verkar också påverka deras sätt att tala. Förekommer det 

mycket svordomar i hemmet, svär eleverna mer även utanför hemmet inte minst i skolan. 

Föräldrarnas uppfostran och attityder till språkbruket avspeglar sig således i ungdomarnas 

språk. 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 ungdomarnas språk.  

         Även elevernas umgänge med kompisar och när de chattar med varandra påverkar deras 

sätt att tala. Slanguttryck och ifyllnadsord utgör således en viktig del i ungdomars språk.  

Ett rimligt antagande är således att den som inte tar till sig och använder dem i sitt språk kan 

riskera att hamna i ett slags utanförskap, eftersom han eller hon inte använder de rätta 

signalerna utan tvärtom, genom att inte använda dem, snarare sticker ut från mängden. 

 

8 Sammanfattning 

Vi har utgått från ett antal frågeställningar och vårt syfte har varit att undersöka ungdomars 

språkvanor och deras attityder till språket i dagens Sverige. Vi har genomfört ett antal 

undersökningar på en högstadieskola. Vi har både använt oss av en kvantitativ frågeenkät och 

djupintervjuer av kvalitativ karaktär till både elever och lärare.  

         Den tidigare forskning vi har använt tar upp olika parametrar i språket och hur dessa 

påverkar dess användare. Litteraturen har kretsat kring olika språksociologiska perspektiv.  
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         Resultatet av vår enkätundersökning är i korthet att svordomar och slang används flitigt. 

Elevintervjuerna visade på att eleverna är medvetna om hur de talar och om olika språksociala 

frågor. Dock känner de sig påverkade av grupptrycket att tala på ett visst sätt. Lärarna är i hög 

grad medvetna om elevernas språkbruk och agerar på alla sätt de kan för att skapa ett 

behagligt språk på skolan. Lärarna upplever även att språket i skolan generellt sätt har 

förvärrats över tiden. 

 

9 Avslutning 

Det har varit ett givande och intressant arbete att undersöka ungdomars språk. Som blivande 

lärare har vi lärt oss en hel del om ungdomsspråk och ungdomar i övrigt.  

         Språket är elementärt inte bara i skolan och i undervisningen, utan det är något som alla 

som arbetar med ungdomar bör tänka på. Det gäller således att få ungdomarna att förstå att 

språket är en del av deras identitet, där språkbruket ofta utgör ett första intryck.  

         Språket och förmågan att klara av att vara ”en språklig kameleont” är något som är 

viktigt för elevernas framtid. Vår värld blir allt mer global och den sociala kontakten mellan 

människor blir allt mer viktig. Sociala kontakter, jobbansökningar, framtida studier och i 

princip allt annat underlättas om eleverna har med sig en god språklig förmåga.  
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Bilaga 1. Frågeenkät (kvantitativ undersökning) 

 

Namn: 

 

Kön: 

 

Klass: 

 

1. I vilken samtalsmiljö anser du att du använder flest kraftuttryck (svordomar) 
Motivera! 

 

2. Vilka ord är svordomar för dig? 

 

3. Ge exempel på ord som du aldrig skulle kunna tänka dig att använda: 

 

4. Vad betyder ordet hora för dig? Använder du det och i så fall i vilket 

sammanhang? 

 

5. Använder du mycket slanguttryck som t.ex. äger, messar, dissar och i så fall 
varför och vilka? 

 

6. I vilka samtalsmiljöer använder du slanguttryck mest? 

 

7. I vilka samtalsmiljöer använder du slanguttryck minst? 

 

8. I vilken samtalsmiljö känner du dig mest bekväm med samtalsspråket? 

 

9. Hur mycket tillrättalägger du ditt språk i samtalsmiljöerna: skolan, 
kompisarna, hemmet, i kontakten med äldre människor? 

 

10. Tycker du dig märka att andra människor anpassar sitt språk när de pratar 

med dig? När? Var? Hur? 

 



   

11. På vilket sätt tror du ungdomars bakgrund påverkar deras språk? 

 

12. Hur upplever du språkbruket i skolan? Motivera! 

 

13. Om du tycker språket i skolan är påfrestande hur skall man komma till rätta 
med det? 

 

14. Ge exempel på ord och meningar du tycker är gammalmodiga:  

 

15. Uttrycker dialekter ett hinder att förstå olika människor enligt dig? 

 

 

16. Många olika kulturer lever i Sverige idag. Tycker du att du kan förstå och bli 

förstådd i samtal med kulturer olik din egen? Motivera! 

 

17. Hur påverkas du av språkbruket i andra kulturer? 

 

18. Hur tycker du massmedia påverkar ditt sätt att tala? 

 

 

19. Ge exempel på vad manligt och kvinnligt språk är enligt dig: 

 

20. På vilket sätt skiljer sig ditt språk om du pratar med en kille eller en tjej? 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 



   

 

 

Bilaga 2. Djupintervjufrågor till elever (kvalitativ undersökning) 

 

1. Upplever du att du tar till ord som du sedan ångrar?  
Ge exempel. 

 

2. Vem påverkar ditt språkbruk mest? 
 

 

3. Tror du att du påverkas av din uppfostran eller dina föräldrars sätt att tala i ditt eget 
språkbruk 

 

 

4. Vad har dina föräldrar för yrke 
 

 

5. Läses det mycket i ditt hem och i så fall vad 
 

 

6. Tycker du att det påverkar ditt språk och i så fall hur 
 

 

7. Vilken typ av TV-program tittar du mest på 
 

 

8. Vilka andra former av massmedia ägnar du mycket tid 

 

 

9. Tror du att du kommer att förändra ditt språkbruk när du blir äldre och i så fall hur  

 

 

10. Vad kännetecknar ditt språkbruk i följande samtalsmiljöer 
 

Skolan, Hemmet, Kompisar, Äldre personer.  

 

 

11. När du argumenterar för din sak använder du då svordomar och slang 
 

 



   

12. Gör du detta i alla samtalssituationer 
 

 

13. Skulle du klara dig i ett samtal med dina kompisar eller i skolan om du inte fick 
använda slang eller svordomar 

 

 

14. Hur tror du att motsatta könet hade gjort 
 

 

15. Använder du slangutryck som typ, liksom, bara/ba och såhär och i så fall när använder 
du dem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Bilaga 3. Djupintervjufrågor till lärare (kvalitativ undersökning) 

 

 

1. Hur upplever du att språkbruket är i skolan? 
 

 

2. Har språkbruket förändrats? 
 

 

3. Är det någon skillnad mellan språkbruket i korridoren jämfört med klassrummet? 

 

 

4. Vad gör skolan för att stävja språkbruket? 

 

 

5. Hur stort ansvar har skolan när det gäller att stävja språkbruket?  
 

 

6. Tror du att du som lärare efterhand har accepterat ett grövre språkbruk?  
 

 

7. Tycker du att du kan härleda elevernas bakgrund genom deras språkbruk? 
 

 

8. Upplever du att språkbruket är genusrelaterat? 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Bilaga 4. Informationsblad till föräldrar 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på högskolan i halmstad. Vi skall skriva en 

uppsats inom språksociologi. Detta innebär att olika människors 

språkbruk analyseras utifrån olika infallsvinklar. Därför ber vi om 

tillstånd till att låta er son/dotter medverka i vår undersökning genom 

att bli intervjuad. För ytterligare information kontakta gärna oss på 

telefon: 

André Mattsson                                           Ambjörn Lindfors 

0763376079                                                             03569020 

 

 

Mvh           André och Ambjörn 

 

 

 

 

 

 

 


