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Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur och i hur stor utsträckning 

chattspråket påverkar ungdomars skriftspråk. Då chattspråket ofta är svårt att 

särskilja från ungdomsspråket behandlas även ungdomsspråkets inverkan på 

skriftspråket. En följdfråga är om ungdomar har förmågan att inse när det är viktigt att 

använda korrekt standardspråk och när det passar att använda ett mer avslappnat 

språk. 

Skrivandet undersöks både i skolan och på chattspråkets rätta forum, Internet. 

Enkäter lämnades ut till svensklärare som besvarade frågor om förekomsten av 

chattspråk och ungdomsspråk, och ett av Sveriges mest välbesökta 

Internetcommunity för ungdomar besöktes. Dessutom gjordes 

elevtextundersökningar. Alla undersökningar har gjorts både 2004 och 2008 vilket 

tillåter en jämförelse mellan chatt/ungdomsspråkstendenser med fyra års mellanrum. 

Undersökningen visar att chatt/ungdomsspråket har inflytande över ungdomars 

skriftspråk men även att många elever har förmågan att kodväxla. 

 
Nyckelord: chattspråk, enkäter, elevtexter, ungdomsspråk, skriftspråk, internet, 
datormedierad, kodväxling 
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1. Inledning 

I ett yrke som läraryrket blir man ständigt tvingad att lära sig nya saker. Något som 

utvecklats väldigt fort det senaste decenniet är datoranvändande och den 

datormedierade kommunikationen. Vi meddelar oss snabbt via mail och sms samt för 

konversationer med människor över hela världen tack vara Internet. Då den 

datormedierade kommunikationen ofta förekommer i samtalsliknande former är det 

viktigt att kunna uttrycka sin mening så fort som möjligt vilket har gjort att ett nytt 

”språk” utvecklats. Chattspråket är ett skrivet språk som används vid chatt eller sms. 

Det består bland annat av förkortade ord och går därför fortare att skriva. Fram tills 

för något år sedan skulle jag utan tvivel ha påstått att det används uteslutande i 

skriven form men det är inte längre sant. Numer är det inte ovanligt att en ungdom, 

efter att någon uttalat ett påstående, fnyser LOL som i chattspråkssammanhang är en 

förkortning för laughing out loud (alternativt lots of laugh) vilket i sig betyder att 

man anser att personens påstående är så fånigt att man kan skratta högt åt det.    

 Det är viktigt att elever får lära sig om ämnet i skolan då chattspråket är ett mycket 

användbart sätt att förmedla sig på. Det går fort, är effektivt och är därför lätt att 

börja använda även utanför sitt rätta forum. Det är dock till elevernas fördel att veta 

när det är acceptabelt att använda ett mer avslappnat språk och när det är viktigt att 

hålla en högre språklig nivå. Jag har tidigare skrivit en B-uppsats om chattspråkets 

inverkan på ungdomens skriftspråk (Karlsson 2003) men väljer att dessutom beröra 

ungdomsspråket i det här arbetet då de två ”språken” ibland är svåra att hålla isär. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur mycket ungdomars skriftspråk 

påverkas av ungdomsspråket, framför allt chattspråket som är ett språk som 

mestadels används i skriven form. Frågeställningen och utgångspunkten för arbetet 

är Påverkar chattspråket ungdomars skriftspråk? 

 

1.2 Disposition 

I uppsatsens första kapitel, inledningen, presenteras arbetets syfte och intresset för 

ämnet förklaras. Där presenteras även de termer som används i uppsatsen som kan 

vara svårförståeliga. I andra kapitlet, forskningsbakgrunden, presenteras tidigare 

forskning samt olika fakta om ämnet/ämnena. I kapitel tre presenteras 

tillvägagångssättet i den här undersökningen och i kapitel fyra går jag igenom 
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resultatet av den. Här presenteras en enkätundersökning samt exempel på 

ungdomars skrivande i och utanför skolan. I kapitel fem diskuteras resultaten och i 

kapitel sex sammanfattas uppsatsen och nya frågeställningar som väckts under 

arbetets gång presenteras. 

 

1.3 Definition av termer 

I uppsatsen används ett flertal ord och uttryck som kan behöva förklaras för att 

läsaren skall få full förståelse för vad som uttrycks. Nedan följer en lista av dessa 

ord/uttryck. 

Datormedierad kommunikation – den kommunikation som sker via Internet, såväl 

mailkontakter, som kan pågå under en längre tid, som instant messenger-chatt, som 

är en lika tidsbunden kommunikation som att föra ett samtal muntligt. 

Diskursivt skrivande – att skriva på ett reflekterande och argumenterande sätt. 

Instant messenger – används i uppsatsen som samlingsord för diverse 

snabbchattprogram som finns att använda. Ett par exempel är msn och icq, program 

du laddar hem och sedan kan använda för att kontakta de personer du har på din 

”lista” (du kan söka efter vänner och bekanta som laddat hem samma program) som 

är online vid samma tidpunkt. 

Internetcommunity – en samlingsplats på Internet för människor med samma 

intressen. 
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2 Forskningsbakgrund  

För att kunna driva frågan om hur ungdomars skriftspråk påverkas av 

ungdomsspråket, framförallt chattspråket, måste de två begreppen först redas ut och 

förklaras. Men för att förstå vad som menas med två icke normativa språk bör man 

ha kunskap i vad som anses vara standardspråk.  

 

2.1 Vad är standardspråk? 

Enligt Kotsinas (2004:163) är termen standardspråk oklar men beskrivs ofta som ett 

neutralt språk utan direkta dialektala influenser. Standardspråk har vanligtvis sina 

rötter i sammanhang där överklassen rört sig. I och med att personer med hög social 

status använt sig av språket har det ansetts bättre än andra språkarter och därför 

framstått som en norm för hur man bör tala. När man beskriver språket utgår man 

oftast från skriftspråket eller standardspråket. Det sättet att tala och skriva anses 

oftast inte av språkbrukarna som beskrivande för språket utan snarare som regler. 

 

2.1.1 Standardspråket i skolan 

Skolans uppgift ar att i språkundervisningen lära ut standardspråket. Vi behöver 

standardspråket i vuxenlivet, exempelvis i vidare studier och arbetsliv. Dock är det 

viktigt, enligt Kotsinas (2004:165-166) att inte fördöma det språk ungdomarna 

använder då det kan leda till att ungdomarna vänder sig mot standardspråket.  

Ungdomen är en begränsad tid och i takt med att en ung människa närmar sig 

vuxenlivet ökar han/hon sin sociala och geografiska värld. Det gör att 

språkinfluenserna blir fler och det ungdomsspråk som brukats sakta lämnar plats åt 

det mer standardspråkliga. 

 

2.2 Vad är ungdomsspråk?  

Ordet ungdom avser inte en tydlig grupp utan kan användas för en mängd olika 

konstellationer av människor. Det finns ingen klar ålder, social status eller regional 

tillhörighet. Den moderna ungdomskulturforskningen använder åldern 13-24 år, 

spannet mellan tidiga tonår och tiden då man oftast avslutar sina studier och bildar 

familj (Kotsinas 2004:16). Att, vid studier avgränsa ungdomen till högstadie- och 

gymnasieåldern är praktiskt då dessa ungdomar är lätta att få kontakt med i skolor 

och på ungdomsgårdar och liknande. Dock är skiljelinjerna töjda i frågan om vem 
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som är ungdom. Faktum är att få, i dag kan anses vuxna i 25-årsåldern då de ofta 

antingen studerar eller reser. Vuxenblivandet skjuts fram (Gunnarsdotter Grönberg 

2008:222). 

 Ungdomsspråket är inte något nytt; exempelvis skriver Kotsinas (2003) om en 

insändare i Svensk Sjukskötersketidning från 1913 där en äldre sjuksköterska retade 

sig på att hennes yngre kollegor använde ord som bussigt, stiligt och skojigt och 

frågade sig vad detta visade för bild av yrkeskåren. Ungdomsspråket är ofta 

förknippat med slanguttryck och i samma artikel uttrycker Kotsinas, med hjälp av en 

mängd exempel, att slang inte utarmar utan snarare förnyar språket. Dock är 

ungdomsspråket ett språk som används av just ungdomar, men det betyder inte att 

de överger sitt språk för att de slutar att vara ungdomar. Ofta tar ungdomarna med 

sig sina slangord i sitt vuxenspråk och detta resulterar senare i att en del av dessa ord 

kommer in i standardspråket (Kotsinas 1994:171). Även Fredrik Lindström 

(2003:186) skriver om att slang sedermera ofta ”adopteras av det mer normativa 

språket”. Han påtalar att den yngre generationen med stor sannolikhet inte uppfattar 

ord som kul och kille som slang. Därför låter inte ungdomsspråket likadant nu dom 

för 40 eller ens 10 år sedan. 

 Nils Jörgensen (1995:77–79) anser att vår uppfattning om ungdomsspråkets 

omfattning är överdriven. Han påstår inte att ungdomsspråket inte existerar men att 

det ibland är missuppfattat av oss vuxna, ibland på grund av fiktiva massmediala 

ungdomstexter. Jörgensen menar att det finns speciella ord och uttryck inom 

ungdomsgrupper, till exempel för att visa grupptillhörighet eller för att man är socialt 

osäker och ibland även som protest mot vuxenvärlden. Han anser dock inte att dessa 

speciella språkvarianter skiljer sig nämnvärt ifrån dem som förekommer bland vissa 

grupper av vuxna. Trots sin skepsis mot ungdomsspråket som språk anger Jörgensen 

vissa generella drag man anser finns i ungdomsspråket, och dessa är: 

1. Speciella hälsnings- och tilltalsfraser. 

2. Omtal om personer, exempelvis öknamn på lärare och speciella ord för ungdomar 

som är medlemmar av en viss grupp i ungdomskulturen, till exempel hip-hopare eller 

punkare. 

3. Onomatopoetiska ord, förstärkningsord och expressiva uttryck. Ljudhärmande 

(onomatopoetiska) ord kan ha olika funktioner. De kan ersätta allmänt vedertagna 

ord, ofta substantiv eller adjektiv, till exempel Maten smakar bläää. Dessa 

ersättningsord är vanligast hos barn i slutet av mellanstadiet och är vanligtvis knutna 
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till vissa samtalsämnen som skapar känslomässigt engagemang. De onomatopoetiska 

uttrycken kan användas som förstärkningsord, ungefär som svordomar i vuxet språk, 

men svordomar som förstärkare används även i ungdomsspråket. Överdrifter och 

expressiva uttryck förekommer relativt ofta, till exempel Hon är så snygg, snyggast i 

hela världshistorien och hela universums råsnyggaste. 

4. Nybildningar och lån. Hit räknas bland annat användningen av partikeln ba som 

används främst av ungdomar i Mellansverige för att framhäva något eller markera 

anföring. Hit hör även förstärkande prefix så som råkul, svinsnygg och asäcklig. 

Dessutom är ungdomar väldigt kreativa ordbildningsmässigt och skapar gärna nya 

ord som korvmedbrödaffären 

 Vidare menar Jörgensen att det kanske mest utmärkande för ungdomsspråket i 

dag är anknytningen till medierna. Ungdomsord hör ofta samman med bestämda 

musikstilar eller sportvarianter men även reklam, mode och fritidsaktiviteter 

påverkar språket. 

 

2.2.1 Ungdomsspråket i skolan 

Lars-Gunnar Andersson (1989) skriver om inneord och slangord, och menar med 

detta samma sak som Jörgensen kallar ungdomsord. Trots att man tillskriver 

fenomenet olika namn är innebörden densamma. Andersson menar att sådana ord är 

svåra att råda bot på i skolan. Detta beror till viss del på att elever och lärare är olika 

gamla. Det läraren uppfattar som ett ungdomsord kan vara ett helt neutralt ord för 

eleven. Dessutom är inte alla lärare lika gamla och har därför inte heller samma syn 

på vad som är acceptabelt språk och vad som inte är det. Även faktorer som uppväxt, 

skolgång och inställning till livet i stort kan påverka hur vi bedömer språket. Trots 

detta är det ändå lärarens uppgift att hålla en viss språklig nivå i klassrummet 

(Andersson 1989:23).  

 

2.3 Vad är chattspråk?  

Chattspråket är det språk som används på Internet och via sms. Det består till stor 

del av förkortningar av ord, både engelska och svenska. Ylva Hård af Segerstad 

(2003) skriver om detta i sin artikel Swedish chatrooms som baseras på en studie av 

svenska chattar. Hon beskriver chattspråkets konstruktion på följande sätt: 



 10

• Användandet av asterisker (*) är vanligt förekommande. Dessa används för att 

uttrycka känslor, till exempel *glad* men även för att tala om att användaren 

gör något till exempel *vinkar adjö*.  

• Av samma anledning använder man även ”smileys” det vill säga att man ”ritar” 

gubbar med hjälp av olika tecken. Gubbarna läses med huvudet på sned och 

kan se ut så här :-) till exempel. Det är dock inte alltid de har en ”näsa” utan 

ser då ut så här :). 

• Man kan även förstärka sitt meddelande med STORA BOKSTÄVER. 

• Förkortningar används i hög grad. Exempelvis: 

ql = kul 

iaf = i alla fall 

asg = asgarvar 

cs = (vi) ses 

lr = eller.  

• Man tar väldigt lätt på grammatisk korrekthet. 

Chattspråket är kontextberoende och för att det skall kunna användas måste alla 

parter ha en viss förkunskap. Dialogen är komprimerad och meningar slutar ofta med 

två eller tre punkter (Ekström Forslund 2004:14). 

 Förkortningar är ett mycket effektivt sätt att uttrycka sig snabbt, något som är 

avgörande för att ha en direkt kommunikation med någon via Internet. I sin uppsats 

Ungdomars kommunikation på msn har Anna Sundgren (2006:13) intervjuat 

ungdomar och bland annat frågat dem vilka förkortningar de vanligtvis använder på 

msn (ett kommunikationsprogram på Internet). Följande var de tio vanligaste svaren: 

 

Brb = be right back 

LOL = lots of laugh  

O = och 

Iaf = I alla fall 

Omg = oh my God 

Wtf = what the fuck 

Iofs = i och för sig 

Mkt = mycket 

Vf = varför 

Vgd = vad gör du 
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 Hård af Segerstad skriver i sin avhandling Use and Adaption of Written Language 

to the Conditions of Computer-Mediated Communication (2002) om fyra olika typer 

av kommunikationsmöjligheter: e-post, webbchat, instant messaging och sms. I 

avsnittet som behandlar webbchat, vilket är det forum (tillsammans med instant 

messaging) där chattspråket används mest frekvent, skriver Hård af Segerstad om det 

faktum att det finns en rädsla att det datormedierade språket ska ha negativa effekter 

på det språk vi använder i vardagen samt att det faktum att barn och ungdomar 

använder sig så mycket av kommunikation via e-post och webbchatter kommer att ha 

mycket negativa följder för språket. Det finns, enligt Hård af Segerstad, en 

uppfattning om att ungdomar inte har förmåga att uttrycka sig korrekt (s. 123–124). 

Eftersom många unga använder sig av datormedierad kommunikation finns en 

rädsla, framför allt bland lärare, att vi kommer att se en förändring i de textnormer 

som nu råder. Detta tillbakavisas av forskare i CMC (Computer Mediated 

Communication) som inte kunnat påvisa att datormedierad kommunikation skulle 

försämra skriftspråket (Bellander 2006:19). 

 

2.3.1 Chattspråk– talspråk eller skriftspråk?  

Arnqvist (1993) skriver i Barns språkutveckling om skillnaden mellan talat och 

skrivet språk. Han menar att när man talar befinner sig talare och lyssnare i samma 

situation, och möjligheten att förtydliga det som sägs med hjälp av kroppsspråk och 

röstläge är stor. När man skriver, däremot, är det väldigt viktigt att kunna uttrycka 

sig klart för att få fram det man vill ha sagt. Du måste då du skriver inneha förmågan 

att leva dig in i läsarens perspektiv (s.79). 

 Chattspråket är en slags mellanform mellan typiskt talspråk och typiskt 

skriftspråk. Det talade språket är dialogiskt, flyktigt, spontant och tidsbundet medan 

der skrivna språket är monologiskt, beständigt och planerat. Chattspråket är ett 

skrivet språk men ett dialogiskt, spontant, flyktigt och tidsbundet sådant (Josephson 

1999:117). Datormedierad kommunikation är ett snabbt och enkelt sätt att komma i 

kontakt med någon och passar för kortare meddelanden. Ett lika snabbt sätt är att 

ringa upp någon på telefonen; skillnaden torde vara att det är lättare att nå någon via 

telefon då en chattsituation kräver att båda två är uppkopplade på Internet. Är man 

dock redan inloggad och kommunicerar via exempelvis msn kräver chattandet en 

mindre ansträngning än ett telefonsamtal (Bellander 2006:81).  
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 Närheten till talspråket visar sig även i att man kan markera sinnesstämning, 

röstläge och känsloyttringar genom bland annat versaler, asterisker och upprepning 

av bokstäver (Gunnarsdotter Grönberg 2008). 

 

2.3.2 Chattspråket i skolan 

När Internet och mobiltelefoner i mitten av 1990-talet blev vanligt förekommande i 

Sverige (och övriga västvärlden) började de ungdomar som i dag är i artonårsåldern i 

grundskolans första klass. Det betyder att de är de första som haft möjlighet att lära 

sig de nya kommunikationssätten samtidigt som de lärt sig läsa och skriva. Därför är 

datormedierad kommunikation ofta lika naturlig för dem som att ringa ett 

telefonsamtal (Bellander 2006:9).  

 Chattspråket är ett relativt nytt fenomen och därför är forskningen kring ämnet 

begränsad. Det har dock bedrivits forskning under de senaste åren. Bland annat finns 

det ett treårigt projekt som bedrivs av institutionen för lingvistik på Göteborgs 

universitet och finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet heter Att lära sig skriva i 

IT-samhället (Sofkova Hashemi & Hård af Segerstad 2004) och startade i januari 

2003 och avslutades i maj 2007. I projektet intresserade man sig för hur den nya 

tekniken, som ordbehandlare och skrivstöd, påverkar skrivinlärningen. Man 

undersökte också hur barn och ungdomar i dag använder skrift som kommunikation i 

olika skriftsituationer. Eftersom man ville se eventuella skillnader i ungdomars sätt 

att skriva en formell respektive informell text undersöktes dels skoltexter och dels e-

mail, sms och liknande. 

 Man har i projektet analyserat texter skrivna av barn i åldrarna 10-15 år, och 

skriftspråksanvändning hos tonåringar och unga vuxna i så kallad datormedierad 

kommunikation, det vill säga all kommunikation där en dator används som medium. 

Man kom fram till att texterna liknande varandra på olika sätt. Barns texter och text i 

datormedierad kommunikation har gemensamt att de ofta är reducerade och att de är 

talspråkliga, dock inte av samma orsak. Barn har i början av skrivprocessen inte lärt 

sig att skilja på talspråk och skriftspråk medan vuxna chattare reducerar sitt språk för 

att vinna tid och utrymme. Språkbruket anpassas till nya medier och väcker 

kreativitet. Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad anser att datormedierad 

kommunikation kan komma att sätta sina spår även i andra texter och de spekulerar i 

huruvida nämnda språkbruk skulle kunna etableras och accepteras på andra ställen 

än sitt ursprungliga forum. De menar att all språkförändring beror på huruvida 
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språkbruket ses som effektivt av tillräckligt många. Den preliminära utvärdering som 

gjorts på projektet ger inget stöd för hypotesen att standardspråket skulle vara hotat 

av elevers användande av datormedierad kommunikation, där chattspråket ingår 

(Hård af Segerstad & Sofkova Hashemi 2004). 

 I Svenskläraren nr 4 år 2007 skriver Birgitta Norberg Brorsson om vikten av 

diskursivt skrivande och tar upp hur viktigt det är att skolan kan hantera det ökande 

Internetanvändandet.  Hon menar att för att Internet ska bli det demokratiska forum 

det skulle kunna vara krävs det att fler deltar i debatter och nätbaserade samtal och i 

dessa situationer använder sig av ett annat språk än det som används i chatten. Alltså 

att man även på Internet skiljer på när och hur språket bör användas. Där kommer 

skolans roll in; lärare måste bredda sin kompetens i Internetanvändning för att 

kunna engagera och utbilda sina elever i förmåga att formulera sig. Ett illa formulerat 

inlägg skapar inte samma intresse som ett välformulerat (Norberg Brorsson 

2007:12). 

 Chattspråket är trots, eller kanske just på grund av, att det är ett relativt nytt 

fenomen ett ämne studenter väljer att skriva uppsatser och examensarbeten om. Tack 

vare detta är den forskning som finns ofta väldigt aktuell. I uppsatsen Påverkar barn 

och ungdomars chattande deras skriftspråk? skriver Ekström och Forslund (2004) 

om just chattandets inverkan på det skrivna språket och även deras undersökning 

visade att ungdomar är kompetenta att vad de kallar kodväxla, det vill säga byta språk 

så att det passar sammanhanget. Forskningen de bedrivit har baserats på 

elevuppsatser från elever i årskurs 5 och årskurs 9 där de valt ut 10 elever ur varje 

årskurs. De har dessutom gjort en enkätundersökning som även den vänder sig till 

elever i åk. 5 och 9. De anser efter sin forskning att chattspråket är ett kreativt sätt för 

ungdomar att uttrycka sig i skrift så fort som möjligt, men de anser inte att 

chattspråket på ett alvarligt sätt skulle hota vårt nuvarande skriftspråk (s.17). 

 I min föregående undersökning (Karlsson 2003) intervjuade jag högstadielärare 

och kom då fram till att de ansåg att ungdomars språk faktiskt har ändrats sedan 

Internet blev mer tillgängligt men att chattspråkstendenser främst märktes i 

sammanhang där språket inte var viktigast, exempelvis vid prov i andra ämnen än 

svenska. Vid uppsatsskrivning och annat där språket är i fokus var 

chattspråkstendenserna betydligt färre, ansåg lärarna. I samma uppsats undersökte 

jag även hur ungdomar uttryckte sig i media. De flesta tidningar har en ungdomsspalt 

där unga människor får skriva in och tycka till om saker de bryr sig om. Jag jämförde 
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där Aftonbladets ungdomsspalt Press och Södermanlands Nyheters Planket och 

märkte den skillnaden att Press tog in mer seriösa insändare och där användes inte 

mycket chattspråk, medan Planket är ett forum där ungdomar kan skriva personliga 

hälsningar till varandra och därför användes chattspråket mer frekvent. 



 15

3. Metod och material 

 

3.1 Enkätundersökning 

För att ta reda på hur ungdomars chattspråk påverkar deras skriftspråk har jag 

använt mig av en kombination av olika material och metoder. Till att börja med 

gjorde jag, höstterminen 2004, en enkätundersökning med tio svensklärare, för att ta 

reda på om och i hur stor utsträckning lärare upptäcker chattspråk i elevtexter. 

Denna undersökning gjordes mestadels genom mailkontakt, eftersom jag ville få så 

stor geografisk spridning som möjligt, men lärare från en lokal skola deltog också. 

Lärarenkäterna var mycket enkla och bestod av tre frågor: 

1. Hur ofta ser du förekomst av ungomsspråk i elevtexter? 

2. Hur ofta ser du förekomst av chattspråk i elevtexter? 

3. Om du ser förekomst av dessa två företeelser, hur stor del av eleverna anser du 

vara medvetna om att de använder sig av ett (i sammanhanget) inkorrekt 

skriftspråk? 

Därefter fanns även utrymme för läraren att uttrycka övriga åsikter om ämnet (se 

bilaga 1). 

 De svensklärare som svarade på enkäten var dels lärare från en lokal skola som jag 

tidigare varit i kontakt med och dels lärare som kontaktades via skolans hemsida. Jag 

valde slumpvis ut tre skolor i olika delar av landet och kontaktade deras svensklärare 

via mail. 

 VT 2008 delades samma enkät ut till 10 nya svensklärare, denna gång endast från 

en lokal skola då den geografiska skillnaden visade sig vara omärkbar vid 

undersökningen 2004. Syftet med det var att undersöka om det går att påvisa någon 

skillnad mellan ungdomars användning av chattspråk 2008 jämfört med 2004.  

 Vid båda tillfällena bifogades även ett följebrev (se bilaga 1) där jag förklarade de 

båda termerna för att minska risken för missförstånd. 

 

3.1.1 Varför enkätundersökning?  

Anledningen till att just en enkätundersökning gjordes var för att den skulle bli 

mätbar. Då ämnet är ett relativt nytt och brett ämne tycktes risken för att komma 

bort från ämnet vid en intervju för stor.  En av de positiva fördelarna med 

enkätundersökningar är just att inga svar blir färgade av sättet varpå frågorna ställts 

eller kontakten mellan personen som undersöker och individen som svarar 
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(Denscombe 2000:127). Jag ville dock inte gå miste om värdefull information på 

grund av en allt för stram undersökningsmetod och valde därför att lägga till den 

sista frågan om övriga åsikter. 

Andra fördelar med att göra en enkätundersökning är exempelvis att de är lätta att 

arrangera samt lätta att samla in och analysera de det ofta är frågan om förkodade 

svar, det vill säga förtryckta svarsalternativ. Förkodade svar är dessutom 

underlättande för respondenten då det gör att de inte behöver lägga kraft och energi 

på att formulera sig utan kan ägna sig åt att plocka ut ett eller flera förtryckta 

alternativ (Denscombe 2000:126-127). Nackdelen med förkodade svar är att de kan 

vara frustrerande för respondenten då han/hon inte finner ett svarsalternativ som 

passar honom/henne samt att det kan ge en snedvriden bild av resultaten och snarare 

spegla undersökarens åsikter än respondenten (Denscombe 2000:127-128).  

 

3.2 Chattspråket på Internet  

För att få en inblick i hur chattspråket verkligen används av ungdomar i sitt rätta 

forum besökte jag 2004 ett så kallat internetcommunity vid namn Lunarstorm, som 

är den största samlingsplatsen på Internet för svenska ungdomar och har blivit 

omskriven i diverse nyhetstidningar. På Lunarstorm kan man som användare skaffa 

sig ett krypin som är som en liten hemsida där användaren kan berätta lite om sig 

själv eller bara skriva vad den vill. Till sidan hör även en gästbok där man kan skriva 

till varandra och det är från dessa jag har hämtat mina exempel på hur chattspråket 

kan se ut i dag. Eftersom chattspråket i likhet med alla andra språk är under ständig 

utveckling är det viktigt att hålla sig ajour med hur det ser ut i dag för att sedan 

kunna jämföra med elevtexter. År 2008 besökte jag därför åter Lunarstorm för att 

undersöka om och på vilket sätt chattspråket utvecklats. Vid båda tillfällena har jag 

bytt ut eventuella personnamn och ortnamn då jag använt exempel i uppsatsen. Det 

anser jag vara viktigt för att ungdomarna ska få vara så privata som möjligt. Jag har 

även på mitt eget krypin skrivit att jag är en lärarstuderande som skriver min uppsats 

om chattspråk så ungdomarna kan se vem som varit inne på deras sida. Detta ger 

dem även möjlighet att be mig att inte använda exempel tagna från deras gästbok. Jag 

tänkte mycket på hur jag skulle göra för att inte peka ut någon men beslutade mig för 

att det räckte med att ta bort/byta ut person och ortnamn. Det är trots allt 

information upplagd på Internet för hela världen att läsa. 
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3.3 Elevtexter  

Elevuppsatser har därefter studerats, uppsatser skrivna av elever i årskurs 7 och 8 där 

fokus låg på huruvida eleven i fråga använde chattspråk och/eller ungdomsspråk i sin 

uppsats. År 2004 studerades tio uppsatser, varav fem är skrivna av flickor och fem av 

pojkar. Skolan uppsatserna är hämtade ifrån har elever med blandad bakgrund, men 

de flesta är barn till medelinkomsttagare. År 2008 studerades återigen tio uppsatser 

med samma fördelning mellan pojkar och flickor på en skola med liknande 

elevunderlag. I textundersökningen lades även här stor vikt vid att ta bort/ändra 

person och ortnamn i de textdelar jag använder som exempel. Dessutom användes de 

texter som innehöll så lite personlig information som möjligt. Texterna lästes och 

analyserades på följande sätt: 

• Texterna skumlästes och sorterades grovt i två kategorier ”Mycket 

chattspråk/ungdomsspråk” och ”Lite chattspråk/ungdomsspråk”. 

• Texterna lästes ytterligare en gång och aktuella ord ströks under. Sedan 

delades de återigen upp i samma kategorier. 

• Därefter gjordes en uträkning på hur många procent som hamnade i 

”Mycket…” alternativt ”Lite…” samt att var gränsen skulle gå bestämdes, vilket 

slutade med att ”lite” blev maximalt 2 ej standardspråkliga ord per 100 ord. 

Dock togs ingen hänsyn till eventuella stavfel, meningsbyggnadsfel eller andra 

språkliga misstag utan fokus låg enbart på chatt/ungdomsspråkstendenser. 
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1. Resultat 

 
4.1 Resultat av enkätundersökning 2004 

Lärarenkätundersökningen resulterade i följande sammanställning:  

Hur ofta ser du förekomst av ungdomsspråk i elevtexter? 

Ofta Sällan Aldrig 

6 4 0 

 

Hur ofta ser du förekomst av så kallat chattspråk i elevtexter? 

Ofta Sällan Aldrig 

4 4 2 

 

Om du ser förekomst av dessa två företeelser, hur stor del av eleverna anser du 

vara medvetna om att de använder sig av ett (i sammanhanget) inkorrekt 

skriftspråk? 

Flertalet Hälften Ett fåtal 

3 5 2 

 

Ge gärna exempel på ungdomsspråk och chattspråk som du upptäckt i elevtexter. 

Här fick lärarna själva svara utan svarsalternativ och jag väljer därför att redovisa de 

10 vanligast förekommande exemplen: 

1. e eller ä istället för är 

2. o, å eller & istället för och  

3. oxå istället för också 

4. ba istället för vissa verb eller som utfyllnad 

5. typ som utfyllnad 

6. va istället för vara, med betydelsen umgås med 

7. svordomar 

8. han/hon istället för honom/henne 

9. ljudhärmande inslag exempelvis hehee, weee 

10. smileys 

Detta visar att det faktiskt förekommer inslag av både chatt- och ungdomsspråk i 

elevtexter och att lärare är observanta på det. Dock tyckte sig alltså de flesta lärarna 

se att många av eleverna faktiskt var medvetna om att de använde ett inkorrekt språk. 
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Svaret på varför de ansåg detta angavs vid sista frågan på enkäten där 

enkätdeltagarna ombads skriva om de hade något att tillägga. Där svarade nämligen 

4 personer att de såg skillnad på när eleverna skrev mer eller mindre seriösa texter. 

Vid exempelvis nationella prov var förekomsten av chatt- eller ungdomsspråk 

betydligt lägre än vid en text skriven vid ett mindre allvarligt tillfälle. 

 

4.2 Aktuellt chattspråk 2004 

För att visa hur chattspråket bland ungdomar såg ut 2004 och sedan jämföra det med 

elevtexterna följer här ett axplock av inlägg från ungdomar mellan 14 och 16 år på 

internetcommunityn Lunarstorm. Inläggen är tagna från medlemmarna gästböcker 

och valdes ut för att de innehåller så många ord och uttryck som används frekvent på 

Internet.  

 

Inlägg 1: 

Hey ;) Jo dte är la fiint (: Okeey, då gör jag dte någon daag ! Pusspuss 

Här skriver användaren ett engelskt Hey istället för hej och efter det kommer en 

smiley som betyder flirtig eller ironisk. Hon fortsätter med jo dte är la fiint. Dte är ett 

vanligt stavfel vid datormedierad kommunikation då man kanske skriver fort och 

slinter på tangenterna, la är dialektalt och att hon använder flera vokaler i följd i 

ordet fiint är en typisk nyare chattspråktendens hos ungdomar. Sedan kommer en ny 

smiley som betyder glad eller ler. Därefter kommer ordet okeey som har 

svensk/engelsk stavning och många vokaler i rad, återigen stavfelet dte och ordet 

daag med två vokaler i rad. Därefter är det mellanrum fram till ett utropstecken och 

efter det ett sammansatt Pusspuss 

 

Inlägg 2: 

ofan va sjysst!... aja händer i helgen!...  

Meningen börjar med talspråklig svordom ofan och fortsätter med va istället för vad. 

Ordet sjysst = juste är felstavat och därefter följer utropstecken och tre punkter. Aja 

visar att användaren byter ämne (ja, ja) och han frågar sedan händer i helgen utan att 

använda varken ordet vad eller frågetecken; däremot använder han återigen 

utropstecken och tre punkter. 

 

Inlägg 3: 
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Va ? haha :P Ajah . Lääget me dejdå ? Pusss 

Personen börjar med ordet va och har sedan ett mellanrum före frågetecken. Hon 

fortsätter med haha som är talspråkligt. Sedan kommer en smiley som betyder att 

personen skämtar eller är oseriös. Där efter byter även denna person ämne genom att 

använda ordet Ajah (visserligen med h på slutet, men det är samma ord). Lääget, 

med två vokaler, me istället för med och sedan ett sammansatt dejdå (kan vara 

slarvfel på grund av att personen skriver fort). Därefter är det återigen mellanrum 

fram till ett frågetecken och personen avslutar med pusss med tre s. 

 

Inlägg 4: 

fett kul fan :D vem ska du besoka ? aaah ja vet :S haha :P 

Här börjar användaren med en typisk ungdomsspråklig fras fett kul fan och därefter 

en smiley som betyder jätteglad. Sedan kommer en standardmening vem ska du 

besoka (möjligtvis är personen utomlands när meddelandet skickas, annars är det 

troligtvis ett slarvfel). Även här lämnas mellanrum före frågetecken. Därefter följer 

aaah ja vet istället för ja, jag vet och en smiley som står för att personen är tveksam 

om vad som sagts eller något som hänt. Därefter skriver användaren ett talspråkligt 

haha och avslutar med en oseriös/skämtsmiley. 

  

En konversation i en gästbok kan se ut på följande sätt: 

Användare 1: Tjaa, såg dej på fiket i går. 

Användare 2: Vaffan! & inte sa du hej?!>:-I 

Användare 1: Äh, du såg inte mej…du snacka mä Frida. 

Användare 2: Jammen vaffan du kan väl komma fram… värsta mupp!!;-) 

Användare1: Näh, värsta skämmigt! *flinar* 

Från föregående exempel kan det utrönas att vanligt chattspråk 2004 bestod av 

bland annat engelskinfluerade uttryck, dubbla vokaler, dubbla konsonanter där det 

vanligtvis inte är dubbelteckning, smileys, talspråk och asterisker. 

 

4.3 Resultat av textundersökning 2004 

De texter som undersöktes 2004 var produkter av en uppgift där eleverna ombads 

välja mellan tre olika ämnen att skriva en kortare uppsats om. Detta var en väldigt 

vardaglig och bekant uppgift för eleverna. Texterna är skrivna av elever i årskurs 7. 



 21

Det är tio texter varav fem är skrivna av pojkar och fem av flickor. Eleverna är av 

blandad bakgrund men de flesta är barn till medelinkomsttagare. 

 Av de tio texterna kommer delar av fem att gås igenom i uppsatsen. De andra 

texterna sorterades som tidigare beskrivs i metod/material och resultaten redovisas 

senare. Texterna/textdelarna valdes ut för att de nivåmässigt representerar de andra 

texterna. Jag kommer att anmärka på stavfel, meningsbyggnadsfel och andra 

språkliga fel, men kommer inte att analysera dem vidare då meningen är att 

uppmärksamma ungdomsspråkliga och chattspråkliga tendenser. 

 

Text 1 

Min favorit årstid är vintern för då är det jul. Jag älskar julen. På julen brukar jag 

och min mamma och min pappa och min storasyster åka till min farmor. Hon bor i 

Jacobsby. Min farfar bor också där. När vi kommer till farmor är det Kalle på TV 

och sen äter vi. Pappa och mamma ska alltid äta så länge så jag och min syrra blir 

galna för vi är så spända på våra julklappar. Men sen får vi våra julklappar och då 

är det jätte kul :) Förra julen fick jag dataspel och kläder och säkert en massa mer 

men jag kommer inte ihåg. 

 

Texten innehåller få ungdomsspråkliga tendenser. Eleven skriver på ett åldersadekvat 

sätt och håller sig inom ramarna för ett normaliserat skriftspråk sånär som på det 

ungdomsspråkliga syrra och smileyn :) som är typisk för chattspråk. Eleven stavar 

bra, särskriver jätte kul  men lyckas relativt bra med sin uppsats.  

 Eleven är antagligen väl medveten om hur man skriver i skolan och när man kan 

använda mer avslappnat språk, men tappade koncentrationen ett par gånger och 

råkade få med de vilsekomna chatt/ungdomsspråkstendenserna. Jag bedömer att 

eleven är kapabel att kodväxla. 

 

Text 2 

Jag gillar bäst sommaren för då kan man skejta, bada, softa, sova länge på morron 

o sånt. Vi skejtar nästan jämt o vi brukar vara ute så där hela tiden sen ibland gör 

vi nåt annat typ spelar data men det är mest när det regnar o det. Min polare har 

stuga på öland så vi kanske ska dra dit med hans farsa nu i sommar det vore sköjj! 
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Den här eleven visar mindre bra förmåga att kodväxla men främst gäller det 

ungdomsspråkliga tendenser. Det enda som skulle kunna bindas vid chattspråk är 

sista ordet sköjj men det är relativt ovidkommande då det kan passera som 

slang/ungdomsspråk. Eleven skriver levande men är inte så noggrann med stavning 

och meningsbyggnad.  Eleven börjar bra, kommer till ordet skejta som enligt 

språkrådet är den korrekta stavningen1 han kommaterar korrekt mellan orden skejta, 

bada, softa, sova (…) men fortsätter sedan med ett talspråkligt morron, ett 

chattspråkligt o i stället för och samt avslutar meningen med sånt som är talspråkligt. 

I nästa mening använder eleven återigen kortformen o för och samt glömmer punkt 

så att meningsbyggnaden blir fel. Eleven använder det talspråkliga typ och ytterligare 

ett o. Polare är talspråkligt, öland ska skrivas med stor bokstav och såväl dra som 

farsa är talspråkligt och dessutom ungdomsspråk. 

 

Text 3 

Min familj 

Min familj är ganska stor. Jag har en lillesyrra och två storebrorsor så är det 

mamma, pappa, Smulis, Felix och Buster. Smulis är ett marsvin som är min 

lillesyrras igentligen och felix och Buster är katter. Min syrra och jag delar rum och 

våra brorsor har egna, det suger! Jag tycker att mina brorsor kan dela istället. 

Annars är min familj bra. Min mamma är snäll och jobbar på sjukhuset och pappa 

jobbar i hamnen…han är också snäll:-) Vi bor i en villa fast inte värsta lyx villan 

men en lagom stor förutom att vi inte får eget rum. 

 

I det här textexemplet finns det exempel på viss förmåga att kodväxla, men det verkar 

som om eleven är slarvig. Eleven börjar en kort mening och fortsätter med en felaktig 

meningsbyggnad. Såväl lillesyrra som storebrorsor är talspråkligt. Lillesyrra 

används igen i nästa mening och följs av ett felstavat igentligen samt namnet felix 

som skrivs med liten bokstav. I nästa mening ser man åter orden syrra och brorsor 

samt ordet suger som är ungdomsspråk. Brorsor förekommer igen och sedan följer 

två standardspråkliga meningar medan nästa mening slutar med tre punkter och en 

                                                 
1 Det engelska ordet skate har då försvenskats på samma sätt som t.ex. tape som har blivit tejp. Anledningen är inte bara att 
anpassa stavningen till svenska utan även att göra det möjligt att skriva det verb som bildas med -a. Stavningar som tapea, 
skatea, skateare eller tapa, skata, skatare ser alla tokiga ut  (Språkrådet, Internet 2008-05-07). 
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smiley som båda är mycket chattspråkliga. Sista meningen är talspråkligt formulerad 

och innehåller ordet lyx villa särskrivet. 

 

Text 4 

Min drömresa går inte så långt den går till Öland. Till min mammas moster som 

bor där. Vi åker dit varje sommar och jag har massor med kompisar där efter som 

jag har varit där sen jag var asliten. Mamma, pappa, jag min syrra och min 

mormor brukar åka dit. Oftast åker vi och badar eller så brukar vi grilla men jag 

och min syrra är nästan jämt med våra kompisar! 

 

Den här eleven skriver i stort sätt standardspråkligt rakt igenom. Meningsbyggnaden 

är lite ovanlig stundtals. Första och andra meningen hör egentligen ihop och det 

skulle vara ett kommatecken mellan långt och den i första meningen. Tredje 

meningen är standardspråk sånär som på ordet asliten som är ungdomsspråklig. I 

fjärde meningen använder eleven ordet syrra som är talspråkligt, samma ord 

förekommer även i mening fem. Mening fem slutar med ett utropstecken. 

 

Text 5 

Min familj är en helt vanlig familj. Vi bor i ett hus som ligger i ett område som heter 

Källa. Det är min mamma, mammas man Janne, min syrra som har samma pappa 

som jag och mina två brorsor som har Janne som pappa. Det är rätt så jobbigt med 

två små brorser men det är ganska roligt åxxå. Min ena lillebrorsa är 3 år och min 

andra är 1…min syrra är 16 så hon är bara jobbig när hon är dryg. Jag har ju 

enpappa åxxå men han och hans fru bor i Norrdal dom har inte några barn fast 

Maria har två döttrar som är nästan som jag och syrran. Dom är coola. Jag har en 

bra familj. 

 

Den här texten börjar med två standardspråkliga meningar och fortsätter i mening tre 

men använder där de talspråkliga syrra och brorsor. I nästa mening ändras ordet 

brorsor till brorser och eleven använder det chattspråkliga åxxå. I nästa mening 

använder sig eleven av tre prickar, något som är vanligt förekommande i 

chattspråket. Ordet dryg med betydelsen oförskämd/självgod är ungdomsspråkligt. 

Orden en och pappa är hopskrivna och det används ytterligare ett åxxå. En punkt 
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saknas efter Norrdal som följs av ett talspråkligt dom. Ordet syrra återkommer. 

Texten slutar med två standardspråkliga men korta meningar.  

 Den här eleven verkar inte ha så god förmåga att kodväxla. Dock är det viktigt 

att inse att det faktum att eleven skriver ”slarvigt” inte nödvändigtvis behöver betyda 

att eleven saknar förmåga att skriva korrekt, det kan lika gärna betyda att eleven inte 

vet när det är viktigt att hålla sig till standardspråk. 

 

Undersökningen av de tio texterna där de sorterades efter hur många 

chatt/ungdomsspråkliga ord som användes per 100 ord visade att 6 st av eleverna 

använde vad som i det här fallet anses som lite icke standardspråkliga ord. 

Chattspråkliga tendenser förekommer inte lika frekvent som ungdomsspråkliga men 

vissa chattspråkliga ord förekommer i samtliga texter av de 4 där mycket icke 

standardspråkliga ord användes. 

 

 4.4 Resultat av enkätundersökning 2008 

Lärarenkätsundersökningen 2008 gav följande resultat: 

Hur ofta ser du förekomst av ungdomsspråk i elevtexter? 

Ofta Sällan Aldrig 

7 3 0 

 

Hur ofta ser du förekomst av så kallat chattspråk i elevtexter? 

Ofta Sällan Aldrig 

2 6 2 

 

Om du ser förekomst av dessa två företeelser, hur stor del av eleverna anser du 

vara medvetna om att de använder sig av ett (i sammanhanget) inkorrekt 

skriftspråk? 

Flertalet Hälften Ett fåtal 

3 3 4 

 

Därefter fick lärarna gärna ge exempel på vilka chatt/ungdomsspråkliga tendenser de 

ansåg vara vanligast förekommande; följande är en lista på de 10 vanligaste: 

1. typ, som utfyllnad. 

2. & istället för och. 



 25

3. asså (alltså) som utfyllnad. 

4. e istället för är. 

5. diverse olika ungdomsspråkliga ord, t.ex. chilla, grymt och softa. 

6. oxå istället för också. 

7. ba som utfyllnad eller istället för vissa verb. 

8. ljudhärmande inslag t.ex. hihii och meh. 

9. förkortningen LOL. 

10. smileys. 

Undersökningen visar inga markanta förändringar från undersökningen som gjordes 

2004. Vissa ungdomsord har fått ge vika för nyare ord men det är väntat då språket 

som bekant ständigt utvecklas. 

 

4.5 Aktuellt chattspråk 2008 

Då språket är under ständig utveckling gjordes en ny undersökning av chattspråket år 

2008 på samma internetcommunity som 2004. Följande exempel är tagna ur 14–

16åriga ungdomars gästböcker. 

 

Inlägg 1: 

hu äre med dej då, sjuk lr ? 

Här börjar personen med liten bokstav och skriver ordet hu. Personen menar 

antagligen hur men missar r: et på grund av att personen skriver så fort. Vidare 

skriver personen äre som är orden är och det hopskrivna. Meningen fortsätter med 

ett talspråkligt dej för att sedan använda standardspråk fram till sista ordet lr som är 

en förkortning för eller. Meningen avslutas med ett mellanrum före frågetecken. 

 

Inlägg 2: 

hahahah, ja jag var i skolan vid den tiden men jaag sluta 5 ;D<'3 

Meningen börjar med hahahah, vilket är talspråkligt och personen börjar dessutom 

med liten bokstav. Därefter fortsätter personen med korrekt skriftspråk fram till 

ordet jaag där man använder extra vokaler och sedan sluta som är talspråk för 

slutade. I slutet av meningen ritar personen en smiley som flirtar ;D samt ett hjärta 

som vanligtvis ritas <3 men som här ser ut såhär <´3, något som troligtvis beror på 

att personen skrivit fort. 
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Inlägg 3: 

nte mke, lägger in bilder på BDB sj ? (: 

Även här börjar personen med liten bokstav och missar i:et i inte därav ordet nte. 

Detta kan vara en avsiktlig förkortning men även ett fel som kommer av att personen 

skrivit fort. Därefter följer ordet mke som är en förkortning för mycket. Sedan följer 

korrekt skriftspråk fram till ordet BDB som är en förkortning för Bilddagboken (en 

site på Internet där man kan lägga ut foton och bilder). Efter detta följer ordet sj som 

är en förkortning för själv, ett mellanrum innan frågetecken samt en glad smiley. 

 

Inlägg 4: 

hahaha jadu jag har varit hemma 

Meningen börjar med liten bokstav samt ett talspråkligt hahaha, och sedan följer 

ordet jadu som är orden ja och du sammanskrivna. Därefter följer korrekt skriftspråk 

men meningen avslutas inte med punkt. 

  

Följande är ett exempel på en gästbokskonversation från 2008: 

Användare 1: Ska´ru på innebandyn på torsdag? 

Användare 2: Njaa, jag tror det. Morsan skulle fixa nya skor till meg i dag…annars 

kommer jag väl & kollar 

Användare 1: Bra! 

Användare 2: Palla spela i strumper, lixom. 

Användare 1: :-D näh. 

 

Enligt de exempel som undersöktes 2008 upptäcktes inte några större skillnader från 

exemplen från 2004. Chattspråket består fortfarande av samma beståndsdelar, som 

engelskinfluerade uttryck, dubbla vokaler, dubbla konsonanter där det vanligtvis inte 

är dubbelteckning, smileys, talspråk och asterisker. Det som skiljer sig är de 

ungdomsspråkliga uttryck som är populära. 

  

4.6 Resultat av textundersökning 2008 

De texter som undersöktes 2008 är texter skrivna av elever i årskurs 8 på en skola 

med liknande bakgrund som eleverna som deltog i undersökningen 2004. Texterna 

är skrivna vid olika tillfällen under en period av två månader och är inte baserade på 
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samma uppgift. Det är dock väldigt snarlika skrivuppgifter där eleverna ombads 

beskriva något alternativt berätta om något. 

 

Text 1 

I sommar ska jag åka ut till mina gamla kompisar i Kila och spela lite fotboll som vi 

alltid brukar göra på sommarn. Det kan nog bli kul vi brukar spela borta vid 

Storavallen väldigt fin plan. För två somrar sen utsågs den planen till Sörmlands 

finaste plan faktiskt. Vi brukar spela i ungefär två timmar då sen brukar vi åka och 

bada vid stranden efter vi har spelat så svalkar vi oss i sjön sen, väldigt skönt kan 

det vara. 

 

Den här eleven använder inga chatt/ungdomsspråkliga ord; däremot förekommer 

talspråk och språkliga fel. Eleven skriver uteslutande talspråk vilket framförallt 

kännetecknas av diverse satsradningar men även av talspråkliga ord som sommarn, 

sen och faktiskt i tredje meningen där ordet används som förstärkare samt då i fjärde 

meningen. Ordet då används där som utfyllnadsord, något som är vanligt i talat 

språk. 

 

Text 2 

Hej jag heter Martin ok jag är 14 år ok jag ska skriva om en bild som jag fick av 

Eva. 

Det var en gång en katt som heter Missan som är 6 år ok är en siames och en dag 

när Missan kom hem från en jobbig dag hos veterinären så vill hon gå & lägga siig 

MEN det kunde hon ju inte för vi lagar alla våra sängar i huset så Missan kunde 

inte ta det lilla lugna och efftersom hon har en kattunge hemma som heter Tjabo 

som bara gilla att busa med sina leksaker! 

 

Den här texten innehåller exempel på flera chattspråkliga ord. Eleven börjar med en 

mening där ordet ok förekommer två gånger vilket kan läsas som okej men i det här 

fallet betyder och. Sedan följer en väldigt lång mening med flera satsradningar. Ordet 

ok används igen och sedan även tecknet & som båda är tecken på chattspråk men 

eleven använder även det korrekta ordet och. Eleven använder dubbla vokaler i ordet 

siig, vilket är chattspråkligt. Ordet efftersom är felstavat men det kan vara ett slarvfel. 

Därefter kommer ordet gilla som är talspråkligt för gillade alternativt gillar, 
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beroende på vilken av de två tidsformerna eleven använder sig av som är gällande. 

Meningen avslutas sedan med ett utropstecken.  

 

Text 3 

Jag heter Jessica och jag jobbar på ett bageri. Jag har en dotter som heter Isabelle 

och hon brukar vara med mig varje dag efter skolan. Vi bor i Italien och min man 

är italienare. Han jobbar med fiske och är borta ganska mycket så det är mest jag 

och Isabelle som är hemma. Vi äter mycket god mat hemma och har alltid en lugn 

stund på morgonen när vi äter frukost tillsammans. Sen följer jag Isabelle till 

skolan och går till jobbet. Vi är kända för vårt goda bröd. 

Den här eleven använder inga chattspråkliga ord och inte heller några 

ungdomsspråkliga. Det enda talspråkliga ord som förekommer är ordet sen. Eleven 

har god meningsbyggnad och stavar rätt. 

 

Text 4 

Mitt bästa minne är när jag fyllde 8 år. Det var den bästa dagen i mitt liv. Det låter 

kanske fånigt och barnsligt men då fick jag min hund Valle. Jag vaknade på 

morgonen av att mamma höll på och stökade i köket. Det kändes som flera timmar 

innan dom kom in & sjöng för mej. Jag fick flera paket men ett med hål i. Den var 

inte inslagen utan mest en kartong & när jag öppnade satt världens finaste 

hundvalp däri. Jag hade önskat mej en hund sen jag var liten. Valle är fortfarande 

min bästa kompis! 

 

Den här eleven skriver väldigt standardspråkligt. Den enda chattspråkstendensen är 

att eleven använder & istället för och. Dock använder sig eleven av vissa talspråkliga 

ord som dom, mej och sen. 

 

Text 5 

När jag var liten ville jag bli pilot men det vill jag inte längre. Det verkar inte vara 

så himla kul, eller rätt så men det finns roligare grejer. Nu skulle jag allra hellst 

vilja bli journalist eller nåt med sport. Det tycker jag är kul, klart man vill bli 

fotbollsproffs men då måste man ju vara skitduktig redan nu när man är fjorton 

och så bra är inte jag tror ja. I varje fall så vill jag jobba nåt med sport. Min polare 
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är rätt duktig i friidrott och det kan man ju åxå ha som jobb, om man är lika bra 

som typ Christian Olsson. 

 

Här är en text som är skriven av en elev som troligtvis är väl medveten om när man 

bör använda ett korrekt språk. Eleven använder sig visserligen av diverse icke 

standardspråkliga ord och uttryck men använder oftare ett korrekt språk. Det kan 

tolkas som att eleven glömmer bort och slarvar snarare än saknar kunskap om 

regelrätt språkbruk. Eleven börjar med en standardspråklig mening men fortsätter 

med ordet himla och grejer som är talspråkliga. Därefter en mening med ett felstavat 

helst och ett talspråkligt nåt. Fjärde meningen är genomgående talspråklig och 

innehåller både en svordom skitduktig och det chattspråkliga ja istället för jag. Även 

nästa mening är talspråkligt och eleven använder det talspråkliga nåt istället för 

något. Ordet polare är ungdomsspråkligt och uttrycket rätt duktig talspråkligt. 

Därefter förekommer orden åxå och typ som är chattspråk respektive ungdomsspråk. 

  

Undersökningen av de fem andra texterna, tillsammans med de fem redovisade 

visade att fem av eleverna använder lite icke standardspråkliga ord. Chattspråkliga 

tendenser är mer ovanliga än ungdomsspråkliga och förekommer bara i tre av 

texterna. 
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5. Diskussion av resultat 

Uppsatsens syfte var att ta reda på om och i vilken utsträckning chattspråket och 

ungdomsspråket påverkar ungdomars skriftspråk.  

 

5.1 Diskussion av enkätundersökning 

Det första som undersöktes var lärarnas åsikter och upplevelser. För att ta reda på 

lärarnas åsikter genomfördes två enkätundersökningar med svensklärare, en 2004 

och den andra fyra år senare. 

Enkätundersökningarna visar inte att ungdomars skriftspråk skulle ha ändrats 

nämnvärt på fyra år gällande chatt och ungdomsspråk. Tvärtom är resultaten väldigt 

lika trots att det inte är samma lärare som svarat på enkäterna. Det som ändrat sig 

något är de exempel på ord och uttryck som används, men det är ett tecken på att 

språket utvecklas. Enligt undersökningen har det blivit något större förekomst av 

ungdomsspråk men en något mindre förekomst av chattspråk i elevtexter. 

Naturligtvis är det lärarnas åsikter om vad de ser som framkommer i enkäten och det 

är inte nödvändigtvis detsamma som vad eleverna verkligen skriver. Lärarna tycker 

enligt enkäterna att färre elever verkar medvetna om att de använder ett inkorrekt 

språk 2008 än 2004. 

De icke standardspråkliga ord/uttryck som användes var till stor del desamma 

år 2008 som fyra år tidigare. Förändringen ligger främst i ungdomsspråkliga 

ord/uttryck. Exempelvis var chilla och softa enligt lärarna betydligt mer frekvent 

förekommande 2008 än 2004. Chattspråkstendenserna var i stort sett oförändrade. 

Naturligtvis hade det tillkommit vissa nya förkortningar men grunden är densamma.  

 

5.2 Diskussion av chattspråket i chattsammanhang 

Vidare gjordes en undersökning av hur chattspråket används i sitt rätta forum, det 

vill säga på Internet. En virtuell mötesplats för ungdomar, ett internetcommunity 

besöktes för att få aktuella exempel på chattspråket. Samma internetcommunity 

besöktes både 2004 och 2008, Lunarstorm heter det och presenteras som en av 

Sveriges största mötesplatser för ungdomar. På Lunarstorm finns mycket att lära om 

chattspråket. Alla användare har varsin gästbok där det går att skicka meddelanden 

till varandra och här används chattspråk, ungdomsspråk och dialektala uttryck 

snarare som regel än undantag.  
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5.3 Diskussion av elevtexter 

För att sedan få en inblick i hur ungdomars skriftspråk verkligen ser ut i skolan 

undersöktes 10 elevtexter 2004 och 10 elevtexter 2008; skillnaden var att det 2004 

var sjundeklassares texter medan det 2008 var åttondeklassares. I båda fallen 

redovisas fem texter då de är bra exempel på viken standard det är på de övriga 

texterna. Elevtexterna visar att vissa elever har mycket svårt att kodväxla och 

använde sig av mycket chatt/ungdomsspråk medan andra elever skriver på korrekt 

standardspråk genom en hel text. Visserligen behöver användandet av 

chatt/ungdomsspråk inte betyda att eleven inte är förmögna att kodväxla, utan det 

kan även bero på vilken attityd eleven har till sitt skrivande. Tonåringar i dag är vana 

och bekväma med att använda sig av datormedierad kommunikation. Många av dem 

använder sig av chattspråket i sitt rätta forum dagligen. Därför är det inte 

svårförståeligt att de ser chattspråkets fördelar som överförbara även till skoltexter. 

Textundersökningarna ledde sedan till att texterna delades upp i två delar, de som 

innehöll mycket chatt/ungdomsspråkliga tendenser och de som innehöll få 

chatt/ungdomsspråkliga tendenser. Uppdelningen visade att 6 av eleverna använde 

få chatt/ungdomsspråkliga uttryck år 2004 medan det 2008 var 5 stycken. Det 

innebär att förekomsten av icke standardspråkliga ord är vanlig men att skillnaden 

mellan 2004 och 2008 är marginell. 

 Påverkar då chatt/ungdomsspråket ungdomars skriftspråk? Ja, skriftspråket 

påverkas absolut men enligt undersökningar inte i en utsträckning som bör oroa oss. 

Dessutom kan påverkan ställas i jämförelse med den positiva utvecklingen chattandet 

för med sig, nämligen det faktum att ungdomar skriver till varandra på fritiden. De 

chattande ungdomarna använder sitt skriftspråk varje dag. 
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6. Avslutning 

Sammanfattningsvis har den här uppsatsen inte visat att chatt och ungdomsspråket 

skulle ha någon avgörande betydelse på ungdomars skriftspråk. Det går 

uppenbarligen att hitta tendenser i många texter och det finns ungdomar som inte är 

medvetna om när det är passande att använda mer avslappnat språk men det stora 

flertalet tycks dock vara förmögna att kodväxla. Det är ett ämne som berör många 

som arbetar inom skolan och svaren är naturligtvis olika beroende på vem man 

frågar. Det handlar inte bara om elevernas sätt att skriva utan även om lärarens 

attityd. Vissa lärare tycker att det ser ovårdat ut att inte hålla sig till standardspråk 

medan andra lärare välkomnar nyord och ser det som ett sätt att hålla språket 

levande. 

Arbetet med den här uppsatsen har varit spännande av många anledningar. 

Framförallt är det roligt att sätta sig in i en annan ”kultur” för även om jag använder 

mig mycket av Internet så gör jag det som vuxen. De ungdomar som är i tonåren nu 

har växt upp med ett naturligt användande av Internet. De har fått lära sig att 

interagera med andra via datormedierad kommunikation från barnsben. Trots att jag 

ansåg mig ha god förståelse i vad chattspråket innebar blev jag överraskad. Jag 

använder mig av såväl smileys som förkortningar då jag mailar och sms:ar för att 

personen meddelandet är avsett för ska förstå mig bättre så någon nybörjare i 

chattspråket är jag inte men jag blev snabbt varse att det finns mycket att lära.  

Språk är spännande på många sätt, och det finns mycket att upptäcka bara inom 

sitt eget modersmål. Det har varit intressant att tänka ungdomsspråkligt och skriva 

chattspråkligt och det har lett till en mängd nya frågeställningar. Alla är inte 

relevanta att nämna i den här uppsatsen men några av de mer intressanta 

frågeställningarna är: 

• Hur viktigt är det att vi vuxna förstår det språk som ungdomar använder? Det 

skulle vara intressant att undersöka hur stor del av lärare som aktivt väljer att 

hålla sina kunskaper i ungdomsspråket uppdaterade. Det är viktigt att vi 

förstår varandra dels för att undvika missförstånd, dels för att upptäcka 

eventuell mobbing eller för att kunna reagera adekvat om en elev försöker säga 

något. 

• Är chattandet en ersättning, ett komplement eller en egen företeelse? Fanns 

det något som kan jämföras med chattandet innan Internets intågande i våra 

hem eller är det snarare ett komplement? Det skulle kunna ses som ett 
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komplement till telefonsamtal eller brevväxling. Eller är det kanske en helt ny 

företeelse som fyller ett behov som vi inte hade förut? 

• Hur ser ungdomsspråk ut på dialekt? Vad finns det för dialektala skillnader 

hos en ung finlandssvensk och en ung gotlänning? Vilka är likheterna och 

skillnaderna på rinkebysvenskan och rosengårdsskånskan?  
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Bilaga 1, följebrev till lärarenkät 

 

Hej! 

Jag heter Sofia Karlsson och skriver mitt examensarbete om hur chattspråk och 

ungdomsspråk påverkar ungdomars skriftspråk. Det jag skulle vara glad för om du 

ville hjälpa mig med är att se hur skriftspråket påverkas i skolan.  

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

 

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

inom asterisker (*). 

 

Ungdomsspråk: Ord som för tillfället är populära bland ungdomarna i talat språk. 

 

Tack så mycket för din tid och din medverkan!/ Sofia 
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Bilaga 2, lärarenkät 

 

Enkätundersökning angående förekomst av ungdomsspråk 

och chattspråk i elevtexter. 

 

1. Hur ofta ser du förekomst av ungdomsspråk i elevtexter? 

  ofta  sällan aldrig 

 

2. Hur ofta ser du förekomst av så kallat chattspråk i elevtexter? 

  Ofta  sällan aldrig 

 

3. Om du ser förekomst av dessa två företeelser, hur stor del av eleverna 

anser du vara medvetna om att de använder sig av ett (i sammanhanget) 

inkorrekt skriftspråk? 

  flertalet hälften ett fåtal 

 

5. Ge gärna exempel på ungdomsspråk eller chattspråk som du upptäckt i 

elevtexter. 

 

 

 

 

Om du har något annat att tillägga angående det här ämnet får du gärna 

skriva det här: 

 

 

 

 

 

Tack så mycket för hjälpen! 


