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Abstrakt 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida det finns några förändringar i elevers 

språkbruk och hur några lärare ser på detta. De frågeställningar studien baseras på är: Hur ser 

gymnasielärare i svenska på elevers språkbruk i och utanför skolan? Finns det någon 

förändring i elevers språkbruk idag jämfört med tidigare? och Vad kan denna förändring i så 

fall bero på? Teoretiskt utgår studien från forskning kring språkets förändring i det moderna 

svenska samhället och hur vi med språkets hjälp kommunicerar på olika sätt. Vidare utgår 

studien från forskning kring ungdomars språkbruk och språkutveckling främst utanför men 

även i skolan. Den undersökningsmetod som används i denna uppsats är av kvalitativ art och 

består av separata semi-strukturella intervjuer med svensklärare på gymnasiet. Resultatet och 

analysen visar bland annat att ungdomars språkbruk hänger samman med deras identitet och 

är beroende av de olika situationer man befinner sig i, samt att tal- och skriftspråk närmar sig 

varandra allt mer. I diskussionen förekommer reflektion över det som framkommit i resultat 

och analys.  

 

Nyckelord: språkbruk, identitet, kommunikation, ungdomsspråk  
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 Abstract  

 

The purpose of the present study is to investigate whether there are any changes in the use of 

language among pupils and how some teachers look at this. The questions the study is based 

on is: How does Swedish teachers in high school look at the use of language among pupils in 

and outside of school? Is there any change in the language use of pupils today compared to 

before? and What can this change, if so, depend on? Theoretically the study is based on 

research on the development of language in the modern Swedish society and how we use 

language to communicate in different ways. Furthermore, the study is based on research on 

young people's use of language and language development mainly outside of but also in 

school. The survey method used in this essay is of qualitative character and consists of 

separate semi-structural interviews with Swedish teachers in high school. The results and the 

analysis show that young people's use of language is linked to their identity and are dependent 

on the various situations you are in, and that spoken and written languages are converging 

more and more. In the discussion there will be reflection upon what has emerged in the results 

and analysis. 

 

Keywords: language use, identity, communication, youth language 
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Inledning 

 

Denna uppsats kommer att utgå ifrån forskning kring det svenska språkets utveckling och 

ungdomars språkutveckling. Mitt intresse för ungdomars språkutveckling började då jag läste 

flertalet debattartiklar angående ungdomar och dagens "ungdomsspråk". Intresset ökade allt 

eftersom den språkliga debatten fortsatte och djupnade ytterligare under mina VFU-perioder. 

Jag anser att det är relevant att få kunskap inom detta ämne då dagens svenska skola består av 

elever med väldigt olika etnisk bakgrund och har olika språk i sin repertoar. Genom en ökad 

kunskap kan jag som lärare hjälpa eleverna att utveckla sitt svenska språk på ett bättre sätt och 

ge dem en bättre förutsättning i framtiden på dagens hårda arbetsmarknad.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur ett par svensklärare på gymnasiet ser på 

elevers språkbruk i och utanför skolan och vad detta språkbruk kan bero på.  Dessutom vill 

jag ha reda på vilken funktion språket har hos ungdomar. Utifrån detta är min 

huvudfrågeställning:  

 Hur ser gymnasielärare i svenska på elevers språkbruk i och utanför skolan?  

För att enklare få svar på denna frågeställning har jag två underfrågor, vilka är:  

 Finns det någon förändring i elevers språkbruk idag jämfört med tidigare?  

 Vad kan denna förändring i så fall bero på?  

     För att besvara dessa frågor kommer jag först att presentera tidigare forskning inom 

området, vilken ligger till grund för min uppsats, för att sedan presentera mitt val av 

undersökningsmetod, hur jag gått till väga i undersökningen samt resultaten av denna. 

Därefter kommer jag att analysera resultaten utifrån min teoretiska bakgrund och presentera 

mina svar på frågeställningarna samt mina slutsatser i en sammanfattning. Sist kommer en 

diskussion att ske utifrån resultaten av analysen, mina slutsatser och frågeställningarna för att 

ge ett reflekterande perspektiv på frågeställningarna och problematiken inom området.  
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Bakgrund 

 

Språk och kommunikation 

Einarsson (2005; 2009) skriver om ett så kallat "lekt-begrepp", vilket innebär att språket är 

uppbyggt av och utvecklas genom att olika "lekter" påverkar en persons språk. Lekter 

uppkommer då människan kommunicerar med andra människor i olika sammanhang, både 

verbalt och icke-verbalt. Dessutom uppkommer och formas dessa lekter genom och av vilka 

människor kommunikationen sker med, exempelvis om det är män eller kvinnor, medarbetare 

eller en chef, och utifrån de stereotyper som finns i samhället kring dessa människor. 

Lekternas utformning påverkas också av att vi är olika, bland annat genom ålder, etnicitet, 

mediekonsumtion och geografisk tillhörighet. Vidare menar Einarsson (2005; 2009) att lekter 

handlar om både produktion och konsumtion. Att vi talar och skriver påverkas av det vi läser, 

upplever och lyssnar på, men även av hur vi uppfattar och tar till oss det vi konsumerar.    

     Einarsson (2005; 2009) väljer att dela in idiolekten, summan av en individs samlade lekter, 

i flera mindre lekter vilka bland annat är: dialekt, sexolekt, kronolekt, sociolekt och etnolekt. 

Sexolekten handlar om drag i kommunikationen som är beroende av kön och på vilka sätt 

män och kvinnor kommunicerar med varandra. Kronolekten i sin tur handlar om att olika 

åldersgrupper kommunicerar på olika sätt och att det kan förekomma krockar i 

kommunikationen då människor i olika ålder kommunicerar med varandra. Här handlar det 

även om värderingar och att vissa kommunikationsformer är mer eller mindre accepterade. 

Etnolekten innebär att individer kommunicerar på olika sätt beroende av deras etniska 

tillhörighet. Bland annat handlar etnolekten om att individer inte helt behärskar ett språk om 

man är tvåspråkig och att det också kan vara en medveten markering av sin etniska identitet. 

Dessutom blandas etnolekten ofta med sociolekten, exempelvis då ungdomar vill visa vilken 

social grupp de tillhör. För att återgå till idiolekten är den som sagt summan av en individs 

lekter men den är också sociokulturellt betingad (Einarsson, 2005; 2009). Idiolekten är fast 

men ändå förändringsbar, då nya erfarenheter såsom byte av arbetsplats påverkar. Förutom 

detta kan idiolekten även förändras tillfälligt i form av att en eller ett par lekter kan vara mer 

eller mindre dominerande över övriga lekter i vissa sociala sammanhang. Det som gör att 

idiolekten förändras och att vissa lekter kan bli mer eller mindre dominerande beror i grund 

och botten på att vi behöver använda oss av ackommodation för att kunna möta och klara av 

de krav som ställs på oss i olika sociala sammanhang.  

     Som ovan nämnt påverkas idiolekten av de krav omgivningen ställer på oss och detta 

innebär att en individs lekter påverkas på tre nivåer enligt Einarsson (2005; 2009). Påverkan 
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kan ske på en symbolisk nivå, vilket innebär att individen påverkas av hur media och andra 

individer framställer en viss lekt. När påverkan sker på en strukturell nivå handlar det om att 

olika lekter inordnas i över- och underordning beroende av arbete, studier och fritid och 

fritidssysselsättningar. Då det gäller den individuella nivån handlar det om hur individen 

konstruerar sig själv och bygger sin identitet.  

     Josephson (2004) påpekar att det svenska språket har gjort en ganska långsam förändring 

de senaste trettiofem åren. Samtidigt är det tydligt att språket förändras, bland annat genom att 

ordet "att" blir allt mer ovanligt och att benämningarna "de" och "dem" ersätts av "dom" i 

både subjekts- och objektsform. Att förändringar som dessa sker kan bero på olika tendenser 

Josephson (2004), exempelvis visualisering, intimisering och anglifiering. 

     Josephson (2004) menar att det förekommer en anglifiering mellan svenskan och andra 

språk, såsom engelskan och de olika modersmålen i Sverige. Visualisering handlar om hur 

information överförs idag jämfört med förr. Förr användes papperstidningar och brev medan 

internet gör att vi idag kan publicera och finna information av olika slag på ett snabbare sätt. 

Dessutom kan människan idag använda sig av olika verktyg för att förändra en texts utseende, 

vilket leder till att en del markörer som tidigare var tydliga, exempelvis betydelsen av versaler 

och särskrivning/ icke-särskrivning, har idag blivit av ett annat slag då tal- och skriftspråket är 

mer olika jämfört med förr. Då Josephson (2004) tar upp intimisering trycker han på att det 

finns tre förändringar i samhället. Den första samhällsförändringen är urbaniseringen, vilken 

ger nya samtalssituationer och informationen som framförs i dessa situationer är av ett annat 

slag jämfört med innan urbaniseringen fick fart. Detta innebär att människan går från att till 

exempel samtala om både sig själv och ärendet de har i affären till att enbart utföra ärendet 

och det samtal som krävs för detta. Övrig information om exempelvis semesterplaner tas inte 

längre upp. Den intima relationen mellan människor blir alltså mindre. Den andra 

förändringen är rollbyten och då främst när det gäller kvinnor. Kvinnor i dagens svenska 

samhälle har flera roller, som mamma, arbetande och Friskis och Svettis-instruktör. Då 

människan är så många olika saker blir det också mer intressant att söka sig bakom detta hos 

sin samtalspartner och söka den "riktiga människan" (Andersson, i Josephson 2004). Den 

tredje förändringen är jämlikhetstänkandet och då är det främst jämlikheten mellan könen som 

är mindre än förr. Genom denna förändring blir hierarkier mindre viktiga i samtalen och det 

gör att samtalen blir mer intima, exempelvis genom att vi idag säger "du" till främmande 

personer i högre grad än förr då "Ni" var ett vanligare tilltal för okända personer.   

     Josephsons (2004) genomgång av olika tendenser handlar vidare om språket som 

kommunikation och hur det påverkar på vilka sätt vår kommunikation med andra människor 
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utvecklas, exempelvis genom inflytandet från engelskan. Hela genomgången handlar alltså 

om vad som påverkar vår kommunikation och gör att den utvecklas.  

     Day (2010) pekar på sambandet mellan språk och samhälle. Han menar att sambandet ser 

olika ut beroende på i vilken samhällsfunktion det används. Detta innebär att språket används 

i ideologiska syften, såsom i politiska tal och inom institutioner används språket bland annat i 

samtal mellan läkare och patient. Då språket används i olika verksamheter handlar det om 

vilken typ av språk som behövs för att till exempel kunna delta i en auktion eller en 

hundutställning. Att slutligen ha en språklig identitet innebär att man använder olika språk i 

sina olika roller och hur detta tolkas. Alltså handlar språklig identitet om att en person 

använder ett mer akademiskt språk då han/hon studerar och ett annat språk då han/hon talar 

med exempelvis sina föräldrar eller vänner. Dessutom har språklig identitet även med 

dialekter, ordval, röstläge och gester att göra. Day (2010) menar med andra ord att språket 

människan använder är väldigt varierat och beroende av flera olika variabler. Dessutom 

kombineras dessa variabler på olika sätt i olika sammanhang, till exempel om en politiker 

talar en viss dialekt då denne håller tal.  

 

Språk, identitet och språklig identitet i klassrummet 

Jonsson och Milani (2009) pekar i sin artikel, vilken utgår från debatten om ”blattesvenskan, 

på att den så kallade ”blattesvenskan” benämns som något negativt då man i medier talar om 

det svenska språket och dess utveckling. Detta beror bland annat på att ”blattesvenskan” anses 

vara ett interimspråk, ett språk som inte är fullt utvecklat och som beror på bristande 

kunskaper i majoritetsspråket. Vidare anser Jonsson och Milani (2009) att ”blattesvenskan” 

kopplas till en viss grupp människor som i medier och även samhället i stort kan ses som 

antingen de ”nya svenskarna”, som nyligen, av olika anledningar, flyttat till Sverige, eller kan 

innefatta alla i Sverige med annan etnisk och språklig bakgrund än svensk. Vidare, om man 

ska se till själva uttrycket ”nya svenskar”, kan man se att detta uttryck har en dubbel betydelse 

i samhället. Å ena sidan står det för att de ”nya svenskarna” är en del av det ”oss” som är det 

svenska folket, men å andra sidan pekar termen ”nya” på att det finns en skillnad mellan dessa 

”nya svenskar” och landets befolkning i stort (Jonsson och Milani, 2009). Detta påverkar även 

skolan då det blir en skillnad även här mellan ”svenska elever” och ”nya svenskar som 

elever”.  

     Jonsson och Milani (2009) anser vidare att jämlikhet i klassrummet kan var svårt att uppnå 

då det förekommer konstruktioner bland eleverna som gör att de blir indelade i "de andra" och 
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"oss". Eleverna skapar på olika sätt en grupptillhörighet, exempelvis genom sitt språkbruk. I 

klassrum med kulturell mångfald bland eleverna blir detta tydligt då eleverna å ena sidan kan 

ge varandra gliringar och ibland även hoppa på varandra med rasistiska uttryck för att visa att 

det finns flera olika etniciteter och att det finns skillnader dem emellan, men å andra sidan kan 

visa att ”oss” består av exempelvis alla elever med annat modersmål än svenska i 

klassrummet. Det är dock viktigt att i sammanhang som dessa vara medveten om att eleverna 

inte endast visar på skillnader mellan etniciteterna för att påpeka att det finns ”vi” och ”dom” 

utan detta är också ett sätt för eleverna att inbjuda varandra i gemenskapen av ”oss”. Vidare 

menar Jonsson och Milani (2009) även att detta sätt, att verbalt hoppa på varandra, är något 

som verkar finnas inom ”invandrarkillars” oskrivna regler och normer, då ”invandrartjejer” 

inte verkar delta i dessa typer av verbala utmaningar och samhörighetspåpekanden.  

     Att just ”nya svenskar” är de som i språkdebatten utpekas som ”de andra” tror Jonsson och 

Milani (2009) beror på att samhället i stort tycker att de ”nya svenskarna” ska anpassa sig 

efter de normer som finns i det svenska samhället och på så vis bli som ”oss”.  Man vill helt 

enkelt att de ”nya svenskarna” ska ta till sig det svenska språket korrekt och de svenska 

normerna för att få inbjudas till att bli en del av gemenskapen av ”oss”. Man kan dock se, som 

framgått ovan, att ungdomar och elever med annan etnisk bakgrund än svensk tenderar att 

skapa gemenskap och samhörighet sinsemellan och bilda ett eget ”oss”, vilket kan distansera 

dem från det ”oss” samhället anser att de ska bli en del av (Jonsson och Milani, 2009).  

     Enligt Linnér och Lundin (2011) blir en del elever mer eller mindre påtvingade en språklig 

identitet och kod som skolan och lärare anser vara viktig. Andra elever tar till sig denna 

skolidentitet av fri vilja. Skolidentiteten blir också olika svår att erövra för olika elever då de 

har olika förutsättningar och har olika lätt att "passa in" i den "mall" skolan har. 

Undervisningsmässigt kan detta få konsekvenser genom att det påverkar elevernas möjlighet 

att utveckla sitt tal- och skriftspråk på ett bra sätt. Dagens elever är ständigt i kontakt med 

skriften, vilken allt mer närmar sig talspråket hos många, exempelvis genom bloggar och sms 

enligt Linnér och Lundin (2011). Att elever kan få olika svårt att utveckla det språk skolan 

förespråkar kan bero på att eleverna inte riktigt kan se sammanhanget då undervisningen gör 

nedslag i tal- och skriftspråket istället för att ta upp allt inom dessa två språkområden.  

     Om man ska se till elever med annat modersmål än svenska kan dessa elevers interimspråk 

ibland sätta käppar i hjulet för hur de tar till sig och kan anpassas till skolidentiteten. Detta 

kan i sin tur enligt Linnér och Lundin (2011) göra att eleverna använder så kallad 

"blattesvenska" i både tal och skrift. Som sagt kan dessa elever få svårt att anpassa sig efter 



 
 

10 

skolidentiteten och det språk skolan förespråkar, men å andra sidan använder de kreativitet för 

att utveckla sitt egna, personliga språk.  

     Linnér och Lundin (2011) pekar alltså på att den skolidentitet alla elever ska acceptera och 

anpassas efter och därigenom utveckla ett "korrekt" språk inte fungerar fullt ut. Eleverna i ett 

klassrum är olika och har olika social och kulturell bakgrund. Detta kan inte fungera fullt ut 

då eleverna även har andra samhällsenliga identiteter som påverkar deras språkbruk och 

språkutveckling. Eleverna kan alltså till viss del och i olika hög grad ta till sig skolidentiteten 

och det språk som där förespråkas.  

     Engblom (2004) anser utifrån resultaten i sin studie om identitet i samtalssituationer att 

etniciteten är viktig för ungdomar i en samtalssituation, men samtidigt är den något 

föränderlig då samtalets förutsättningar sätter normen för etnicitetens relevans. Samtidigt 

förekommer en förhandling genom samtalssituationen om ungdomarnas identiteter, relationer 

och självbilder. Ungdomar kan alltså visa flera olika identiteter i den specifika 

samtalssituationen om så behövs. Vidare menar Engblom (2004) att ungdomarna har 

etniciteten som övergripande identitet och att de sedan har ett antal andra identiteter som de 

också visar, till exempel könsidentitet, familjeidentitet och ungdomsidentitet. Att ungdomarna 

förhandlar om dessa identiteter och att den etniska identiteten är övergripande under samtalets 

gång kan enligt Engblom (2004) ha att göra med att de övriga identiteterna upplevs som mer 

könsliga hos ungdomarna, och etniciteten blir då ett sorts verktyg för att visa distans och 

solidaritet. Engblom (2004) anser vidare att förhandlingen om klasstillhörighet, kön, ålder och 

det övergripande etniska under ett samtals utveckling kan hänga samman med huruvida 

ungdomarna som talare vill framhäva skillnader eller likheter för att visa och positionerna sig 

själva på ett sätt som kan vara fördelaktigt för dem själva.  

     Då det handlar om begrepp såsom ”invandrare” och ”svenskar” väljer de kvinnliga 

deltagarna i Engbloms (2004) studie att enade benämna sig som ”invandrare” och nämner inte 

de personliga skillnaderna utan istället skillnaderna mellan ”invandrare” och ”svenskar”. 

Ungdomarna väljer alltså att uttrycka likheter och en viss solidaritet inom samtalsgruppen. Att 

på detta sätt kategorisera sig själv och andra menar Engblom (2004) har att göra med att 

ungdomarna vill visa etnicitet. Återigen handlar det om att ungdomarnas samtalssituationer 

och de oskrivna regler som där förekommer avgör hur den etniska identiteten skapas och görs 

tydlig. I grund och botten menar Engblom (2004) att de olika samtalssituationerna utgör en 

identitetsskapande arena där varje samtal är unikt i förhållande till reglerna i det specifika 

pågående samtalet.  Vidare handlar det om att ungdomarna på olika sätt förkastar eller bejakar 

olika identiteter hos övriga samtalspartner.  



 
 

11 

     Kotsinas (1994) anser att människan inte endast visar sin grupptillhörighet genom yttre 

attribut såsom val av klädstil, hårfärg och frisyr och smink, utan även genom sitt språk. 

Språket kan vara ett sätt att uttrycka olika sociala roller och sin personliga identitet, samt sin 

grupptillhörighet. Vidare anser Kotsinas (1994) att människan i ett mångkulturellt samhälle 

tenderar att använda språket för att visa på vårt ursprung, exempelvis genom att åberopa 

talspråk och uttryck som visar vilken ålder, social klass och kön man tillhör. Dessutom 

varierar de uttryck och talspråk vi väljer att använda oss av utifrån hur den specifika 

situationen ser ut där samtalet äger rum.  Ytterligare en aspekt på detta är att det i för 

individen nya sociala grupper är än viktigare att visa vem man är och på vilket sätt man tillhör 

samtalsgruppen.  

     När det kommer till ungdomars språkbruk anser Kotsinas (1994), i linje med Jespersen 

(1925, i Kotsinas 1994), att skapandet av slangord och nya uttryck är ett sätt för ungdomar att 

uttrycka sig och skapa ett eget språk för att göra sig fria från omvärlden och dess normer och 

regler. Dessutom kan nya uttryck stärka samhörigheten i den sociala gruppen ungdomarna 

tillhör. Vidare menar Kotsinas (1994) att användningen av slang, liksom andra språkliga 

markörer, tillhör ungdomars socialisationsprocess och är en del av deras utveckling mot 

vuxenlivet.  

     Då det gäller ett så kallat standardspråk anser Kotsinas (1994) att ungdomar ofta är 

medvetna om standardspråkets normer, alltså det språk som enligt vuxna är ”korrekt” och som 

skolan lär ut. Samtidigt väljer många ungdomar att sätta sig emot standardspråket och på så 

vis använda så kallat ”ungdomsspråk” för att distansera sig från standarden och frigöra sig 

från vuxenvärlden och dess kontroll. Dessutom handlar det om, som ovan nämnt, ett 

identitetsskapande, både på personlig nivå och på gruppnivå.  

     Kotsinas (1994) pekar också på att ungdomar är en viktig del i den 

språkförändringsprocess som hela tiden pågår. Då ungdomar är kreativa och tillför nya ord 

och uttryck till vardagsspråket kan en del av dessa ord och uttryck komma att tas upp av allt 

fler människor och på så vis blir dessa en del av allas vardagsspråk. Detta gör att språket 

efterhand förändras, inte bara på individnivå och inom ungdomsgrupper, utan i samhället i 

stort. Även om det tar lång tid för språket att förändras och ord och uttryck är seglivade olika 

länge då de tas upp av flertalet människor förekommer det alltså en ständig språklig 

förändring. 

     Josephson och Svanlund (2005) anser att människans talspråk och skriftspråk är nära 

sammankopplade och ofta är det standardspråket som är närmst sammankopplat med skriften. 

Vidare menar de att det även kan finnas ett sorts standardtalspråk, vilket varierar beroende på 
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var i landet man lever och huruvida man är av annan etnisk bakgrund och hur området man 

lever i ser ut.  

     Då det gäller den språkliga förändringen anser Josephson och Svanlund (2005) att det 

handlar om de olika språkljuden och att människan genom tiden tenderar att förenkla orden 

genom att ta bort stavelser och ljudningar som känns onödiga för att få fram informationen i 

det man vill tala om så fort som möjligt. Josephson och Svanlund (2005) pekar också på att 

även om talspråket och skriftspråket är olika i många fall, betyder det inte att talspråket är en 

slarvig version av skriftspråket. Istället behövs talspråket för att vi ska kunna lära oss skriva 

och utan talspråket skulle inte skriftspråket utvecklas. Då det gäller själva utvecklingen av 

både tal- och skriftspråket handlar det om att vissa språkliga förändringar accepteras och 

stannar kvar medan andra inte accepteras och försvinner. Vidare är det inte bestämt vilka 

förändringar som stannar kvar då även detta beror på var i landet man bor och hur 

omgivningen ser ut, exempelvis att man lever i ett område med stor etnisk mångfald. Dessa 

skillnader, tillsammans med dialektala skillnader, gör att i vissa delar av landet är en 

förändring accepterad, medan det i andra delar är andra förändringar som blir accepterade. 

Detta gör att språket blir olika beroende på var i landet man lever.  

     Jonsson (2007) anser att manliga ungdomar med icke-svensk bakgrund genom språket och 

yttre attribut såsom kläder skapar samhörighet, gruppidentitet och även individuell identitet. 

Att användningen av språkbruket är avgörande verkar bero på att det inom gruppen finns ord 

och uttryck som endast används där. Samtidigt används andra ord och uttryck i sammanhang 

då ungdomarna vill uttrycka sin samhörighet som etniskt icke-svenskar, exempelvis genom att 

utmana varandra i en klassrumsdiskussion genom nästintill rasistiska påhopp. Detta ger enligt 

Jonsson (2007) en atmosfär där de manliga ungdomarna å ena sidan visar att de "hör ihop" 

som grupp men å andra sidan visar att de är olika som individer. Vidare är det tydligt att det är 

viktigt för de manliga ungdomarna att visa vilka de är, både som grupp och som individer. 

Detta gör de genom språket men även genom yttre attribut såsom att ha en viss klädkod inom 

gruppen. 

     Språket och det språkbruk ungdomarna i studien väljer att använda sig av handlar också 

om ett "vi" och ett "dom" enligt Jonsson (2007). Detta beror på att ungdomarna använder 

språket för att visa att det finns en skillnad mellan "oss" invandrare och "dom", svenskarna. 

Att använda ett visst språk eller vissa ord och uttryck har alltså inte bara en inomgrupplig 

mening för att visa samhörighet och gruppidentitet, utan även en yttre mening för att visa 

omvärlden vilka "vi" och "dom" är. Man vill alltså visa andra, utanför gruppen, att man hör 

ihop, likväl som man vill visa varandra samhörighet och respekt.  
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Kort sammanfattning 

De teorier jag ovan presenterat behandlar språkets utveckling och vilken roll språket har i vår 

kommunikation med andra människor. Detta innebär att språket utvecklas och blir förenklat 

med tiden, vilket i sin tur gör att den språkliga kommunikationen förändras. På vilket sätt man 

använder språket för att kommunicera beror på flera olika ting, bland annat sin etniska 

identitet och vilken social grupp man tillhör. Språkets utveckling i sig beror också på flera 

olika ting. Här handlar det bland annat om att andra språk såsom engelska influerar svenskan 

och dess utveckling och att det idag finns sociala medier vilka påverkar hur vi överför 

information och kommunicerar.  

     Då det gäller språk och identitet behandlar ovan presenterade teorier på vilket sätt språket 

spelar en viktig roll för ungdomars identitet, både som individer och som grupp. Detta innebär 

att ungdomar använder språket som en markör för att visa omvärlden vilken identitet de har 

och på så vis separera sig själva från ”de andra”. Språket är även ett sätt att visa sin etniska 

tillhörighet och det kan inom en umgängeskrets finnas en språklig jargong vilken omvärlden 

kan se som kränkande, men vilken är accepterad inom gruppen och ett sätt för gruppen att 

skapa en gruppidentitet. Vidare finns det i skolan en språklig identitet elever ska anpassa sig 

till. Denna identitet kan för elever med annan etnisk bakgrund vara svår att anpassa sig till då 

deras interimspråk kan sätta käppar i hjulet för utvecklingen av det som skolan anser vara ett 

”korrekt” språk. Skolans språkliga identitet passar alltså inte alla elever.  

     Jag kommer med hjälp av ovan presenterade teorier kunna besvara mina frågeställningar 

då teorierna tar upp hur språkbruket ser ut hos ungdomar och är kopplat till deras identitet, hur 

språklig kommunikation och det svenska språket utvecklas samt på vilka sätt språk och 

kommunikation utvecklas i stort. Dessutom kommer jag med hjälp av teorierna och mina 

resultat från undersökningen kunna analysera och ta reda på hur ungdomars språkbruk ser 

annorlunda ut idag och vad detta kan bero på.  

 

   



 
 

14 

Metod 

 

Den kvalitativa intervjun 

Då jag har valt en kvalitativ undersökningsmetod i form av semistrukturella intervjuer (Patel 

och Davidsson, 1994) är det viktigt att ha i åtanke att frågorna ska vara öppna men ändå inte 

tillåta möjlighet till alltför stora utsvävningar för informanterna. Då jag är intresserad av 

informanternas personliga åsikter kring elevers språkbruk vill jag ha frågor som har låg nivå 

av strukturering och även en låg nivå av standardisering (Patel och Davidsson, 1994). Vidare 

är det även viktigt att jag själv ställer mig frågande till om mina tänkta intervjufrågor fungerar 

för de informanter jag tänkt mig och om de ger den information jag behöver. Informanterna 

ska kunna göra en personlig tolkning av frågorna men som ovan nämnt inte kunna sväva iväg 

alltför långt ifrån ämnet och det jag vill veta. Det är också viktigt att informanterna förstår 

syftet med min undersökning och är medvetna om att den är anonym och konfidentiell samt 

att de gett sitt medgivande till inspelning av intervjuerna. Vidare är det bra att ha i åtanke att 

undersökningen ska ha god validitet, att jag kommer att undersöka det jag vill undersöka, och 

god reliabilitet, att jag gör det på ett tillförlitligt sätt (Patel och Davidsson, 1994). Jag måste 

ha i åtanke att jag som intervjuare kan påverka mina informanter till att exempelvis ge mig de 

svar jag förväntar mig, vilket påverkar trovärdigheten i studien.  

 

Urval och tillvägagångssätt 

Jag valde mina informanter genom att i ett första skede fundera på vilken min målgrupp var 

och vad som skulle kunna vara ett lämpligt antal informanter. Jag kom fram till att min 

målgrupp, i och med syftet med studien, var gymnasielärare i ämnet svenska. Informanternas 

ålder spelade igen större roll, men jag ansåg att det skulle kunna vara mer intressant med 

något äldre informanter som arbetat ett flertal år inom läraryrket och därigenom kunnat märka 

fler förändringar i språket jämfört med yngre lärare som inte arbetat lika länge. Jag kom fram 

till att två till tre informanter skulle vara ett lagom antal, delvis på grund av tidsaspekten och 

delvis för att jag ville ha möjlighet att få en viss bredd i mina resultat.  

     Efter att jag kommit fram till detta tog jag kontakt med en svensklärare på en 

gymnasieskola, vilken jag haft tidigare kontakt med, via mail för att undersöka om denne var 

intresserad av att delta i undersökningen och att bli intervjuad. Efter att läraren valt att delta i 

undersökningen besökte jag skolan på den dag och tid vi avtalat för att utföra intervjun. 

Därefter fick jag tips från samma lärare på andra svensklärare på skolan och hur jag lättast 
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skulle komma i kontakt med dem för att undersöka om det fanns intresse hos någon eller 

några av dem att delta i min undersökning. Jag skickade ut ett gemensamt mail till de 

svensklärare jag blivit tipsad om med information om vem jag var, mitt arbete med uppsatsen 

och syftet med den, samt information om själva undersökningen och hur de kunde kontakta 

mig vid eventuella följdfrågor och/eller intresse för att delta. Jag fick därigenom kontakt med 

min andra informant. Även under intervjun med denna lärare besökte jag gymnasieskolan på 

avtalad dag och tid för utförandet av intervjun. Vid båda intervjuerna användes en mobil 

inspelningsenhet och båda intervjuerna varade ungefär femton till tjugo minuter vardera. Jag 

informerade även om syftet med min undersökning, att intervjuerna var anonyma och att 

lärarna gärna fick ta del av resultatet och den färdiga uppsatsen för godkännande av hur jag 

använt det material jag samlat in om de ville. Båda svensklärarna uttryckte att de efter 

avslutad uppsats gärna vill ta del av den.  

     Efter utförandet av de båda intervjuerna transkriberade jag ljudfilerna genom att lyssna 

igenom ungefär sju till femton sekunder av en intervju och skrev ner informationen i ett 

Word-dokument. Jag lyssnade igenom och transkriberade en intervju i taget, först intervju ett 

och sedan intervju två. Jag transkriberade all text från båda intervjuer i separata Word-

dokument och gick sedan igenom dem för att finna likheter och skillnader samt sådant som 

kunde ge mig svar på mina frågeställningar. Jag markerade först all relevant text med röd 

färg, för att sedan dela in den relevanta texten genom att markera likheter i intervjuerna med 

grön färg och skillnader med blå färg. Detta gav en tydlig struktur åt informationen samt att 

det blev lätt att hitta den information jag letade efter då jag sökte efter information att använda 

i kommande resultatdel av uppsatsen. Vidare sökte jag efter ord och fraser av betydelse och 

fann bland annat att ”svordomar”, ”fult språk”, ”medier”, ”glapp mellan generationer” och 

”öppen dialog” var framträdande. Dessa begrepp kunde dessutom ge en sammanfattande bild 

av vad resultaten av de båda intervjuerna handlade om. 

Presentation av informanterna 

Urvalsgruppen består av två svensklärare vilka arbetar på en gymnasieskola i en medelstor 

stad i sydvästra Sverige.  Båda informanter har stor erfarenhet av läraryrket då de har arbetat 

cirka 20 till 30 år vardera inom branschen. Dessutom är de väl bekanta med undervisning i det 

svenska språket, både i gymnasieämnet svenska och i svenska som andraspråk på gymnasial 

nivå.  
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Resultat 

  

Jag kommer i detta avsnitt att presentera resultaten jag fått i mina intervjuer. Resultaten 

kommer att presenteras under fyra rubriker och på så vis ge en tydlig bild av vad resultaten 

visar. Jag kommer vidare i avsnittet Analys koppla mina resultat till de teorier jag tidigare 

tagit upp i avsnittet Bakgrund samt analysera resultaten utifrån nämnda teorier.  

 

Språklig förändring och kommunikation 

Lärare A anser att det i ungdomars språkbruk finns vissa skillnader idag jämfört med för cirka 

tio år sedan, exempelvis nämns svordomar och ordet "blatte". Lärare A tror att en av 

anledningarna till att ungdomar väljer ett fulare språk idag är att de kanske vill vara lite 

häftiga. Både lärare A och lärare B menar också att ungdomar är mer frispråkiga idag och att 

detta kan påverka användningen av ett fulare språk. Vidare menar lärare A att svordomarna i 

sig är onödiga, men att det beror på hur man betonar det och i vilka sammanhang det 

förekommer. Dessutom menar denne att det beror på vilka ord som används, att det är skillnad 

på en svordom och ett skällsord som "hora":  

Jag gillar ju inte det, jag tycker ju att svordomarna är helt onödiga. Men sen beror det på hur man 

betonar det. Skojar man och säger blatte i det här svenska-två rummet så lägger jag mig inte i. Jag 

håller inte på och analyserar ne ne varför säger ni blatte till varandra? utan jag tar det.  Men om jag 

ser att nån mår dåligt av det då lägger jag mig i. Annars får de väl använda det. (ur: intervju med 

lärare ).  

Vidare tycker lärare A även att det finns en positiv del i den språkliga förändringen, att man 

gärna kan hitta på nya uttryck och vara lite busig och att ibland kommer det nya uttryck som 

passar bra i språket.  

     Enligt lärare B är en stor förändring inom språket att språket idag är mer "talspråkigt" och 

att man förr tänkte mer innan man uttryckte sig. Lärare B menar att idag uttrycker sig 

ungdomar mer direkt och funderar mindre på hur själva kommunikationen ska ske, så länge 

den andra parten förstår det man uttrycker. Dessutom menar lärare B att dagens ungdomar 

talar mer obehindrat om det mesta och är mer öppna jämfört med vad denne var under sin 

ungdom:  

/.../ Inte mer än att elever är mycket mer öppna idag. Om elever har problem eller mår illa eller 

gjort dåligt ifrån sig på en uppgift sådär så sticker de inte under stol med utan kommer in och 

pratar obehindrat om det. /.../ Så ibland studsar man över hur öppen dialogen är idag jämfört med 

hur det var på min tid. /.../ Jag hade aldrig, aldrig vågat göra såhär med mina lärare på min tid, 

fanns inte en chans. Det är glappet mellan generationerna. Det är inte sånt glapp idag, utan vi 
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upplever varandra idag som... vad ska jag säga?... jämbördiga samtalspartners i en dialog på ett 

helt annat sätt mot vad man gjorde på min tid (ur: intervju med lärare B).  

Här är det tydligt att lärare B anser att generationsskillnader spelar roll, men att de idag är 

betydligt mer uppluckrade gentemot förr.  

Omgivningens och medias påverkan på språket 

Både lärare A och lärare B anser att omgivningen påverkar språket och språkbruket hos 

ungdomar, att man har en tendens att ta efter det man hör. Samtidigt tar båda upp att media 

spelar roll. Lärare A menar att filmer och de ord och uttryck som förekommer där är något 

ungdomar och elever tar efter, använder och ibland även översätter. Denne påpekar dock att 

det är viktigt att förtydliga för eleverna att en del uttryck kan bli starkare om de översätts till 

svenska och att man inte bör använda uttryck man inte vet den egentliga innebörden av:  

Det är ju det här fucking fucking fucking och det förs ju över till motherfucker. Ungarna tar ju 

efter DIREKT om det är nån häftig film, I haven't got enough balls, och så översätter de och får 

jag säga att det BLIR starkare på svenska när man översätter balls direkt. De måste försöka se 

detta, det tycker jag ingår i min undervisning som svenska och engelsklärare. /.../ De får inte bara 

säga morsaknullare, för det tar mycket värre än motherfucker idag. (ur: intervju med lärare A). 

Det är här tydligt att ungdomar och elevers val av svordomar färgas av det språk som 

förekommer i filmer.  

     Lärare B tror att internet har inneburit mycket, att informationsflödet är större och 

snabbare idag jämfört med innan man hade tillgång till internet. Denne anser att man förr 

lagrade informationen och reflekterade över den mer noggrant och sedan uttryckte den mer 

språkriktigt än idag och att denna förändring mot mer spontanitet i språkbruket beror på just 

all information som hela tiden passerar oss via Facebook och Twitter bland annat: 

/.../ så man är hela tiden uppkopplad idag mot andra personer och media och sådär så man tar del 

med liv och lust i allt som händer om kring en och det är klart att får man så många olika input, så 

många olika intryck så kommer det ju ut spontant också. Det gjorde det inte för oss, vi lagrade den 

informationen som fick del av på ett annat sätt, reflekterade över den och uttryckte den på ett 

kanske mer språkriktigt sätt än vad man gör idag. Men frågan är vad är språk egentligen? Språk är 

kommunikation och då får man inte var för grammatikaliskt noggrann om man ska uttrycka det så. 

(ur: intervju med lärare B).  

 

Tal- och skriftspråksförändring 

Lärare B tycker att talspråket och skriftspråket har närmat sig varandra mycket under de 

senaste tjugo, trettio åren. Läraren tycker att själv måste denne förändra sitt eget sätt att se på 

språket i och med att det utvecklas. Det gäller att acceptera ord och uttryck som inte 

accepterades förr. Dessutom tycker läraren att språket idag är snabbare, att i och med medier 
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såsom Facebook färgar språket. Detta tycker lärare B märks då meddelanden är kortare och 

fåordiga och mer talspråksfärgade.  

Jag tror internet har inneburit väldigt, väldigt mycket. Det är så snabbt idag den vägen att få 

information, att vara uppkopplad, att hela tiden på in ny input från en massa håll och då behandlar 

man den och så reagerar man på den och så för man ju ut sina meddelanden väldigt mycket 

snabbare. Förr var ju vägarna mycket, mycket långsammare. Det fanns inga mobiltelefoner... Så 

man är hela tiden uppkopplad idag mot andra personer och media och sådär så man tar del med liv 

och lust i allt som händer om kring en och det är klart att får man så många olika input, så många 

olika intryck så kommer det ju ut spontant också. Det gjorde det inte för oss, vi lagrade den 

informationen som fick del av på ett annat sätt, reflekterade över den och uttryckte den på ett 

kanske mer språkriktigt sätt än vad man gör idag (ur: intervju med lärare B).  

 

Identitet i förhållande till språk 

I intervjun med lärare A framkommer det att de ungdomar denne möter i skolan använder 

språket för att visa sin identitet och då är det inom gruppen och främst då det gäller elever 

med svenska som andraspråk:  

De anser sig själva alla vara blattar, men jag tror det har blivit lite positivt. Att de blir lite häftiga 

också, men det är istället för dum elev eller dum människa är det dum blatte. Inom kretsen. (ur: 

intervju med lärare A). 

Vidare märks det i intervjun att ungdomar med annan etnisk bakgrund använder språket för 

att göra en skillnad mellan "oss" och "dem", vilket lärare A tycker det är positivt:  

Nej, men så är det ju alltid klasser där det finns ett bord med invandrartjejer och de kallar sig 

själva för blattarna, ”det är vi blattarna, so what?" Det är lite roligt i alla fall. De ser inte det nåt 

negativt utan de kan använda det själva. (ur: intervju med lärare A).  

     Det visar sig också i båda intervjuerna att språk och identitet hänger samman då båda 

lärarna tar upp exempel på att invandrarsvenskan i form av så kallad Rinkeby-svenska och 

”Zlatans svenska” förekommer. Lärare A och B är dock inte överens på denna punkt. Lärare 

A menar att bryta på svenska har blivit lite häftigt i och med att Zlatan bryter. Lärare B anser 

att Rinkeby-svenskan är mer accepterad idag, men samtidigt är den inte lika tydlig som för 

några år sedan och att elever med svenska som andraspråk idag försöker anpassa sig för att 

tala korrekt svenska, även om lärare B tycker att det inte är samma krav på att svenskan ska 

vara perfekt idag jämfört med förr.  
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Analys 

 

Jag kommer i detta avsnitt att koppla mina resultat till de teorier jag tagit upp i avsnittet 

Bakgrund samt analysera resultaten utifrån nämnda teorier. Jag kommer att använda samma 

rubriker som i avsnittet Resultat för att göra det lättare att följa analysen.  

 

Språklig förändring och kommunikation 

Att ungdomars språkbruk idag är ”fulare”, mer frispråkigt och att ungdomar talar mer 

”talspråkigt” samt uttrycker sig mer obehindrat än förr går i linje med forskning av Kotsinas 

(1994) som menar att ungdomar behöver utrymme för att uttrycka sig och att de använder ett 

annat språkbruk gentemot äldre generationer för att göra sig fria från omvärlden. Det handlar 

också om att ungdomarna är medvetna om det standardspråk som existerar och väljer att bryta 

mot det för att ytterligare förtydliga distanseringen mot äldre generationer. En annan aspekt 

på varför ungdomar idag använder mer svordomar än förr är att elever idag kanske vill bryta 

mot skolidentiteten och skolans koder, normer och regler (Linnér och Lundin, 2011).  

     Detta resultat visar också att lärare Bs tankar går i linje med Einarssons (2005; 2009) 

forskning kring lekter då det framgår att läraren tycker att kronolekten (Einarsson, 2005; 

2009) finns men idag inte innebär lika stora glapp i kommunikationen som den gjorde förr.  

 

Omgivningens och medias påverkan på språket 

Det är tydligt att de båda lärarnas synpunkter, att film och internet påverkar ungdomars 

språkbruk, går i linje med Josephsons (2004) forskning. Båda lärarna belyser anglifiering, 

visualisering och intimisering. Själva anglifieringen och visualiseringen är tydliga i lärarnas 

argument eftersom de påpekar påverkan av filmer och internet i språket. Även intimiseringen 

är tydlig då lärare B belyser att informationsflödet är större idag och att vi kommer närmare 

varandra, bland annat genom Facebook. Information som tidigare stannade hos oss själva eller 

som endast den närmsta kretsen visste blir idag tillgänglig för fler och mer avlägsna 

bekantskaper. Det finns här även en parallell till Kotsinas (1994) då hon påpekar att ungdomar 

är en del i språkförändringen. Facebook och Twitter är sådant som många människor idag 

använder och inte minst ungdomar. Detta gör att ungdomarna påverkar språket mycket genom 

att bli påverkade av informationsflödet och svara på det med en spontanitet. Genom denna 

spontanitet kommer förenklade och nya vägar att anpassa språket till den snabba 

informationsöverföringen.  
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Tal- och skriftspråksförändring 

Att tal- och skriftspråket har närmat sig varandra stämmer överens med Josephsons och 

Svanlunds (2005) teori om att tal- och skriftspråket är beroende av varandra och över tiden 

förändras. Här finns också en parallell till Kotsinas (1994) och hennes teori om att ungdomar 

påverkar språkets utveckling genom att tillföra nya ord och uttryck och anammar dem då de 

dyker upp i språkbruket. Ungdomarna börjar antingen använda orden och uttrycken frekvent, 

de får då en plats i vardagsspråket, eller förkastar dem efter en tid om de inte är 

användarvänliga eller kan appliceras i flertalet situationer. 

 

Identitet i förhållande till språk 

Att använda språket som en markör för att visa sin identitet, både personlig identitet och 

gruppidentitet går i linje med forskning av Kotsinas (1994), Jonsson och Milani (2009), 

Engblom (2004) och Jonsson (2007). De anser att språket är en markör för ungdomar, både 

svenska och med annan etnisk bakgrund, att visa sin grupptillhörighet och gruppidentitet. 

Vidare menar Jonsson (2010) och Jonsson och Milani (2009) att ungdomar skapar ett "vi" och 

ett "dem" genom att använda begrepp såsom blatte. 

     Här finns också en tydlig parallell med Jonsson (2007) och Jonsson och Milani (2009) i 

och med att de, liksom lärare A, anser att man inom sin grupp kan kalla varandra "blatte" eller 

liknande och att detta är något positivt. De samtycker här med lärare A om att det är ett sätt att 

visa till gruppidentitet. Vidare finns här också en tydlig parallell med Engblom (2004) då 

resultaten av intervjun visar att det, liksom i Engbloms (2004) studie, syns en identitet som är 

kopplad till etniciteten hos invandrartjejerna i den grupp läraren syftar på. Här finns även en 

parallell till Einarsson (2005; 2009) då eleverna som lärare A syftar på är unga kvinnor. Det är 

tydligt att läraren pekar på att sexolekten och etnolekten (Einarsson, 2005; 2009) är de lekter 

som i denna situation spelar roll. Det finns även en parallell till sociolekten (Einarsson, 2005; 

2009) i och med att läraren påpekar att detta språkbruk används inom gruppen och inte 

utanför den. Det finns dessutom en parallell till Day (2010) eftersom han liksom lärare A 

menar att det finns en koppling mellan individers språk, i vilka olika typer av språk används 

och deras identiteter.  
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Sammanfattning 

 

Jag tog i syfte och frågeställningar upp min huvudfrågeställning: Hur ser gymnasielärare i 

svenska på elevers språkbruk i och utanför skolan? och mina två underfrågor: Finns det någon 

förändring i elevers språkbruk idag jämfört med tidigare? Vad kan denna förändring i så fall 

bero på?  

     Resultaten av studien visar att de intervjuade lärarna ser på språk som något föränderligt 

och anser att språk är kommunikation. Det är också tydligt att lärarna ser ett samband mellan 

omgivningen och dess påverkan på språkets utveckling. Vidare framgår det även att det finns 

samband mellan språk och identitet då elever använder språket för att uttrycka exempelvis 

gruppidentitet. Dessutom anser de intervjuade lärarna att det finns skillnader i det språk elever 

använder idag jämfört med tidigare och de tror att förändringen delvis beror på snabba medier 

idag såsom Facebook och Twitter men att den också delvis beror på hur kända personer 

pratar, om de bryter i svenskan eller inte.  

 

 

  



 
 

22 

Diskussion 

 

Språklig förändring och kommunikation 

Jag håller med lärare A, lärare B och Kotsinas (1994) om att ungdomars språkbruk är mer 

frispråkigt idag och att ungdomar försöker skapa en distans till äldre generationer genom 

språket. Jag tror att detta är viktigt för skolungdomar då de vill vara egna individer och inte en 

spegelbild av de vuxna de har omkring sig. Vidare håller jag med om att ungdomar idag är väl 

medvetna om det så kallade standardspråket och väljer att använda ”ungdomsspråk” och mer 

svordomar för att bryta mot de regler och normer samhället och skolan har, språkbruket är 

alltså en form av protest mot vuxenvärlden. Jag tror att denna protest är viktig då ungdomarna 

vill bli egna individer och behöver utrymme för att bli vuxna individer.  

     Att det är mindre glapp inom kronolekten (Einarsson, 2005; 2009) idag jämfört med förr är 

inte förvånande. Jag tror att i och med att informationsflödet är så mycket snabbare idag gör 

detta att man talar mer ”talspråkigt” i de flesta situationer. Detta gör, precis som lärare B 

påpekar, att kommunikationen sker mer direkt och det i sin tur gör att det blir mindre glapp då 

olika generationer kommunicerar med varandra. Man skulle kunna säga att dagens språkbruk 

är mer jämställt just eftersom de flesta människor har någon form av kunskap i hur andra 

generationer kommunicerar och kan tillämpa detta beroende av vem man kommunicerar med. 

Jag tror att det är viktigt att man har kunskap i hur olika generationers språkbruk ser ut, då 

detta gör att man kan tillmötesgå individer på deras nivå samt anpassa språket på ett sådant 

sätt att det blir en större acceptans och förståelse mellan olika generationer. Det handlar alltså 

om att å ena sidan förstå andra och att å andra sidan kunna visa vem man själv är och vilken 

gruppidentitet man har.   

 

Omgivningens och medias påverkan på språket 

Att ungdomar i och utanför skolan påverkar språkets utveckling anser jag stämmer då det 

främst är ungdomarna som använder de snabba medier vi har tillgång till idag. Det blir, precis 

som de båda lärarna belyser, ungdomarna som genom sin spontanitet gör skillnad i språket 

och det är också härigenom som språket blir mer talspråksenligt. Jag tror liksom lärarna att vi 

idag har en större intimisering, anglifiering och visualisering i språket (Josephson, 2004) i och 

med alla medier såsom Facebook och filmer. Jag tycker att denna utveckling på många sätt är 

positiv eftersom kommunikationen idag är rakare än vad den var förr. Man lägger inte massa 

tid på att omformulera informationen man får innan man själv uttrycker den, utan uttrycker 
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den direkt och på så vis sparar man tid i informationsöverföringen. Samtidigt anser jag att den 

även finns en risk med dagens snabba kommunikation då mycket information publiceras där 

många kan ta del av den, exempelvis på Facebook. Gränsen mellan privatliv och icke-

privatliv suddas ut vilket kan medföra konsekvenser man kanske inte tänker på för stunden.  

    Jag håller också jag med lärare A i detta sammanhang då denne uttrycker att ungdomar 

ibland översätter engelska uttryck de hör på filmer till svenska och att dessa uttryck kan bli 

mycket starkare på svenska. Jag tycker att det är viktigt att skolungdomar får tankeställare 

genom skolan om i vilka sammanhang och hur de använder sig av uttryck som 

”motherfucker”/ ”morsaknullare”. Man måste, precis som läraren säger, påpeka för 

ungdomarna att vissa ord kan man inte använda eftersom de är för starka. Jag menar förstås 

inte att ungdomarna inte ska få utveckla sitt ”ungdomsspråk” utan att man bör göra dem 

medvetna och uppmärksamma på hur det upplevs av andra människor i omgivningen då vissa 

och ord uttryck används.  

 

Tal- och skriftspråksförändring 

Som ovan nämnt spelar dagens snabba medier roll i utvecklingen av språket och då inte minst 

gällande ungdomars språk och språkbruk. Jag håller med om att tal- och skriftspråket närmar 

sig varandra och att man idag måste förnya sitt ordförråd ganska ofta för att förstå alla nya ord 

och uttryck som dyker upp. Att språket dessutom är snabbare påverkar utvecklingen och gör 

att skriftspråket blir mer talspråkslikt, vilket kan vara bra då man exempelvis behöver ge 

information snabbt. Informationen är alltså mer rakt på sak idag jämfört med tidigare, 

exempelvis när man använder sms i stället för att ringa. Det som kan bli en negativ effekt av 

denna språkliga förändring är att det kan bli svårt för dagens skolungdomar att formulera sig 

på ett bra sätt när de till exempel ska söka arbete. Dagens ungdomar måste alltså lära sig att 

hantera flera olika sorters språk, bland annat ett snabbt talspråkfärgat för vardagliga 

situationer och ett mer ”korrekt”, formellt språk för situationer som arbetssökande.  

 

Identitet i förhållande till språk 

Att språket är en markör för att visa omvärlden sin identitet och grupptillhörighet tror jag 

stämmer bra. Jag tror det är viktigt för ungdomar, svenska liksom de med annan etnisk 

bakgrund, att få möjlighet att visa vem man är och på så vis göra sig fri från vuxenvärldens 

krav och bli en egen individ. Jag håller med Jonsson (2007) och Jonsson och Milani (2009) då 

både de och lärare A påpekar att ungdomar kan kalla varandra skällsord inom den egna 
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gruppen och att det då blir något positivt för att visa samhörighet. Jag tror det viktigt att 

ungdomar får möjlighet att uttrycka samhörighet och kamratskap genom språket. Då de tar 

upp att ungdomar med annan etnisk bakgrund på olika sätt skapar ett ”vi” och ”dem” genom 

språket verkar det nästan som att detta bara skulle gälla ungdomar med annan etnisk 

bakgrund, men jag tror att alla ungdomar på något sätt vill skapa ett ”vi och ”dem”. Det 

verkar som att de allra flesta ungdomar finner något sätt att uttrycka detta, vissa använder 

språket och andra exempelvis kläder eller hårfärg. Det är här parallellen till etnolekten och 

sociolekten (Einarsson, 2005; 2009) blir tydlig i och med att språket används inom gruppen 

och om dem själva, samt att språket i det exempel lärare A tar upp visar på att det är elever 

med annan etnisk bakgrund som kallar sig själva för ”blattar”. Sexolekten i sin tur blir tydlig 

då det är unga kvinnor som i exemplet kallar sig för ”blattar”. Jag tror att ungdomar av båda 

kön har samma behov av att visa gruppidentitet men de gör det kanske på lite olika sätt.  

     Jag tycker också att Engblom (2004) har en poäng då hon pekar på att unga kvinnor har en 

tendens att uttrycka sin etnicitet som en del av identiteten. Jag tror att för många ungdomar 

med annan etnisk bakgrund kan etniciteten vara en viktig del av deras identitet. Det är en del 

av vem de är som människor.  

     Jag anser också att Day (2010) har en poäng i att det finns en koppling mellan individers 

språk och deras identiteter. Jag tror att de flesta ungdomar kan byta och använda ett något 

annorlunda språk beroende på vem de pratar med och vilken situationen är. Man kan här ta sig 

själv som exempel likväl som ungdomar, man pratar olika beroende på om man pratar med 

sin chef, sin vän eller sina föräldrar. Människan har alltså kunskap i att kunna tala på flera 

olika sätt och anpassa sitt språk efter situationen men jag tror ändå att ungdomar ofta väljer att 

mer eller mindre alltid uttrycka sin identitet och/ eller grupptillhörighet genom språket.  

     Då det gäller huruvida det är mer accepterat idag att ha en icke-perfekt svenska tror jag att 

detta, som lärare B påpekar, beror på att exempelvis Rinkeby-svenskan är mer accepterad 

idag. Jag håller med läraren om att denna svenska inte verkar vara lika tydlig idag vilket kan 

bero på att den blivit mer accepterad och på så vis får mindre negativ uppmärksamhet. Jag tror 

samtidigt att även lärare A kan ha delvis rätt i sitt argument om att profiler såsom Zlatan 

påverkar hur ungdomar uttrycker sig. Människorna som är profiler inom bland annat 

sportvärlden är idoler för många ungdomar och om de bryter då de talar svenska kan det bli, 

precis som lärare A beskriver, lite häftigt att bryta. Jag tycker att det i samhället i stort har 

blivit lite grann som båda lärarna beskriver. Å ena sidan blir olika brytningar mer accepterade 

i den talade svenskan och på så vis utvecklas svenskan mot att vara ett mer icke-perfekt språk. 

Å andra sidan tror jag att tillfälliga modeflugor inom språket förekommer då och då, 
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exempelvis då Zlatan hamnar i rampljuset på nytt. Detta tycker jag bidrar minst lika mycket 

till att talspråket förändras åt det mer icke-perfekta hållet som acceptansen av att bryta i 

svenska gör.  

 

I klassrummet 

Så här mot slutet av min uppsats tänkte jag nämna att lärare A även nämnde hur denne ställer 

sig till så kallat fult språk i klassrummet. Läraren menar att det är viktigt att skilja på fult 

språk och fult språk. Som ovan nämnt anser lärare A att det är viktigt att förklara för eleverna 

varför vissa uttryck blir starkare på svenska än på engelska och att man därför inte kan 

tillämpa alla ord och uttryck som dyker upp. Lärare A menar också att det är viktigt att utgå 

från hela situationen: 

Jag tycker ju att svordomarna är helt onödiga. Men sen beror det på hur man betonar det. Skojar 

man och säger blatte i det här svenska-två rummet så lägger jag mig inte i. Jag håller inte på och 

analyserar ne ne varför säger ni blatte till varandra? utan jag tar det.  Men om jag ser att nån mår 

dåligt av det då lägger jag mig i. /…/ Men skulle det komma hora och sådana uttryck då skulle jag 

direkt sticka upp fingret och säga att det här är inte tillåtet, om de vet vad en hora är egentligen. 

(ur: intervju med lärare A).  

Det finns här en tydlig parallell till Jonsson (2007) och Jonsson och Milani (2009) då de tar 

upp detsamma, att det är viktigt för lärare att det inte förekommer verbala kränkningar i 

skolan.  

     Jag tror personligen att det är viktigt för de flesta människor att det inte förekommer någon 

form av kränkningar, men samtidigt är det viktigt att som lärare A inte höja rösten för minsta 

lilla ord eller uttryck bara för att det kan låta negativt i ens egna öron. Istället tror jag att man 

måste avväga varje situation för sig och se till de inblandade individerna. Givetvis ska man 

som lärare säga ifrån om någon elev far illa av de ord och uttryck som används, men man bör 

ha i åtanke att språkbruket hos eleverna kan vara en del av deras sätt att visa identitet och 

samhörighet, precis som Jonsson (2007) och Jonsson och Milani (2009) påpekar. Det handlar 

trots allt om kommunikation mellan människor och den sker på olika vis beroende på 

gruppkonstellationen och vilka individer som är inblandade. Jag vill här avsluta med ett citat 

från intervjun med lärare B: 

Frågan är vad är språk egentligen? Språk är kommunikation. 
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