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Sammandrag  

 

Studiens syfte är att undersöka SVA-lärares erfarenheter av och attityder till multietniskt 

ungdomsspråk (förortssvenska och förortsslang), i och utanför undervisningen. För att besvara 

studiens frågeställningar användes en kvalitativ metod och fyra lärare intervjuades. I 

intervjuerna fick lärarna besvara frågor om multietniskt ungdomsspråk och deras erfarenheter 

av språkbruket i SVA-undervisningen. Resultatet visar att SVA-lärarna beskriver 

förortssvenska och förortsslang som ett ”utländskt” ungdomsspråk. Vidare visar resultatet att 

lärarna delar uppfattningen om att varieteterna har växt fram i flerspråkiga förorter. Lärarna 

anser att betydelsen av benämningarna förortssvenska och förortsslang inte skiljer sig åt. 

Däremot uttrycker två av lärarna indirekt att det förekommer en skillnad mellan benämningarna 

när de refererar till förortssvenska som en dialekt och brytning, medan förortsslang associeras 

med negativa karaktärsdrag som självsäker och tuff. Lärarna har både positiva och negativa 

attityder gentemot användningen av förortssvenska och förortsslang. Positivt var att lärarna 

ansåg att individerna kunde använda varieteterna för att stärka sin identitet och uttrycka sina 

känslor. Negativt var att språket inte ansågs godtagbart i alla sammanhang.  

     De didaktiska implikationer som omnämns är att de språkliga varieteterna är en form av 

identitetsmarkör, och lärarna vill helst inte begränsa elevernas uttrycksmöjligheter. Samtidigt 

menar lärarna att deras uppgift är att lära eleverna standardsvenska.  

 

 

 

 
Nyckelord: Förortsslang, förortssvenska, attityder, multietniskt ungdomsspråk, 

högstadielärare, svenska som andraspråk, didaktiska implikationer 

 

 

 

 

 



 3 

Innehåll  

 

Sammandrag ............................................................................................................................................................. 2 

1 Inledning ................................................................................................................................................................ 4 

1.1 Syfte och frågeställningar ...................................................................................................................... 5 

1.2 Uppsatsens disposition .......................................................................................................................... 5 

1.3 Avgränsningar ....................................................................................................................................... 5 

2 Bakgrund ............................................................................................................................................................... 5 

2.1 Migrationsrelaterad språklig variation ........................................................................................................... 6 
2.1.1 Förort, förortssvenska och förortsslang ................................................................................................. 7 

2.2 Attityder ......................................................................................................................................................... 8 

2.3 Normer ........................................................................................................................................................... 9 

2.4 Tidigare forskning........................................................................................................................................ 10 

2.5 Svenska som andraspråk och didaktik ......................................................................................................... 11 

2.6 Lärare som grindvakter ................................................................................................................................ 12 

3 Metod och material .............................................................................................................................................. 12 

3.1 Forskningsdesign ......................................................................................................................................... 13 

3.2 Datainsamlingsmetod................................................................................................................................... 13 

3.3 Urval ............................................................................................................................................................ 14 

3.4 Genomförande ............................................................................................................................................. 15 

3.5 Databearbetning och analys ......................................................................................................................... 15 

3.6 Etiska överväganden .................................................................................................................................... 16 

4 Resultat av lärarintervjuer ................................................................................................................................... 17 

4.1 Beskrivning av förortssvenska respektive förortsslang ............................................................................... 17 

4.2 Attityder till förortssvenska och förortsslang .............................................................................................. 22 

4.3 Didaktiska implikationer.............................................................................................................................. 25 

5 Diskussion ........................................................................................................................................................... 31 

5.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................................................... 31 
5.1.1 Hur beskriver SVA-lärare förortssvenska respektive förortsslang, och skiljer sig beskrivningarna åt 

beträffande de två? ........................................................................................................................................ 32 
5.1.2 Vilka attityder har SVA-lärare till individers användning av förortssvenska och förortsslang? ......... 33 
5.1.3 Vilka eventuella didaktiska implikationer har elevers användning av förortssvenska och förortsslang i 

SVA-undervisningen? ................................................................................................................................... 33 

5.2 Metoddiskussion .......................................................................................................................................... 34 

5.3 Förslag på vidare forskning ......................................................................................................................... 35 

Referenser ............................................................................................................................................................... 36 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................................... 38 



 4 

Bilaga 2 ................................................................................................................................................................... 39 

 

 

1 Inledning 
 

Ortens språk, blattesvenska och invandrarsvenska. 

 

Benämningarna här ovan är karakteristiska ord för det som jag i denna studie kommer att 

benämna förortssvenska och förortsslang. Det finns en föreställning om att barn som antingen 

föds i landet eller som flyttar till ett nytt land ska lära sig att tala majoritetsspråket som infödda 

talare och sträva efter att anpassa sig till landet (Kotsinas 2005:233). Dock ser inte verkligheten 

ut så idag. Den språkmiljö som invandrarbarn är uppvuxna i, skiljer sig från den språkmiljö 

som barn möter i områden där majoritetsbefolkningen består av infödda svenskar. Istället är 

uppväxtmiljön präglad av flerspråkighet och det är mycket vanligt att det talas ett eller flera 

hemspråk i individers hushåll (Kotsinas 2005:234). Enligt Bijvoet (2018:143) ger nya former 

av språklig variation ideligen upphov till starka reaktioner och förortssvenska respektive 

förortsslang kan uppfattas ha en förhållandevis låg status i dagens samhälle.  

     Det har bedrivits forskning där man undersökt ungdomars inställning till förortssvenska och 

förortsslang (bland annat Bijvoet & Fraurud 2016, Senter 2015, Jonsson 2013 och Kotsinas 

2005). Forskning som undersöker hur resten av samhällets aktörer förhåller sig till varieteterna 

är dock mycket begränsad. Lärare har en viktig funktion i samhället och deras sätt att bemöta, 

hantera och förstå förortssvenska respektive förortsslang blir i sin tur av stor vikt. Jag hoppas 

att denna studie ska kunna bidra till ökad kunskap och förståelse för SVA-lärares 

undervisningssituation och för rollen som grindvakter på ungdomars väg mot vuxenlivet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka SVA-lärares erfarenheter av och attityder till 

multietniskt ungdomsspråk (förortssvenska och förortsslang), i och utanför undervisningen. 

Studiens forskningsfrågor utgörs av följande: 

 

1. Hur beskriver SVA-lärare förortssvenska respektive förortsslang, och skiljer sig 

beskrivningarna åt beträffande de två?  

2. Vilka attityder har SVA-lärare till individers användning av förortssvenska och 

förortsslang? 

3. Vilka eventuella didaktiska implikationer har elevers användning av förortssvenska och 

förortsslang i SVA-undervisningen? 

 

1.2 Uppsatsens disposition  
 

Uppsatsen är disponerad i fem skilda avsnitt. Det första utgörs av inledning, studiens syfte, 

frågeställningar, disposition och avgränsningar. Därefter följer en redogörelse för bakgrund, 

teori och tidigare forskning om ämnesområdet. I avsnitt tre skildras studiens metodologiska 

grund och material. I avsnitt fyra presenteras studiens resultat. Det sista avsnittet består av en 

resultat- och metoddiskussion. 

 

1.3 Avgränsningar  
 

I denna undersökning kommer jag inte att studera ungdomars attityder till förortssvenska och 

förortsslang. Istället fokuserar jag på högstadielärares attityder till, och erfarenheter av 

multietniskt ungdomsspråk i, och utanför undervisningen.   

 

2 Bakgrund 
 

Denna studie är sociolingvistisk, vilket innebär att den gäller relationen mellan språk och 

samhälle. Majoriteten av de aktiviteter som vi medverkar i skapas av, och är genomsyrade av 

språk (Boyd & Ericsson 2015:10–11). I detta kapitel presenteras relevanta begrepp, teorier och 

viss forskning inom ämnet som utgör grunden för denna studies syfte, frågeställningar och 
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genomförande. Först presenteras olika former av migrationsrelaterad språklig variation (2.1), 

och begrepp som förort, förortsslang och förortssvenska (2.1.1), samt de sociolingvistiska 

begreppen attityder och normer (2.2 och 2.3). Därefter ges en kort introduktion till tidigare 

forskning (2.4). Avslutningsvis tar jag upp didaktik, skolämnet svenska som andraspråk och 

lärares roll som grindvakter (2.5 och 2.6). 

 

2.1 Migrationsrelaterad språklig variation 
 

Bijvoet och Fraurud (2016:20–22) skriver att forskning om migrationsrelaterad språklig 

variation under de senaste 40 åren kan utgöras av tre olika faser. Den första fasen inleddes på 

1970-talet och forskarna koncentrerade sig på invandrare och hur de tillägnade sig svenska som 

andraspråk. Ett exempel var de individuella språkliga varieteter hos andraspråktalare som 

befann sig mellan nybörjarnivå och inföddlik nivå. Den andra fasen inleddes på 1980-talet och 

fokus riktades mot andra generationens invandrare, barn till dem som själva invandrat. Fokus 

riktades på det avancerade andraspråksanvändandet och nya språkliga varieteter, exempelvis 

förortsslang talad av ungdomar i multietniska förorter. Bijvoet och Fraurud (2013:371–374) 

menar att förortsslang inte används av alla individer i förorterna och inte i alla sammanhang. 

Gruppspråket går inte att koppla till en viss ålder eller yrkeskategori. Bijvoet och Fraurud 

(2013:370) menar att talare av förortsslang är en blandad grupp som inte kan sammanföras 

utifrån om de är födda i Sverige eller om de är första- eller andraspråkstalare.  

     Bijvoet och Fraurud (2006) valde termen ”förortsslang” för att uttrycka respekt gentemot 

talare av förortsslang. Efterledet -slang, indikerar enligt Bijvoet och Fraurud (2006:8–9), att 

språkbruket är informellt och rymmer ett underifrånperspektiv. I den tredje fasen fokuserade 

man på invandrarungdomar som vuxna och vad som skett med deras språkliga variation 

(Bijvoet & Fraurud 2016:20–21). Författarna använder benämningen förortssvenska och menar 

att det är en social dialekt som illustrerar en utveckling mot att språkliga drag från 

interimsvenska och slang konventionaliseras hos en grupp talare. Förortssvenska saknar 

förortens utmärkande drag men innehåller fortfarande språkdrag, främst prosodiska, som visar 

att en talare har förortsbakgrund (Bijvoet & Fraurud 2016:20).  

     En fackspråklig motsvarighet till dessa språkliga varieteter (förortssvenska och förortsslang) 

är multietniskt ungdomsspråk som har uppkommit och utvecklats i flerspråkiga miljöer bland 

enspråkiga och tvåspråkiga ungdomar (se avsnitt 2.1.1). Multietniskt ungdomsspråk är en 

samlingsterm för det som kallas rinkebysvenska. Därefter har det myntats andra lokala 
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benämningar, exempelvis fittjaspråk och rosengårdsvenska. Ordförrådet är en viktig del av den 

”pool” av språkliga drag som utgör varieteten och som kan användas för olika syften (Bijvoet 

& Fraurud 2006:6). Trots att ”dessa sätt” att prata svenska bedöms som svenska ”med något 

utländskt”, så handlar det om olika former av sociolingvistisk variation, närmare bestämt slang 

och en form av sociodialektal variation (Bijvoet 2020:27). I följande avsnitt (2.1.1) presenteras 

begreppen förort, förortssvenska och förortsslang.  

 

2.1.1 Förort, förortssvenska och förortsslang 

 

Nationalencyklopedin (2020) definierar förort som ett bostadsområde inom en stadsregion. Det 

kan vara ett miljonprogramsområde med låg socioekonomisk status men också villaförorter 

med socioekonomiskt starka grupper. Ericsson, Molina och Ristilammi (2000:18–19) beskriver 

förorter som områden där ”den andre” är bosatt. Vidare beskriver Ericsson m.fl. (2000:18–19) 

förorter som en etnisk hierarkisk skala där invandrare angrips hårdast av dominerande 

segregationsmönster. Författarna skriver att individer i förorter beskrivs som sämre i jämförelse 

med andra bostadsområden. Nygren (2005:166) menar att medias framställning av förorter 

inrymmer många stereotyper och dagens förorter illustreras som invandrartäta orter med 

mycket problematik. Författarna Lalander och Johansson (2017:179) skildrar också att 

förortsbor reduceras till att representera stereotyper med negativa egenskaper. Vidare hävdar 

Jonsson (2013:16) att individer med förortsbakgrund lätt får utpräglade karaktärsdrag som 

således blir objekt för stereotypifiering.   

     Kotsinas (2005:242) menar att multietniskt ungdomsspråk består av drag från främmande 

språk och används av ungdomar med utländska föräldrar. Multietniskt ungdomsspråk 

förekommer även bland ungdomar med svenskfödda föräldrar, dock inte i samma utsträckning.  

Bijvoet och Fraurud (2016:6) skriver att förortsslang har ett eget ordförråd tillsammans med en 

staccatoartad stötig prosodi som skiljer sig från standardliknande norm. Bijvoet och Fraurud 

(2013:384–385) skildrar också förortsslang som en språklig resurs som kan användas i olika 

sammanhang. Enligt Bijvoet och Fraurud (2016:6–8) pekar förortssvenska på att talaren är 

uppvuxen i ett multietniskt område och går inte automatiskt att koppla till andraspråkssvenska 

eller en individs ålder. Förortssvenska kan identifieras av fonologiska kännetecken som knyts 

till icke-svenskhet. Bijvoet och Fraurud (2016:5–8) skriver att talare kan välja bort förortsslang 

medan talare av förortssvenska inte kan välja bort den språkliga varieteten. Förortssvenska kan 

förstås som en lokal dialekt eller en sociodialekt, liksom Lidingösvenska anknyts med plats 
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(dialekt) och social tillhörighet (sociolekt). Bijvoet och Fraurud (2016:21–22) menar dock att 

det gemensamma för samtliga former av förortssvenska är ”en klang av förorten”. Detta 

indikerar att talaren är uppvuxen i ett mångkulturellt område och i en förort. 

     I denna studie kommer Bijvoet och Frauruds definition av förortssvenska användas. 

Förortsslang används om en språklig varietet eller det gruppspråk som ungdomar från förorten 

använder. Vidare förstås förortsslang som en del av ungdomars språkliga resurs, vilket innebär 

att ungdomarna har möjlighet att antingen välja eller välja bort resursen. Den vetenskapliga 

facktermen är multietniskt ungdomsspråk medan förortssvenska och förortsslang är mer 

informella termer (Bijvoet & Fraurud 2016:5). I fortsättningen kommer jag använda 

benämningarna förortssvenska och förortsslang. Det kommer dock att förekomma andra 

benämningar i citat där högstadielärarna använder sig av andra ord. 

      I följande avsnitt (2.2 och 2.3) presenteras två sociolingvistiska begrepp som är relevanta 

för denna undersökning.  

 
2.2 Attityder 
 

Begreppet attityd är ett komplext fenomen. En generell definition av attityder är att de medför 

en tendens att reagera positivt eller negativt mot en person, grupp, språk eller ett språkligt 

uttryck (Bijvoet 2013:122). Attityder omfattas av komplexa strukturer och består av tre 

grundläggande delar. Den första delen utgörs av en kognitiv komponent som består av 

uppfattningar och föreställningar om attitydobjektet. Den andra delen utgörs av en emotionell 

eller affektiv komponent och innebär att man är positivt eller negativt inställd till 

attitydobjektet. Den tredje delen utgörs av en konativ komponent. Med det avses en 

predisposition att handla i enlighet med sina värderingar och uppfattningar (Bijvoet 2013:123 

jfr Garrett 2010:19–30). Attitydbegreppet handlar alltså om individers 1) vetande, 2) känslor 

och 3) handlingsberedskap. I denna studie är samtliga tre delar betydelsefulla. Bijvoet 

(2013:126–127) uppmärksammar också skillnaden mellan åsikter och attityder. Åsikter 

definieras som ”verbaliserade uppfattningar”, och kan ses som uppfattningar formulerade i ord. 

Åsikter är enkla att formulera i ord medan attityder är svårare att formulera i ord eftersom de 

vanligtvis är dolda. Attityder skapas under den primära socialisationen (från tidig ålder och 

föräldrahemmet) men utvecklas under den sekundära socialisationen (skola, vänner och media).  

     Språkattityder kan ses som värderande inslag i individers reaktioner mot språkliga varieteter 

och/eller dess talare (Bijvoet 2013:128). Språkattityder består av förutfattade meningar och 

generaliseringar. Genom att höra en persons röst är det möjligt att föreställa sig vad det är för 
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typ av individ det gäller. Problematiken uppstår dock när dessa fastslagna meningar påverkar 

hur personen i fråga blir bemött i skilda situationer, exempelvis möjligheten att få ett jobb 

(Ibid). Garrett (2010:16) menar att det är svårt att skilja attityder till en språklig varietet från 

attityder till den grupp människor som nyttjar den språkliga varieteten. Forskaren menar också 

att språket kan vara det som håller ihop en grupp inom ett samhälle. Det är därtill av intresse 

att undersöka den sociala kontexten – i detta fall högstadieskolan, eftersom den språkliga 

varieteten kan bemötas av positiva attityder inom en social kontext men negativt inom en annan 

social kontext.  

     Vid attitydforskning används olika metoder. Om syftet är att komma åt en persons medvetna 

attityder, eller åsikter används t.ex. skriftliga enkäter och intervjuer. Metoderna är typiska 

exempel på direkta eliciteringsmetoder där deltagarna själva beskriver sina attityder/åsikter. 

Intervju- och enkätfrågorna kan handla om olika språkliga företeelser, exempelvis attityder till 

språklig variation (Bijvoet 2013:133). Det finns även metoder som innebär elicitering av 

indirekta attityder (matched-guise test). I dessa studier är syftet med undersökningen inte lika 

uppenbar och uttalad för informanten (Bijvoet 2013:135).  

     I denna studie är det högstadielärarnas erfarenheter och attityder (i form av åsikter) om 

multietniskt ungdomsspråk i och utanför SVA-undervisningen som står i fokus. Det är enligt 

min uppfattning lämpligt att använda sig av en direkt undersökning i form av semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod.  

 

2.3 Normer  
 

Einarsson (2009:35) skriver att normer är sociala konventioner som är dolda tills någon bryter 

mot dem. Normer skapas och omskapas genom olika diskurser. De är föränderliga och ser olika 

ut i olika grupper. Som tidigare nämnt (se avsnitt 2.1), har standardiserad svenska en särskild 

ställning i samhället. Några exempel på standardspråkliga domäner är utbildning och 

välavlönade jobb (Einarsson 2009:26). Detta medför att standardsvenska betraktas som en 

självklar norm för språkanvändning medan andra varieteter, i detta fall förortssvenska och 

förortsslang, anses vara normbrytande (Bijvoet & Fraurud 2016:5–8). Talare av förortssvenska 

och förortsslang följer en annan norm för att passa in i sin sociala omgivning, om talarna väljer 

att tala standardsvenska i sin omgivning kan det leda till en normkonflikt (Jonsson 2013:99–

100). Jonsson (2013:102) menar att om man bryter mot den etablerade standardspråksnormen 
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så visar man solidaritet med ”de andra”, det vill säga med talare av förortssvenska och 

förortsslang (se avsnitt 2.4). 

     Standardsvenska, alltså normen för hur man förväntas tala i formella sammanhang har, enligt 

Bijvoet (2013:131) ”öppen prestige”. Man menar att det är propert att tala standardsvenska. 

Genom att tala standardsvenska signalerar man att man ”tillhör” grupper med hög social och 

ekonomisk status, s.k. ”öppen prestige”. ”Förtäckt prestige” innebär däremot en slags 

normkonflikt, som bärs av en icke-standardspråklig varietet. Detta kan gälla förortssvenska och 

förortsslang. Bijvoet (2013:132) menar att talare av förortssvenska och förortsslang uppfattas 

som hårda och tuffa, och när man använder slang och dialekt får man förtäckt prestige. 

     I följande avsnitt (2.4) presenteras två olika forskare som berör detta forskningsområde.   

 

2.4 Tidigare forskning  
 

Eliaso Magnusson (2015) har i sin studie Språk som ingång till gemenskap, undersökt hur två- 

och flerspråkiga ungdomar uppfattar sina möjligheter till inkludering och exkludering i skolan 

och samhället. Magnussons (2015:1–2) studie baseras på tio assyriska/syrianska elever i 15–16 

årsåldern som går i årskurs nio. Deras språk är syrianska. Magnusson (2015:12–14) pekar på 

hur elevernas användning av språket kan fungera som en positivt laddad symbolisk resurs inom 

gruppen. Villkoret för detta är, enligt Magnusson (2015:12–13), att elevers språkliga resurser 

betraktas som en tillgång inom hens sociala sammanhang, om inte, så kan individen eller 

gruppen i fråga, marginaliseras. Enligt deltagarna medför gruppspråket, oavsett beteckning, en 

starkare samhörighetskänsla. 

          Rickard Jonsson (2013:403–404) har studerat och observerat högstadiekillars språkbruk 

i en multietnisk förort i Stockholm. I sin avhandling Blatte betyder kompis använder han 

benämningen ”språklig resurs” om förortsslang, vilket i sin tur framträder genom något som 

han benämner stilisering. Stilisering innebär att ungdomarna använder olika språkliga resurser 

i olika sammanhang. Jonsson (2013:398) diskuterar vad som anses vara bra och dålig svenska. 

Han menar att om man bryter mot den etablerade standardspråksnormen så visar man solidaritet 

med ”det andra”. Jonsson (2013:102) skriver att man vet hur det ska låta men att man gör ett 

medvetet val när man väljer att använda en varietet som består av ett stötigt tal och slangord 

etc. Förortslangen är ett kompisspråk där status och makt förhandlas. Detta för att markera att 

man inte är en del av den dominerande enspråkiga normen. Jonsson (2013) beskriver också att 

grabbar med förortsbakgrund alltid tillskrivs förbestämda egenskaper och blir objekt för 
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stereotypifiering. Deras språkart anses vara sexistisk, hård och utmanande, vilket enligt Jonsson 

(2013:102) härstammar från ett specifikt sammanhang. Jonsson (2013:404) betonar att den 

språkliga varieteten är bunden till sin kontext och att den därför bör tolkas i sitt sammanhang.  

     I följande avsnitt (2.5) presenteras skolämnet Svenska som andraspråk, lärares roll i 

undervisningen och de didaktiska frågorna. 

 

2.5 Svenska som andraspråk och didaktik 
 

Svenska som andraspråk (hädanefter SVA) syftar till att ge elever med ett annat förstaspråk än 

svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga (Skolverket 2020). Ett rikt och 

fylligt språk är en grundförutsättning för att inhämta ny kunskap, bemästra vidare studier och 

vara en aktiv del av samhället- och arbetslivet. SVA ska bidra till att elever ges möjlighet att 

stärka sin flerspråkighet och tillit till sin individuella språkförmåga. Parallellt med detta ska 

eleverna kunna respektera andras språk och andras sätt att uttrycka sig (Skolverket 2020). I 

rapporten Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och undervisning (2018) beskrivs 

språket som en viktig resurs för ett framgångsrikt lärande. Den viktigaste faktorn för en 

framgångsrik skolgång är att samtliga elever får ta vara på, använda och utveckla sin språkliga 

repertoar i skolan. Man menar att möjligheten att få göra det har en positiv inverkan på elevers 

identitetsutveckling. Detta påverkar i sin tur individers möjlighet till en framgångsrik 

kunskapsutveckling (Skolverket 2018:7). 

     SVA-undervisningen består av interaktion mellan lärare och elever. Denna relation utgörs 

av den ”didaktiska triangeln”. Lärarnas förhållningssätt till ämnet och elever utgör grunden för 

den didaktiska relationen som undervisningen baseras på (Kansanen et al. 2011:28). För att få 

en bredare förståelse för lärarnas arbete i klassrummet är det viktigt att vara medveten om 

lärarnas didaktiska överväganden.  

     Sjöberg och Kroksmark (2011:29) skriver att didaktik gäller färdigheten att förmedla 

kunskap som bidrar till att individer förstår situationer och upplevelser. Det handlar om att 

tillägna sig angelägna kunskaper och förmågor för att kunna agera förnuftigt. Uljens (1997:17–

18) menar att didaktik består av frågor som lärare utvecklar vid planering av sin egen 

undervisning. Dessa frågor kan exempelvis vara, vem som ska lära sig, vad man ska lära sig, 

när man ska lära sig, hur man ska lära sig, varför man ska lära sig och för vad man ska lära sig. 

Dessa frågor kan dessutom motiveras utifrån syftet, innehållet och tillvägagångssättet. 
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     Högstadielärare fyller en viktig funktion, både som fostrare av samhällsmedborgare och som 

makthavare i och med sin betygsättning. I följande avsnitt (2.6) presenteras lärares roll som 

grindvakter och vikten av att skilja mellan olika former av migrationsrelaterad språklig 

variation. 

 
2.6 Lärare som grindvakter 
 

Bijvoet (2018) menar som sagt att nya former av språklig variation ger upphov till starka 

reaktioner. I Bijvoets (2018) artikel presenteras en lyssnarstudie om uppfattningar av och 

attityder till varierande former av migrationsrelaterad språklig variation bland några grupper av 

grindvakter. Begreppet grindvakt syftar på individer vars handlingar kan få påtagliga 

konsekvenser för andra personers karriärsutveckling (Hertzberg 2003:20 i Bijvoet 2018), 

exempelvis rekryterare, arbetsförmedlare och studievägledare (Bijvoet 2018:143). Att 

bestämma vem som ska ges tillträde till arbetsmarknaden och högre utbildning, respektive vem 

som ska nekas till detta, ingår i grindvakters yrkesroll. I sådana fall spelar grindvakters 

perceptioner av språkliga varieteter en viktig roll (Bijvoet 2018:143).  

     Bijvoet (2018:143) menar att i mötet med ”flerspråkiga personer” måste grindvakter kunna 

identifiera vilken typ av språklig variation det handlar om. Man bör kunna avgöra om det 

handlar om brytning eller någon form av sociolingvistisk variation i svenska som ofta 

sammankopplas med ungdomar och unga vuxna med rötter i flerspråkiga bostadsområden. I 

Bijvoets (2018:143–144) forskningsresultat framkommer det att många grindvakter saknar en 

förmåga att skilja mellan varierande former av migrationsrelaterad språklig variation. 

Grindvakter behöver därför öka sin sociolingvistiska medvetenhet genom att lära sig bedöma 

skillnader i migrationsrelaterad språklig variation, exempelvis genom att kunna skilja på 

inlärarspråk, slang eller sociolekter (Bijvoet & Fraurud 2013:389).  

 

3 Metod och material  
 

I kommande avsnitt avser jag att redogöra för det metodologiska tillvägagångssättet som har 

använts för att besvara studiens frågeställningar. Inledningsvis redogörs för studiens 

forskningsdesign och bakomliggande motiv till den valda forskningsstrategin (avsnitt 3.1). 
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Vidare redogör jag för studiens datainsamling (avsnitt 3.2), urval (avsnitt 3.3), genomförande 

(avsnitt 3.4), analysmetod (avsnitt 3.5), etiska överväganden och kvalitetskriterier (3.6).  

 

3.1 Forskningsdesign 
 

För att besvara studiens frågeställningar användes ett kvalitativt tillvägagångssätt. Syftet var att 

skapa en förståelse för högstadielärares attityder till och erfarenheter av förortssvenska och 

förortsslang i, och utanför SVA-undervisningen. Den kvalitativa forskningsdesignen 

möjliggjorde detta. Bryman (2011:361) menar att kvantitativ och kvalitativ forskning fokuserar 

på olika intresseinriktningar. Intresseinriktningarna återspeglar kunskapsteoretiskt berättigade 

uppfattningar om vad som innehåller godtagbar kunskap. En skillnad mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder är att kvantitativa studier ofta studerar fenomen utanför deras kontext 

(Bryman 2011:119). Denscombe (2018:23) skriver att kvalitativ forskning har en tendens att 

omfatta få händelser eller individer. Detta är någonting som jag tagit fast på genom att avgränsa 

mig till fyra högstadielärare. I följande avsnitt (3.2) redogör jag för studiens insamlingsmetod 

och intervjufrågor.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod  
 

Den kvalitativa ansatsen utgörs främst av intervjuer och sådana skiljer sig åt beroende på hur 

forskare väljer att använda tillvägagångssättet (Alvesson & Deetz 2000:82). Metoden för denna 

studie var semistrukturerade intervjuer. Målet med intervjuerna var att de skulle vara 

anpassningsbara och röra sig i skilda riktningar, vilket enligt Eliasson (2013:27) bidrar till en 

förståelse av vad intervjupersonerna betraktar som huvudsakligt och viktigt. Bryman 

(2011:415) menar att intervjudeltagarna i semistrukturerade intervjuer har en möjlighet att 

besvara frågorna på sitt eget vis, trots att det finns en formulerad intervjuguide (se avsnitt 3.4). 

Formuleringarna av intervjufrågorna är öppna i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Öppna frågor skapar tillfällen för oväntade reaktioner eller påståenden som man möjligtvis inte 

hade kunnat tänka sig vid konstruktionen av intervjufrågor (Yin 2007:244). Jag formulerade en 

intervjuguide som sedan testades i en provintervju för att veta om intervjufrågorna var 

begripliga. Provintervjun genomfördes med en SVA-lärare i 55–60 års åldern som arbetar på 

en högstadieskola i centrala Västmanland. Efter provintervjuerna omformulerades två 
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intervjufrågor. I följande avsnitt (3.3) redogör jag för hur jag gick tillväga för att komma i 

kontakt med intervjudeltagarna.  

 

3.3 Urval  
 

Som jag tidigare nämnt baseras undersökningen på fyra intervjuer (se avsnitt 3.1). En förfrågan 

om att delta i undersökningen skickades ut på mail till rektorer på sex olika skolor belägna i 

västerort, Stockholm. Bakgrunden till valet av områden baserades på mitt intresse för skolor 

belägna i mer eller mindre stigmatiserade förortsområden. Rektorerna lämnade sedan ut 

mailuppgifter till fyra SVA-lärare som hade visat intresse för att medverka i undersökningen. 

De undervisade i årskurs 6–9. Inledningsvis informerades lärarna om undersökningen och dess 

syfte via mail och ett bifogat missivbrev (se bilaga 1). När lärarna gett samtycke att medverka 

i undersökningen inbokades intervjutider. Tabell 1 nedanför förtecknar de medverkande 

deltagarna. 

 

Tabell 1: Sammanställning av samtliga intervjudeltagare i undersökningen 

Informant Kön Åldersspann Födelseland Ämnen Antal år 

som lärare 

Intervjuns 

längd 

Ayla  Kvinna 40–45 Turkiet  Svenska som 

andraspråk och 

samhällskunskap 

14 år 55 min 

Gabriel  Man 35–40  Sverige Svenska som 

andraspråk och 

svenska 

6 år 55 min 

Amanda Kvinna 30–35 Marocko  Svenska som 

andraspråk och 

geografi 

4 år  60 min 

Rikard Man 50–55 Sverige Svenska som 

andraspråk, 

matematik och 

engelska 

24 år 45 min 

 

I tabell 1 har lärarna tilldelats fingerade namn: Ayla, Gabriel, Amanda och Rikard. 

Informanterna är i åldrarna 30–55 år och det är två kvinnor och två män. Två av informanterna 

har utländsk bakgrund (turkisk och marockansk) och resterande lärare är födda i Sverige. 

Informanterna utgörs av två kvinnor och två män och de har varit lärare olika länge. Detta 

medför att de besitter olika lärarerfarenheter. Samtliga lärare är verksamma i två ämnen varav 

det ena ämnet är svenska som andraspråk. Som ovan nämnt (se avsnitt 3.3) är skolorna belägna 

i Stockholmsområdet, där det förekommer förortssvenska och förortsslang. I följande avsnitt 

(avsnitt 3.4) redogör jag för hur intervjuerna genomfördes.  
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3.4 Genomförande  
 

Inledningsvis utformades en intervjuguide som bestod av 23 intervjufrågor indelade i 4 olika 

teman (se bilaga 2). Frågorna formulerades i relation till studiens syfte och frågeställningar. De 

fyra temana var: bakgrundsinformation, förförståelse, attityder till förortssvenska och 

förortsslang i SVA-undervisningen och didaktiska implikationer. På grund av 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika närkontakt genomfördes intervjuerna 

på distans via den digitala plattformen Zoom. Intervjuerna tog cirka 45–60 minuter per 

informant (Se tabell 1). Enligt överenskommelser med lärarna om intervjutid, skickades det ut 

en Zoom-länk till respektive informant via mail. Innan intervjuerna började informerade jag 

ännu en gång om studiens syfte (Se bilaga 1), för att understryka lärarnas rättigheter (Se avsnitt 

3.6). Intervjuerna spelades in med min smartphone, med deras samtycke. Intervjuerna följde 

ordningsföljden i intervjuguiden, dock förekom det följdfrågor så att lärarna, vid behov, kunde 

utveckla sina svar ytterligare. I följande avsnitt (3.5) redogör jag för hur det insamlade 

materialet har analyserats och bearbetats.  

 

3.5 Databearbetning och analys  
 

Det insamlade datamaterialet har analyserats och bearbetats ur ett hermeneutiskt synsätt. Den 

hermeneutiska utgångspunkten baseras på tolkning och förståelse genom en empiristyrd 

tematisk analys. Genom att tolka människors uttryckssätt är det möjligt att få en uppfattning av 

deras erfarenheter (Bryman 2011:505 jfr Thomassen 2007:181). Inledningsvis började jag att 

lyssna igenom det inspelade materialet två till tre gånger för att bekanta mig med materialet. 

Sedan transkriberade jag intervjuerna grovt i ett och samma Word dokument. Detta gjorde jag 

för att inte gå miste om den nödvändiga autenticitet som Bryman (2011:429) menar sker om 

meningar görs om genom att ”piffas upp”. När transkriptionerna var klara, mailade jag 

informanterna med en förfrågan om de ville ta del av, och bekräfta transkriptionerna av deras 

intervjuer. Detta gjordes för att försäkra att jag tolkat deras uttalanden korrekt. 

Intervjudeltagarna hade dock inga synpunkter på transkriptionerna. 

    Därefter försökte jag finna återkommande mönster i de genomförda intervjuerna som skulle 

kunna användas för att besvara studiens frågeställningar. Jag försökte finna teman som skulle 
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återspegla en representativ framställning av det som framträder i samtliga intervjuer. 

Följaktligen har jag formulerat de teman som, enligt min mening, bäst speglar innehållet i 

svaren. De teman som jag har formulerat är: beskrivning av förortssvenska respektive 

förortsslang, attityder till förortssvenska och förortsslang och didaktiska implikationer (se 

avsnitt 4). Slutligen läste jag transkriptionerna upprepade gånger för att placera innehållet under 

respektive tema. I följande avsnitt (3.6) presenteras de etiska aspekter som jag har tagit hänsyn 

till. 

 

3.6 Etiska överväganden 
 

Kvale och Brinkmann (2014:111) hävdar att forskarens roll som individ är väsentlig för 

forskningens beständighet och kvalitet i de etiska beslut som forskaren tar under studiens gång. 

Vid genomförandet av intervjuerna har det funnits flera etiska aspekter att beakta. Jag har följt 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för humanistisk samhällsvetenskaplig forskning (2002). De 

fyra forskningsetiska riktlinjerna utgörs av: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer omfattas av riktlinjer för 

förhållandet mellan forskare och deltagare i studien. Informationskravet syftar till att forskaren 

informerar deltagarna om studiens syfte innan deltagandet sker. Deltagarna ska bli informerade 

om att deras medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan 

någon förklaring (Vetenskapsrådet 2002:7). Samtyckeskravet innebär att forskaren ska samla 

in deltagarnas medgivande till att delta i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002:9). 

Konfidentialitetskravet innebär bl.a. att eventuella personuppgifter som kan påträffas i studien 

ska avidentifieras så att innehållet inte kan knytas till informanten (Vetenskapsrådet 2002:12). 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade datamaterialet endast ska nyttjas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet 2002:14).    

    Innan intervjuerna genomfördes informerades lärarna om studien via ett missivbrev. I 

informationsbrevet berättade jag om studiens syfte, deltagarnas frivillighet, anonymitet och 

avidentifiering. Lärarna informerades också om att de under intervjuns gång, kunde avbryta sitt 

deltagande utan någon förklaring. I studiens resultatdel (se avsnitt 4) har intervjudeltagarna 

avidentifierats och det kommer inte vara möjligt för läsaren att härleda svaren till någon 

identifierbar person. Datamaterialet som även utgör resultatet i denna studie kommer enbart 

användas i denna uppsats. Ljudinspelningarna och transkriptionerna av intervjuerna kommer 
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att raderas när uppsatsen är ventilerad och godkänd. I följande avsnitt (avsnitt 4) redogör jag 

för studiens resultat. 

 

4 Resultat av lärarintervjuer  
 

I detta avsnitt presenteras resultaten från genomförda intervjuer. Resultaten relaterar till 

studiens frågeställningar (se avsnitt 1.2). Som tidigare nämnt (se avsnitt 4.5) är de olika temana 

1) beskrivning av förortssvenska respektive förortslang, 2) attityder till förortssvenska och 

förortsslang, och 3) didaktiska implikationer. Citaten nedan har valts ut för att exemplifiera och 

tydliggöra dessa tre teman. Efter resultatdelen följer i diskussionsavsnittet (se avsnitt 5) en 

analys om resultatet kopplat till studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.   

 

4.1 Beskrivning av förortssvenska respektive förortsslang  
 

I de första frågorna vid intervjun fick lärarna berätta om de kände till benämningarna 

förortssvenska respektive förortsslang, och om de såg någon skillnad mellan dem, Ayla 

besvarade frågan på följande sätt:  

 
AYLA: Jag vill inte låta fördomsfull, men det är någon form av slang, ortens språk, alltså 

“blattesvenska” som ungdomarna själva säger. Jag skulle inte definiera det som något negativt, 

men samtidigt är det inte bra att använda blattesvenska hela tiden, det skulle inte fungera i 

längden. 

 

Som vi ser av Aylas svar på frågan, börjar hon med att gardera sig. Hon vill inte framstå som 

fördomsfull. Därefter nämner hon att eleverna själva kallar det för blattesvenska, en rätt 

nedlåtande benämning. Själv säger hon dock inte att hon är negativ, men samtidigt får det inte 

bli för mycket. Eleverna ska inte använda blattesvenska hela tiden. Ayla menar att 

”blattesvenskan” kan sätta någon form av stopp i hjulet för individens möjligheter i framtiden 

vilket erinrar om hennes roll som grindvakt. Vid frågan om det fanns någon skillnad mellan 

förortssvenska och förortsslang sa Ayla följande:  

 
AYLA: För mig är det samma sak, ingen skillnad alltså, mycket slang och brytning som visar 

att man är uppvuxen i ett speciellt område, typ förorten. Du vet, det är så många ord från andra 

språk. Ibland bildas ett frågetecken när personen pratar. 
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Enligt Ayla finns det ingen skillnad mellan förortssvenska och förortsslang. Hon menar att både 

förortssvenska och förortsslang innehåller slang och brytning som indikerar att man är 

uppvuxen i förorten. Ayla anser att språkbruket är bristfälligt eftersom det är svårt att begripa 

vad talaren försöker förmedla: 

 
AYLA: Invandrarsvenska. Det är inte svenska ibland, de kombinerar svenska ord med 

utländska ord och gör det till meningar. De säger bror och sen svär de på ett annat språk och 

sedan säger de ord som… ja, jalla kom till exempel. Det är ingen struktur.  

 

Ayla är normativ i sina uttalanden. Hon anser att individer som använder förortssvenska och 

förortsslang inte talar riktig svenska eftersom de kombinerar ord från olika språk. Ayla 

beskriver talare av förortssvenska respektive förortsslang som ”den andre” och inte en del av 

”oss”. Gabriel å sin tur, väljer att uttrycka sig på följande sätt: 

 
GABRIEL: Utländskt ungdomsspråk. Något som vuxit fram i flerspråkiga och mångkulturella 

områden. Många låneord från andra språk. Språket är en slags markör för att man kommer från 

ett flerspråkigt område. 

 

Gabriel beskriver språket ur en annan synvinkel än Ayla, och till skillnad från henne är han inte 

alls normerande. Han konstaterar att det rör sig om ett ”utländskt” ungdomsspråk med ursprung 

i flerspråkiga och mångkulturella områden. Därefter går han in på att funktionen är att signalera 

identitet och att man härstammar från ett flerspråkigt område. Gabriel menar att individer 

använder förortssvenska och förortsslang för att uppvisa någon form av stolthet att man är från 

förorten, men också för att den berörda individen eventuellt inte identifierar sig som ”svensk”. 

Även Gabriel uttrycker att det inte finns någon skillnad mellan förortssvenska och förortslang: 

 
GABRIEL: Nej det finns ingen skillnad mellan dom. Förortssvenska är när ungdomar använder 

mycket slang från orten, ingen skillnad alls. Förortssvenska är uppbyggt på förortsslang och det 

är enkelt för ungdomar att använda ord från det språket. 

 

Gabriel anser, i linje med Ayla, att det inte finns några skillnader mellan förortsslang och 

förortssvenska. Varieteterna bygger på varandra. Gabriel menar dessutom att det är enklare att 

använda förortssvenska än standardliknande svenska. Även läraren Amanda har en liknande 

syn på förortssvenska och förortsslang.  

 
AMANDA: Det är ett språk som används av ungdomar som har bott eller bor i typiska förorter 

där språken smittas av på varandra. Finns nog inte så mycket att lägga till här. 

 

Beskrivningen av varieteterna ser någorlunda lika ut för samtliga lärare. Det återkommande 

mönstret är att språket används av en speciell grupp i ett visst område. Amanda förbinder 

förortssvenska och förortsslang med ungdomar som har en anknytning till förorten och där 
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språken tenderar att smitta av sig på varandra. Amanda menar att förortssvenska och 

förortsslang används av ”den andre”, vilket även framfördes av Ayla. Vid frågan om det fanns 

någon skillnad mellan förortssvenska och förortsslang uttrycker Amanda: 

 
AMANDA: Benämningarna har jag hört. Alltså jag tycker nog inte att det finns någon skillnad 

mellan de två.   

  

Amandas svar påminner om Gabriels och Aylas. Hon är bekant med termerna men hon upplever 

inte någon skillnad mellan dem. Läraren Rikard uttrycker att förortssvenska talas av individer 

som är uppväxta i områden där det talas mycket förortssvenska. Därtill beskriver Rikard 

förortssvenska och förortsslang på följande sätt:  

 
RIKARD: I mina ögon är det egentligen samma sak, men förortssvenska är okej för man pratar 

svenska, man har lite brytning som andra hör och förortsslang har ord från andra språk som gör 

att man får negativa fördomar om den man talar med. Förortssvenska är mer acceptabelt för att 

det är ett tecken på att man är uppvuxen i ett område där det talas mycket av det och slangen 

finns kvar. 

 

Rikard börjar med att uttrycka sig om att det är samma sak, vilket överensstämmer med Ayla, 

Gabriel och Amandas svar. Dock ändrar sig detta när Rikard säger att förortssvenska är mer 

accepterat än förortsslang. Själv menar han att förortssvenska innehåller brytning medan 

förortsslang består av mycket slang. Kanske visar Rikard här prov på hög grad sociolingvistisk 

medvetenhet när han åtskiljer förortssvenska och förortslang. I samband med detta omnämner 

Rikard också:  

 
RIKARD: Det finns ingen fördel med att använda sådant språk eftersom det inte kommer 

gynna dom – men det skadar inte heller de, utan det handlar mer om att ungdomarna i slutändan 

behöver lära sig det formella språket för att bli välutbildade och få bra jobb. 

 

Som vi ser av Rikards beskrivning av förortssvenska och förortsslang, så börjar han med att 

fastslå att det inte är en passande varietet. Ett sådant språk kommer inte generera bra jobb. 

Rikard menar att språket kan begränsa ungdomars möjligheter i framtiden, vilket erinrar om 

hans roll som grindvakt.  

 

När jag ställde frågan om vilka talare som använder förortssvenska och förortsslang besvarade 

Ayla frågan på följande sätt:  

 
AYLA: Jag vill inte säga invandrare, men det lutar ditåt såklart. Ungdomar som umgås med 

andra människor som pratar såhär, de påverkas av sin omgivning, det gör vi alla. 
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Som vi ser av Aylas svar på frågan, börjar hon med att försöka försvara sig. Det är tydligt att 

hon inte vill kliva någon på tårna med sitt uttalande om att ”invandrare pratar så”. Därefter 

säger hon att språket skapas i en social kontext. Hon menar att utländska ungdomar tar med sig 

förortssvenska och förortsslang från flerspråkiga och/eller mångkulturella områden som är 

influerade av invandrare. Gabriel å sin tur väljer att uttrycka sig på följande sätt: 

 
GABRIEL: Jag måste nog påstå att det är utländska ungdomar som talar så, det är ett sätt för 

dom att uttrycka sig på. Svenska ungdomar börjar faktiskt också använda det. 

 

Som vi ser av Gabriels svar på frågan, konstaterar han att det är ett utländskt ungdomsspråk. 

Han lyfter däremot att svenska ungdomar också använder förortssvenska och förortsslang. 

Samtidigt är det möjligt att ”utländska ungdomar” inte är ”svenska ungdomar”. Det rör sig om 

ett slags vi och dem tänkande. Till skillnad från Ayla så har Gabriel en uppfattning om att 

förortssvenska och förortsslang används av flera än utländska ungdomar från förorten. Amanda 

beskriver användningen av förortssvenska och förortsslang i likhet med Gabriel:  

 
AMANDA: Typiska talare av förortssnack är ungdomar som kommer från flerspråkiga miljöer, 

de som växt upp där och flyttat därifrån, men kanske etniskt svenska ungdomar också, och dom 

gör det för att passa in i sin omgivning. 

 

Amanda anser att typiska talare av ”förortssnack” är ungdomar som kommer från flerspråkiga 

miljöer. Samtidigt menar Amanda, dock väldigt tveksamt, att de språkliga varieteterna också 

används av svenska ungdomar. Hon beskriver att förortssvenska och förortsslang används som 

ett språkligt verktyg i grupper där varieteterna är en norm för hur man förväntas tala för att 

platsa i gruppen. Läraren Rikard menar däremot att det är svårt att säga vem som talar 

förortssvenska och förortsslang:  

 
RIKARD: Hmm, svårt. Det behöver inte vara en stökig människa och det behöver inte heller 

vara en svagpresterande elev, det kan vara någon som har bra resultat. Mycket fördomsfullt att 

säga något annat eftersom det kan vara både och, alltså någon som har bra resultat i skolan och 

någon som har dåliga. 

 

Som vi ser av Rikards svar på frågan, inleder han med att säga att frågan är svår och komplex. 

Rikards uppfattning skiljer sig från de tidigare svaren eftersom han berättar att det inte är så 

enkelt att peka på att förortssvenska och förortsslang används av en specifik talargrupp. För 

hans del rör det sig om ”en stökig människa” jämfört med en skötsam. Rikard har kanske mött 

grindvakter som bedömer att förortssvenska och förortsslang används av ”stökiga människor”.  
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När jag ställde frågan om ungdomarnas språksituation i förorten besvarade Ayla frågan på 

följande sätt:  

 
AYLA: Eleverna behöver prata mer ren svenska, alltså ingen användning av slang, bara ren 

svenska för deras språkutveckling. 

 

Som vi ser av Aylas svar på frågan, skiljer hon på förortssvenska-förortsslang och ”ren 

svenska”. Själv lyfter hon att den rena svenskan inte består av slang. Ayla menar att ungdomars 

språksituation i förorten påverkar deras språkutveckling negativt. Samtidigt kan hennes svar 

bedömas som att hon inte värderar förortssvenska och förortsslang som en språklig resurs. 

Gabriel å sin sida, väljer att se ungdomars språksituation i förorten som ett problem:  

 
GABRIEL: Alltså problemet, eller problem och problem, alltså att situationen ser ut som den 

gör i förorterna, det vill säga med att alla invandrare bor på samma plats, påverkar givetvis 

ungdomarnas språkutveckling. Jag försöker verkligen att stärka deras svenska. 

 

 

I likhet med Ayla menar Gabriel att ”invandrare” behöver komma i kontakt med talare som 

använder den eftersträvansvärda och riktiga svenskan. Gabriel uttrycker att ungdomars 

språksituation i förorten är ett problem och ett hinder. Samtidigt säger han också att han strävar 

efter att stärka deras språk. Detta kan upplevas svårt, speciellt om de inte kommer i kontakt 

med många svensktalande. Amanda beskriver ungdomarnas situation på följande sätt:  

 
AMANDA: De får inte möjlighet att integreras in i språket, ta del av det riktiga, formella och 

akademiska svenska språket. Riktigt synd om du frågar mig. 

 

Amanda beskriver situationen ur samma synvinkel som Ayla och Gabriel. Hon berättar att 

ungdomarna inte får möjlighet att integreras in i språket. Ungdomars möjlighet att komma i 

kontakt med standardsvenska är relativt liten. Läraren Rikards beskrivning av ungdomars 

situation i förorten skiljer sig från Ayla, Gabriel och Amanda. Rikard uttrycker att han är öppen 

för den flerspråkighet och mångkulturalitet som finns i förorten:  

 

RIKARD: Det finns många ingångar i den här diskussionen och den jag väljer att lyfta fram är 

den kärlek, gemenskap och tillhörighet som finns. Deras språkutveckling påverkas givetvis av 

detta men det är mitt ansvar att hjälpa mina elever med vilka språk de ska använda i vilka 

sammanhang. Istället för att haka upp oss på deras språksituation i deras områden så kanske vi 

kan börja med att utveckla och utöka deras språkliga resurser.  

 

Rikard beskriver språket ur en annan synvinkel och till skillnad från de andra lärarna är han inte 

alls normerande. Inledningsvis säger han att det finns en rådande gemenskap och kärlek i 

förorterna. Samtidigt berättar han att ungdomars språkutveckling påverkas av förortssvenska 

och förortsslang och att det är pedagogers och lärares ansvar att ta hänsyn till deras 
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flerspråkighet. Han ser elevers flerspråkighet som en viktig resurs i deras språk- och 

kunskapsutveckling. Rikard ger uttryck för att man ska ta hänsyn till elevers bagage för att 

sedan komplettera med vad som saknas.  

 

4.2 Attityder till förortssvenska och förortsslang 
 

En av de mest centrala frågorna beträffande attityder till förortssvenska respektive förortsslang 

handlade om i vilka sammanhang det ansågs vara acceptabelt att använda förortssvenska och 

förortsslang. Lärarna beskriver förortssvenska respektive förortsslang som en del av ett 

informellt språkbruk som inte kommer att fungera långsiktigt. Samtidigt menar lärarna att de 

språkliga varieteterna används för att förmedla sina känslor:  

 
AYLA: När det kommer till deras behov av att uttrycka sig, då kan jag tycka att det är OK att 

använda det språket för att uttrycka sig, det är viktigt för dom. Jag upplever att många från 

sådana områden, hmm, ibland har svårt att visa känslor, vad de verkligen tycker och hur de mår, 

och ibland kan språket hjälpa dem att uttrycka sig själva, de hittar ord i språket som gör att det 

blir möjligt att uttrycka sig. 

 

Läraren Ayla anser att det är okej att använda förortssvenska och förortsslang när individer 

känner behovet att uttrycka sina känslor. Ayla har uppmärksammat att ungdomar som använder 

språkformerna har språkdrag som avslöjar att individen kommer ”från sådana områden”. 

Samtidigt menar Ayla att förortssvenska och förortsslang kommer att begränsa individers 

möjligheter till arbete. Det kan upplevas som att Ayla har en negativ inställning och attityd 

gentemot förortssvenska respektive förortsslang eftersom individers språkliga resurser 

betraktas som ett hinder istället för en tillgång:  

 
AYLA: Om man fortsätter prata så kommer dom inte få några jobb, finns inte många som 

anställer någon idag som inte skriver och pratar ren svenska. Man måste kunna det i framtiden, 

eller ja, det beror på vilket jobb man söker.  

  

Ayla säger att det är svårt att bli anställd om man är en talare av förortssvenska och förortsslang 

eftersom det inte betraktas som ren svenska. Det visar sig att Ayla, ännu en gång, intar rollen 

som grindvakt. Själv säger hon att den standardiserade svenskan skulle göra mer nytta. Detta 

är i linje med vad flera lärare anser, t.ex. säger läraren Amanda: ”Man kan bli utdömd på grund 

av ett sådant skäl”. Att använda förortssvenska och förortsslang bidrar alltså till mindre 

utrymme i formella, kulturella och sociala rum. Även Rikard är inne på ett liknande spår:  
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RIKARD: I informella sammanhang fungerar det, utanför skolan fungerar det, med vännerna 

fungerar det. Men förortsslang kommer aldrig fungera inne i stan, eller på arbetsintervjuer eller 

dylikt. 

 

Läraren Rikard framhåller att förortssvenska och förortsslang fungerar i informella 

sammanhang. Olika språkliga varieteter fungerar i olika domäner, och de språkliga varieteterna 

har status och prestige i olika miljöer. Rikard uttrycker (indirekt) att förortsslang betraktas som 

normbrytande i formella sammanhang. Läraren Gabriel har däremot andra åsikter om 

förortssvenska:  

  
GABRIEL: Förortssvenskan är svår, det är som en dialekt, kan du slipa bort en dialekt helt? 

Kan göteborgare slipa bort deras göteborgska? Det är samma sak här, hänger man i Stockholm 

kanske dialekten försvinner lite, men börjar man prata med någon som kommer från Göteborg 
så kommer den tillbaka. Jag tror att det sitter långt inne och att det blir svårt att få bort helt. 

 

Gabriel beskriver förortssvenska som en lokal dialekt. Han menar att det är svårt att göra sig av 

med förortssvenska för att det är en del av personens språkliga repertoar. Gabriels beskrivning 

är unik eftersom han betraktar förortssvenska som en dialekt istället för felaktig svenska. 

Läraren Amanda upplever däremot en viss problematik med förortssvenska och förortsslang:  

 

AMANDA: Det är ett sätt att tala, man använder sitt talspråk på samma sätt som man skriver, 

det kan vara lite problematiskt eftersom vissa ord och uttryck som man kan använda i talet kan 

man inte skriva. Personen är inte medveten om detta, känns det som. 

 

Amanda menar att det inte är passande att använda varieteterna i alla sammanhang eftersom 

förortssvenska och förortsslang, enligt henne, är ett talspråk. Själv anser hon att användningen 

är problematisk i skrift. Det är informellt och opassande. Amanda vill att talare av 

förortssvenska och förortsslang ska kunna skilja på tal- och skriftspråk för att klara vidare 

studier och vara en aktiv del av samhället- och arbetslivet.  

 

Vid frågan om hur talare av förortssvenska och förortsslang kommer att tala i framtiden 

uttrycker samtliga lärare att det beror på vilken social omgivning de befinner sig i: 

 
AYLA: Det beror på vilken väg de väljer och vilka de inspireras av. Jag brukar prata med mina 

elever och säga att det är viktigt att man pratar bra och är trevlig mot alla man pratar med. 

 

Ayla menar att det beror på talarens omgivning och den sociala kontexten talaren befinner sig 

i. Själv indikerar hon, ännu en gång, vikten av att tala bra och att låta trevlig. Samtidigt blir det 

tydligt att Ayla anser att förortssvenska och förortsslang inte är vare sig formellt eller trevligt. 

I citatet nedanför anser Amanda att förortssvenska kommer att försvinna om det inte används: 
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AMANDA: Det beror på vilken omgivning dom befinner sig i, för att omgivningen påverkar 

hur vi pratar. Om förortssvenska fortsätter att användas så kommer det finnas kvar, men om 

man inte gör det så kommer det försvinna. Om man hamnar i en miljö där man bara möter 

enspråkiga så kommer dessa ungdomar prata ren svenska. 

 

Amanda uttrycker att ett miljöbyte till en enspråkig svensk miljö skulle leda till att talare av 

förortssvenska börjar prata ren svenska. Förortssvenska kommer finnas kvar bara så länge man 

befinner sig i områden där varieteterna används. Många av lärarna ger uttryck för detta. Det 

kan dock upplevas som att ungdomar i förorten inte kommer kunna göra sig av med 

förortssvenska på grund av att de bor i flerspråkiga förorter. Läraren Gabriel har en liknande 

uppfattning. Han menar att förortssvenska kommer finnas kvar, men att varietetens betydelse 

kommer att minska: 

 
GABRIEL: Det beror nog på vilken miljö talarna hamnar i. Förortssvenska kommer nog inte 

försvinna men det kommer inte heller ha så stort inflytande. 

 

Gabriel menar att förortssvenskans inflytande kommer minska efter uppväxtåren. Detta sker 

dock under förutsättning att talaren hamnar i miljöer där förortssvenska inte dominerar. Talaren 

påverkas språkligt av sin omgivning. Rikard beskriver ett liknande mönster, nämligen att språk 

(om)skapas i nya miljöer och att nya former av språk skapas till liv: 

 
RIKARD: Det kommer avta. Språket kommer ändras och få nya intryck i nya sociala 

sammanhang och därför kommer ungdomarna anpassa sig efter sin sociala miljö. Ungdomar 

pratar som deras umgänge. 

 

Lärarna beskriver samstämmigt att användningen av förortssvenska kommer minska när 

eleverna hamnar i andra sammanhang. Samtliga lärare delar föreställningen om att talarna 

påverkas av sin sociala omgivning, men även att talarna kommer fortsätta påverkas av den. Ett 

exempel är när Amanda menar att talare av förortssvenska kommer tala ren svenska när de 

hamnar i en miljö med enspråkiga. När lärarna fick en fråga om hur de tror grindvakter skulle 

reagera på användningen av förortssvenska delade lärarna uppfattning om att grindvakter skulle 

reagera negativt: 

 
AYLA: Mycket dåligt. De som talar förortssvenska blir utdömda på en gång och vissa får inte 

en ärlig chans på grund av språket. Det är svårt eftersom språk är viktigt för att lyckas. 

 

Som vi ser av Aylas svar besvaras frågan kort och koncist. Hon anser att talare av förortssvenska 

döms ut på grund av sina språkresurser. Förortssvenska betraktas som ett hinder. Själv säger 

hon att språket utgör en viktig roll och att individers användning av förortssvenska inte är 
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accepterat. Detta mönster återkommer i Amandas ord när hon redogör för att arbetsgivare 

exkluderar talare av förortssvenska: 

 
AMANDA: Individer blir exkluderade om de använder förortssvenska under en arbetsintervju, 

finns ingen som vill anställa någon som inte behärskar språket till fullo.  

 

Även läraren Amanda menar att förortssvenska begränsar individers möjligheter till att bli 

anställda. Själv säger hon att ingen vill anställa någon som inte använder korrekt svenska. 

Förortssvenska värderas inte lika högt som standardiserad svenska. Samtliga lärare menar att 

det krävs en hög språkkompetens för att få jobb. Dock menar Gabriel att man inte utesluts helt 

från arbetsmarknaden:   

 
GABRIEL: Alltså man kommer säkert få jobb, även om man använder slang. Men för att få ett 

välbetalt jobb behöver man kunna skriva och prata bra. Man kan inte bli jurist och skriva fel i 

juridiska dokument eller vara läkare och skriva fel i journaler.  

 

Begränsade språkkunskaper i svenska språket hindrar, enligt Gabriel, individen att kunna bli 

erbjuden ett välavlönat arbete, exempelvis att bli jurist och läkare. Själv säger han att det 

handlar om att skriva och prata propert. Detta är en åsikt som också indikerar att förortsslang 

inte är tillräckligt propert. Även Rikard anser att talare av förortssvenska utesluts från 

arbetsmarknaden: 

 
RIKARD: De som sitter på en hög position på arbetsmarknaden utesluter dessa talare på grund 

av deras språkbruk. Det blir som en ond cirkel. 

 

Rikards beskrivning skiljer sig inte mycket från tidigare nämnda lärares. Han lyfter att 

grindvakter, i detta fall arbetsgivare, utesluter talare av förortssvenska och att det är så 

verkligheten ser ut idag. Rikard beskriver dilemmat i form av en ond cirkel och han menar att 

man är tvungen att acceptera det för att ta sig fram på arbetsmarknaden.  

 

4.3 Didaktiska implikationer  
 

Lärarna fick också svara på om förortssvenska respektive förortsslang inverkade på deras 

arbetssituation i didaktiskt avseende. Påverkades deras lektionsplanering av elevers användning 

av det nämnda språkbruket, och vilka didaktiska överväganden behövdes i sådana fall göras? 

Gabriel besvarade frågan på följande sätt:  
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GABRIEL: Märker jag att eleven använder sig väldigt mycket av sådant språk i undervisningen 

så är det mitt ansvar att försöka göra så att eleven minskar detta och då brukar jag justera på 

planeringen och så. Men detta blir även svårt för mig att göra eftersom någon som ser språk som 

en identitetsmarkör använder språket som ett sätt att kommunicera med sin omgivning.  

 

I citatet ovan är läraren Gabriel inne på ett dilemma. Han menar att det ingår i hans roll som 

lärare att justera sin planering om elever använder mycket förortssvenska och förortsslang i 

undervisningen. Detta är svårt eftersom vissa elever använder varieteterna som någon form av 

identitetsmarkör. Gabriel har en relativt positiv attityd gentemot förortssvenska och 

förortsslang och är medveten om att förortssvenska och förortsslang är en del av elevers 

språkliga resurser. Parallellt med detta beskriver Gabriel hur han planerar att stärka elevers 

språkkunskaper: 

 
GABRIEL: Givetvis ska vi arbeta med språkriktighet, på ett tydligt och pedagogiskt sätt, men 

språket är varje individs sätt att uttrycka sig och möjligtvis sin identitet. Planeringen justeras 

beroende på vem jag har framför mig. Ibland får vi arbeta hårdare, för deras skull.  

 

Gabriel menar att språket fungerar som ett verktyg för att kunna uttrycka sig. Han anpassar sin 

planering utifrån vilka elever han undervisar. Detta demonstrerar att Gabriel arbetar utifrån de 

didaktiska frågorna: vad och för vem? Det är i linje med vad flera lärare anser, t.ex. säger läraren 

Amanda: ”Det handlar mycket om att jobba enligt den didaktiska triangeln”. Nedan beskriver 

Ayla sin syn utifrån ett didaktiskt perspektiv:  

 

AYLA: Ibland får man ändra på sin lektionsplanering, det ingår i arbetet som lärare. Alltså vissa 

arbetsområden tar längre tid än vad de behöver göra, exempelvis när vi arbetar med språk, alltså 

grammatik och regler, och hur man använder språket på ett korrekt sätt. Då kanske jag sätter 

extra tid beroende på vilka elever jag har framför mig. Vad jag väljer att göra och hur jag väljer 

att göra beror på vilken typ av elev jag har framför mig.  

 

Som vi ser av Aylas svar på frågan, menar hon att det ingår som lärare att ändra på sina 

lektionsplaneringar. Vissa arbetsområden tar längre tid än andra och då får man ge tid för det. 

Ayla anpassar sin planering utifrån elevers kunskaper om arbetsområdet och efter vilka elever 

hon har framför sig. Läraren Rikard är enig med Ayla och han tycker att man alltid ska justera 

sin planering utifrån vilken elev man har framför sig:  

 
RIKARD:  Nja, som lärare behöver man alltid ändra på sin planering. Märker jag att mina 

elever har fastnat för slang måste jag välja att fokusera mer på vad jag ska framhäva på 

lektionen och hur jag ska göra det. Om jag märker att eleverna använder mycket slang då 

försöker jag omvandla det till något bra, genom att fråga vad ordet betyder och sedan försöker 

jag få in det på svenska i en mer formell mening. Det är viktigt att inte köra över deras 

språkbruk, men samtidigt är det inte lämpligt att använda sig av förortsslang i undervisningen.   
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Rikard fortsätter att berätta om sin planering, och till skillnad från Ayla, väljer han att göra 

användningen av förortsslang till ”något bra”. Detta innebär således att han försöker att ta vara 

på elevernas språkliga resurser och bygga vidare på det som eleven redan har. Han väljer då att 

ta upp ordet och fråga vad det betyder. Sedan försöker han använda det på vad som kan tolkas 

som ett mer korrekt sätt. Även Rikards beskrivning av sitt arbetssätt ger intryck av att han 

arbetar utifrån de didaktiska frågorna: vad, för vem och hur?  

 

Lärarna beskriver alla att deras lektionsplanering påverkas av förortssvenska och förortsslang. 

Ett exempel är när lärarna berättar att de anpassar sig efter vilka elever de har framför sig och 

vad dessa elever behöver arbeta mer med. När Ayla fick frågan om elevers betyg i SVA 

påverkades negativt av förortsslang besvarades frågan på följande sätt: 

 
AYLA: Elevernas betyg påverkas i svenskundervisningen. Man får fel direkt, de måste lära sig 

att använda språket på rätt sätt och inte använda slang. Mina elever är medvetna om detta och de 

brukar vara duktiga på att anpassa sig. 

 

Läraren Ayla säger att elevernas betyg påverkas negativt av förortsslang. Själv menar hon dock 

att eleverna är duktiga på att anpassa sig. Det kan uppfattas som att eleverna är medvetna om 

att förortsslang inte är lämpligt i SVA-undervisningen. Läraren Gabriel väljer däremot att lyfta 

konsekvenserna av förortssvenska och förortsslang i förlängningen: 

 
GABRIEL: Min uppgift är att förbereda eleverna inför framtida studier och om jag skulle låta 

det språket passera mig så kommer eleven själv stöta på problem i framtiden och då har jag inte 

lyckats med min uppgift som lärare.  

 

Som vi ser av Gabriels svar på frågan lägger han ansvaret på sig själv. Detta gör han genom att 

beskriva att det är hans ansvar att eleverna inte ska möta på problem i framtiden. Gabriel menar 

också att han tänker på vad som är bäst för elevernas språkkunskaper. Läraren Amanda 

beskriver att hon inte tolererar förortsslang på inlämningsuppgifter och prov:  

 
AMANDA: Skulle en elev till mig använda förortsslang på prov och på sina 

inlämningsuppgifter hade jag bett eleven komplettera uppgiften.  

 

Amanda har ingen acceptans för förortsslang på examinationer och om det skulle förekomma 

får eleverna komplettera uppgiften. Hon framhåller att förortsslang inte får användas på prov 

och inlämningsuppgifter för att det, enligt henne, är en inkorrekt språklig varietet. Läraren 

Rikard berättar att förortssvenska och förortsslang inte påverkar SVA-betyget om det används 

utanför SVA-undervisningen:  

 



 28 

RIKARD: Om eleven använder rätt svenska i undervisningen ska det inte påverka, det som 

används utanför ska inte tas med i bedömningen. Vad de gör på undervisningen bedöms.  

 

Som vi ser av Rikards svar kommer elevers användning av förortssvenska och förortsslang i 

undervisningen påverka deras betyg. Han menar däremot att, om förortssvenska och 

förortsslang används utanför undervisningen, ska det inte tas i beaktande vid bedömning av 

individens skoluppgifter. Rikard verkar inte ta ställning till om användningen av förortssvenska 

och förortsslang är rätt eller fel, så länge det inte påverkar språket som eleverna använder under 

lektionstid.  

 

Mot slutet fick samtliga lärare beskriva om de upplevde hinder av andra slag, och om de såg 

några konsekvenser i skolmiljön om elever använde förortssvenska och förortsslang. Läraren 

Rikard berättar att han arbetat som lärare under en lång tid och att han inte har stött på några 

sådana hinder. Dock lyfter han fram en konsekvens: 

 

RIKARD: Jag upplever att majoriteten av talarna av det språket får arbeta hårdare, alltså 

språkmässigt, för att lyckas med sina studier.  

 

Enligt Rikard behöver talare av förortssvenska respektive förortsslang arbeta hårdare för att 

lyckas med sina studier. Ayla delar åsikt med Rikard och beskriver att arbetsmomenten tar extra 

lång tid: 

 
AYLA: (…) alltså konsekvenser och konsekvenser, det handlar mer om att det känns som att 

det tar så långt tid att utföra vissa moment. Det är redan svårt som det är att läsa SVA, och 

sedan ska man behöva lägga in ett extra språkmoment för att eleverna ska nå till högre nivåer. 

 

 

Gabriel å sin tur, sätter användningen av förortssvenska i samband med elevernas uppförande:   

 
GABRIEL: Det som skulle kunna ses som en konsekvens av elevers användning av 

förortssvenska är att omgivningen, alltså i skolan, upplever att dessa elever är stökiga. Det blir 

många förutfattade meningar om eleverna som gör att man inte kommer ta dom seriöst.  

 

Till skillnad från Ayla och Rikard, ser Gabriel konsekvenser ur en annan synvinkel. Han 

påpekar att det snarare handlar om omgivningens åsikter gentemot talare av förortssvenska. 

Gabriel upplever att talare av förortssvenska inte tas seriöst på grund av sitt språkbruk. Läraren 

Amanda delar ett liknande synsätt som Gabriel. Hon säger att talare av förortssvenska och 

förortsslang kan uppfattas som stökiga och grova i munnen: 
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AMANDA: Ett hinder skulle nog vara att eleverna upplevs som stökiga och grova i språket och 

konsekvensen blir att andra runtomkring inte tar dom seriöst. Eleverna kan vara hur seriösa och 

målinriktade som helst men språket kommer förmedla att personen är oseriös med sitt språkliga 

beteende.  

 

Som vi ser av Amandas beskrivning kan talare av förortssvenska respektive förortsslang vara 

seriösa och målinriktade, men det språkliga framträdandet leder till att talarna upplevs som 

oseriösa. Språket förbinds med negativa stereotyper. Denna föreställning är i linje med vad flera 

lärare angett.  

 

Lärarna fick också berätta om de rättar eleverna om de använder förortsslang. Ayla och Amanda 

säger att de gör det i mån av tid:  

 
AYLA: Jag gör säkert det mycket men det går inte att göra det hela tiden, det tar upp för mycket 

lektionstid.  

 

AMANDA: Ibland, det går inte att rätta eleverna hela tiden. Jag måste även fokusera på de som 

inte använder slang.  

 

Ayla och Amanda rättar elever ibland men samtidigt markerar båda att det är svårt att göra det 

konsekvent. Även om de säger till eleverna så finns det stunder där lärarna väljer att bortse från 

att påpeka användningen av förortsslang. Amanda lyfter dessutom upp hur viktigt det är att 

uppmärksamma elever som inte använder förortsslang. Hon gav intryck av att man ofta 

glömmer bort elever som inte ”tar mycket plats”. Läraren Gabriel å sin tur, väljer att endast 

rätta eleverna vid formella sammanhang:  

 
GABRIEL: Inte under informella sammanhang, men om eleverna använder slang under 

muntliga redovisningar brukar jag ge feedback på språket och då kan jag nämna att det kanske 

inte var så passande att använda ett sådant ord. 

 

Detta innebär att eleverna inte känner att de behöver begränsa sin användning av förortsslang i 

alla sammanhang. Till skillnad från Ayla och Amanda, säger Rikard att han inte rättar elever 

om de använder förortsslang, med undantag för fula ord.  

 

RIKARD: Nej det skulle jag nog inte säga att jag gör. Bara om det är något riktigt fult ord. Jag 

kan inte kontrollera eleverna hela tiden, jag har alldeles för många elever.  

 

Han konstaterar att han har för många elever att hålla koll på, vilket gör det svårt att kontrollera 

elevers språkliga varieteter. Rikard ger intryck av att det är individens eget ansvar att använda 

språket på ett korrekt sätt och att han litar på att eleverna gör rätt val.  
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Under själva SVA-undervisningen är det ingen av lärarna som tillåter förortssvenska och 

förortsslang:  

 
AYLA: Under undervisningen accepterar jag inte det eftersom det är taget från ett annat språk 

än svenska. Detta är också beroende på vilket ämne vi har, inte okej i SVA-undervisningen 

eftersom vi ska träna på att prata korrekt. 

 

Som citatet ovan visar, säger Ayla att det beror på vilket ämne som är i fokus. Det verkar som 

att Ayla menar att det är okej så länge det inte är i själva språkundervisningen. Hon poängterar 

att SVA-undervisningen är till för att lära sig korrekt svenska och att det då är viktigt att hålla 

sig till standardsvenska. Läraren Gabriel menar däremot att man inte kan förbjuda elevers 

användning av förortsslang eftersom individer har språkliga rättigheter. Han markerar dock att 

det inte är okej att använda förortsslang i skrift: 

 
GABRIEL: Nja, alltså så länge det inte är någon svordom som de använder, man kan inte 

förbjuda språk egentligen, de måste få använda det språk som de vill och känner sig trygga med. 

Men samtidigt vill jag bidra med goda möjligheter till framtiden. Till exempel i skrivuppgifter, 

då säger jag nej för deras framtids skull. Man måste sätta stopp någonstans. 

 

Gabriel vill inte begränsa elevernas uttrycksmöjligheter. Samtidigt menar han att han begränsar 

förortsslang för elevernas skull. Gabriel strävar efter att eleverna ska lyckas i framtiden, oavsett 

om det gäller arbete eller studier. I linje med dessa åsikter beskriver Amanda att hon uppmanar 

elever att inte använda förortsslang i klassrummet:  

 
AMANDA: Jag kommer uppmana eleverna att inte använda det i klassrummet, men jag kan inte 

begränsa deras frihet av att inte använda språket, men om de använder fula ord kommer jag inte 

acceptera det, och det har jag rätt till. Men om man använder något slang som inte har så stor 

betydelse, saker som sägs omedvetet – då kan jag inte göra något. Jag har ordningsregler – men 

jag kan inte begränsa eleverna, sätta stopp eller be eleven gå ut. Det är viktigt att man inte 

skapar ett vi och dem, utan att vi alla är VI i klassrummet. 

 

Hon upplever att uteslutandet av förortsslang begränsar elevers språkliga frihet. Amanda är inne 

på ett dilemma som handlar om att skapa ett inkluderande klassrum där alla ryms. I likhet med 

Amanda menar Rikard att språket är ett viktigt verktyg:  

 
RIKARD: Det beror på. Man vill att alla ska känna sig inkluderade i undervisningen, samtidigt 

som man vill att alla ska använda språket för att uttrycka sina känslor. Om det är något ord som 

eleven har svårt att uttrycka på svenska kan jag tycka att det är okej så länge det inte är ett 

skällsord. Man skulle kunna se det som ett slags transspråkande.  

 

Uttalandet kan tolkas som att Rikard har en mer positiv attityd till förortssvenska respektive 

förortsslang än övriga lärare. Själv beskriver han elevers språkliga resurser i termer av 
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transspråkande, vilket också innebär att han bejakar elevers flerspråkighet och språkliga 

resurser i undervisningen.  

 

Lärarna fick också svara på om de ansåg att elevers språkutveckling påverkades av 

förortssvenska och förortsslang. En allmän uppfattning var att elevers språkutveckling påverkas 

av varieteterna. Ayla menade att språk var en färskvara:  

 
AYLA: Hundra procent. Man utvecklar språket när man läser och använder det. Språk är en 

färskvara – om du använder förortssvenska så utvecklar du bara det och inte den formella 

svenskan som man faktiskt behöver. 

 

Ayla säger att utrymmet för en standardlik svenska minskar när förortssvenska dominerar. I 

likhet med Ayla beskriver Rikard att språkutvecklingen påverkas av inflödet: 

 
RIKARD: Språkutveckling går hand i hand med inflödet. Det som kommer in utvecklas. Så 

elevernas språkutveckling stannar när det kommer till det formella språket medan 

förortssvenskan växer, det kommer nya slang och låneord från andra språk hela tiden, det är det 

som utvecklas istället. 

 

Rikard menar att inflöde av förortssvenska kommer leda till att inflödet av standardsvenska 

minskar. Förortssvenskan kommer vidareutvecklas och bli det dominerande språket i elevens 

språkliga repertoar. Läraren Gabriel tycks dela denna uppfattning genom att besvara frågan på 

följande sätt: ”Deras utveckling av svenskan påverkas mycket, speciellt i deras unga ålder”. 

 

5 Diskussion  
 

I detta avslutande kapitel diskuteras resultaten av undersökningen och det metodologiska 

tillvägagångssättet.  

 

5.1 Resultatdiskussion  
   

Syftet med uppsatsen var att undersöka SVA-lärares erfarenheter av, och attityder till 

multietniskt ungdomsspråk (förortssvenska och förortsslang), i och utanför undervisningen. 

Den teoretiska bakgrunden som har legat till grund i denna studie var sociolingvistik och lärarna 

har vid intervjuerna gett uttryck för erfarenheter, attityder och normer. Nedan ska jag diskutera 
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undersökningens tre frågeställningar (se avsnitt 1.1) baserat på tidigare forskning och teori (se 

avsnitt 2). 

 

5.1.1 Hur beskriver SVA-lärare förortssvenska respektive förortsslang, och skiljer sig 

beskrivningarna åt beträffande de två?  

 

I intervjuerna beskriver lärarna ibland förortssvenska och förortsslang med ord som 

”blattesvenska”, en starkt stigmatiserande benämning som speglar negativa attityder. Även ord 

som ”ortens språk” och “utländskt ungdomsspråk” förekommer. Lärarna säger också att språket 

har vuxit fram i flerspråkiga och mångkulturella områden. Enligt forskarna Bijvoet och Fraurud 

(2016:20) innehåller förortssvenska prosodiska språkdrag som visar att en talare har 

förortsbakgrund. Lärarna menar att språket används av individer som bor eller har bott i typiska 

förorter. Samtidigt uttrycker två av lärarna att det även förekommer bland etniskt svenska 

ungdomar, dock inte i samma utsträckning (jfr Kotsinas 2005:242, Bijvoet 2016:6). 

Förortssvenska och förortsslang har därmed ingen självklar koppling till andraspråkstalare och 

migrationsrelaterad språklig variation. 

     Som tidigare nämnt (se avsnitt 2.3) har Bijvoet och Fraurud (2016:20–21) använt 

benämningen ”migrationsrelaterad språklig variation” för att övergripande beteckna bl.a 

företeelser som förortsslang och förortssvenska. Förortsslang är det egentliga multietniska 

ungdomsspråket, medan förortssvenska är en varietet som även används av vuxna och som 

kännetecknas av en mindre distinkt ”klang av förorten” (jfr Bijvoet & Fraurud 2016:21–22). 

Lärarna ser ingen tydlig skillnad mellan dessa bägge språkformer. Däremot uttrycker två av 

dem indirekt att det förekommer en skillnad eftersom de refererar till förortssvenska som en 

dialekt och kanske en viss brytning.  Förortsslang associeras däremot med ungdomsspråk och 

just med slang, och talarna förbinds ibland med karaktärsdrag som självsäker och tuff (jfr 

Bijvoet & Fraurud 2016:5–8 & Bijvoet 2013:132).  

     Enligt Bijvoet (2018:143) behöver grindvakter (som lärare) öka sin sociolingvistiska 

medvetenhet genom att bedöma skillnader i migrationsrelaterad språklig variation. Rikard och 

Gabriel var de lärare som verkade skilja mellan förortssvenska och förortsslang, vilket kan tyda 

på att de eventuellt har en något större sociolingvistisk medvetenhet.  
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5.1.2 Vilka attityder har SVA-lärare till individers användning av förortssvenska och 

förortsslang? 

 

Resultatet visar att lärarna har både positiva och negativa attityder gentemot individers 

användning av förortssvenska och förortsslang. En negativ sida är att det betraktas som ett 

bristfälligt, fult och sämre språk. Som tidigare nämnt (se avsnitt 2.3), har standardiserad svenska 

en särskild ställning i vissa sociala och kulturella rum. Några exempel på sådana rum är 

utbildning och välavlönade jobb (Einarsson 2009:26). Problematiken uppstår när sådana 

uppfattningar påverkar hur personen i fråga blir bemött i samhället, och påverkar möjligheten 

att få ett jobb (jfr Bijvoet 2013:128). Lärarna delar en uppfattning om att förortsslang och 

förortssvenska aldrig kommer att fungera i alla offentliga rum. Detta innebär att 

standardsvenska betraktas som en norm för språkanvändning, medan andra varieteter, i detta 

fall, förortssvenska och förortsslang, anses vara normbrytande (jfr Bijvoet & Fraurud 2016:2–

5 och Einarsson 2009:35). Lärarna i undersökningen beskriver förortssvenska och förortsslang 

som normbrytande men med förtäckt prestige medan ren och korrekt svenska upplevs ha status 

och öppen prestige (jfr Bijvoet 2013:131). Till den positiva sidan hör att lärarna har en 

uppfattning om att förortssvenska och förortsslang är okej i vissa sammanhang, exempelvis när 

talaren behöver uttrycka sina känslor eller vill stärka sin identitet (jfr Kotsinas 2005:242). Om 

man vuxit upp med föreställningen att det är naturligt och acceptabelt att tala förortssvenska 

och förortsslang så kan det vara svårt att bryta sin tillhörighet till förorten (jfr Bijvoet & Fraurud 

2016:4).  

     Avslutningsvis, kan attityderna gentemot förortssvenska och förortsslang vara mycket 

delade. Vi ska också ha i åtanke att det nästan är omöjligt att skilja på vad som är en attityd till 

förortssvenska och förortsslang och vad som är en attityd till talaren (jfr Einarsson 2009:218). 

Enligt Jonsson (2013:16) blir individer med förortsbakgrund lätt objekt för stereotypifiering. 

Detta kan ligga bakom när läraren Rikard beskriver att en talare av förortssvenska och 

förortsslang inte nödvändigtvis behöver vara en stökig och svagpresterande elev (jfr Lalander 

& Johansson 2017:179).  

 

5.1.3 Vilka eventuella didaktiska implikationer har elevers användning av förortssvenska 

och förortsslang i SVA-undervisningen? 

 

Lärare anser att de har ett språkligt uppdrag, vilket är i enlighet med kursplanen för SVA. De 

beskriver tydligt hur de ska arbeta med att stärka elevernas språkutveckling. Den viktigaste 
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faktorn för en framgångsrik skolgång är att eleverna ska ges tillfälle att utveckla sin språkliga 

repertoar (Skolverket 2018:7). De didaktiska implikationer som framträder vad gäller elevers 

användning av förortssvenska och förortsslang i undervisningen gäller att bemöta elevers 

användning av språket som en form av identitetsmarkör. Detta innebär att lärarna uppmanar 

eleverna att inte använda språkbruket i själva undervisningen. Samtidigt vill de inte begränsa 

eleverna att använda språket som ett sätt att kommunicera med sin omgivning och uttrycka sin 

identitet (jfr Jonsson 2013:398). Individers språkliga resurser kan betraktas som en symbolisk 

resurs, om inte, så kan individen/gruppen marginaliseras (jfr Magnusson 2015:1–

2).  Förortssvenska och förortsslang används för att uttrycka känslor, men är också en slags 

identitetsmarkör för att visa “vart man kommer ifrån”. 

     Samtidigt arbetar lärarna kontinuerligt med att justera planeringen av undervisningen för att 

bl.a förbereda elever inför framtida studier (jfr Uljens 1997:17–18). Ett exempel på detta är att 

lärarna inte tolererar förortssvenska och förortsslang på prov och inlämningsuppgifter, eftersom 

det inte uppfattas som ren och korrekt svenska (jfr Bijvoet 2013:131). Ett intressant arbetssätt 

framställs av Rikard som tycks ha ett eventuellt transspråkande arbetssätt. Han menar att han 

försöker bjuda in förortsslang (med undantag för skällsord) som elever har svårt att uttrycka på 

svenska för att sedan ”omvandla” ordet till ett korrekt svenskt ord. Det verkar som att Rikard 

försöker ta vara på elevernas språkliga resurser. Ett sådant medvetet arbete med elevernas 

språkliga resurser i undervisningen skulle troligtvis, i kombination med standardsvenska, öka 

elevers förutsättningar att realisera sin potential, både kunskap- och språkmässigt.  

 

5.2 Metoddiskussion  
 

Gällande studiens metodologiska tillvägagångssätt finns det både styrkor och svagheter att lyfta 

fram. Bryman (2011) skriver att styrkan med semi-strukturerade intervjuer är att forskaren får 

en möjlighet att skapa en djupare förståelse för fenomenet hen undersöker. Detta grundar sig i 

antagandet om att ämnet kan vidareutvecklas då det ges utrymme till följdfrågor i kvalitativa 

intervjuer (Bryman 2011:301 jfr Denscombe 2018:292). I denna studie har jag fått tillgång till 

ett informationsrikt intervjumaterial. Genom intervjuerna har lärarna fått möjlighet att resonera 

kring de erfarenheter som de anser är relevanta för frågan. Denscombe (2018:293) menar att 

svagheten med detta metodologiska tillvägagångssätt är att studiens validitet påverkas. Först 

och främst beror det på att intervjumaterialet baseras på vad interjvudeltagaren hävdar och som 

forskare kan man inte avgöra vad som faktiskt har skett. Denna studie har gällt attityder (i form 
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av åsikter), vilket Bijvoet (2013:133) anser är möjligt att studera. Det som har varit krävande 

var att kunna bedöma om interjvudeltagaren talade ”sanning” eller presenterade det som hen 

trodde att jag som intervjuare vill höra.  

     En ytterligare begränsning med denna metod är att det är relativt få intervjudeltagare. I denna 

studie intervjuades fyra högstadielärare och det har fungerat bra eftersom jag har fokuserat på 

att lyfta fram deras synpunkter på ett tydligt och nyanserat sätt. Dock är det viktigt att tydliggöra 

att kvalitativa studier inte är till för att generalisera, utan det handlar om att skapa en förståelse 

av det undersökta fenomenet (Bryman 2011:351). 

 

5.3 Förslag på vidare forskning  
 

För vidare forskning skulle det vara av intresse att undersöka SVA-elevers attityder till sin egen 

användning av förortssvenska och förortsslang i SVA-undervisningen. Det skulle även vara 

intressant att undersöka om SVA-elever upplever att deras användning av de språkliga 

varieteterna påverkar deras språkutveckling i svenska. Ämnet är mycket intressant och aktuellt 

eftersom vi bor i ett flerspråkigt samhälle där vi dagligen kommer i kontakt med olika språkliga 

varieteter. 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev / samtycke  

Mitt namn är Sara Elaies och jag studerar min åttonde termin på ämneslärarprogrammet inom svenska 

som andraspråk och religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Denna termin läser jag kursen svenska 

som andraspråk C, vilket också innebär att jag skriver min C-uppsats. Syftet med min studie är att 

undersöka SVA-lärares erfarenheter av, och attityder till multietniskt ungdomsspråk (förortssvenska och 

förortsslang), i och utanför skolan. Som underlag till studien används semi-strukturerade intervjuer med 

högstadielärare som antingen är verksamma inom undervisning i svenska som andraspråk, eller har en 

behörighet att undervisa i skolämnet. Intervjuerna kommer att pågå i ungefär 45–60 minuter.  

 

Intervjuerna kommer endast använda som underlag för studien och det inspelade datamaterialet kommer 

inte publiceras eller delas med någon annan än mig. När uppsatsen har ventilerats och blivit godkänd 

kommer all datamaterial att raderas. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst, utan förklaring, 

avbryta intervjun. Som deltagare har du all rätt att ångra ditt deltagande och intervjun kommer därmed 

exkluderas från studien. Ditt deltagande i studien kommer vara anonymt och dina personuppgifter 

kommer inte under några omständigheter att publiceras i studien.  

 

Kontaktuppgifter uppsatsstudent  

För & efternamn: Sara Elaies  

Mailadress: saraelaies@hotmail.com  

 

Kontaktuppgifter uppsatshandledare  

För & efternamn: Ulla Börestam  

Mailadress: Ulla.borestam@nordiska.uu.se  

 

 

Ja, jag vill delta i undersökningen        

 

 

Informerat samtyckte till att delta i undersökningen  

 

• Jag bekräftar att jag har fått information om syftet med undersökningen och vad min 

medverkan kommer att innebära  

• Jag ger mitt samtycke till att delta i studien 

• Jag vet att min medverkan är helt frivillig  

• Jag vet att intervjun kommer att spelas in (audio) 

• Jag vet att insamlat datamaterial endast kommer att användas i forskningssyften  

• Jag vet att insamlat datamaterial kommer att anonymiseras  

• Jag vet att jag när som helst och utan förklaring kan avbryta min medverkan i undersökningen  

 

 

……………………………………………………………… 

Deltagares namnteckning 

 

……………………….. ………………………………….......... 

Datum   Namnförtydligande 

mailto:saraelaies@hotmail.com
mailto:Ulla.borestam@nordiska.uu.se
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Bilaga 2  
 
Intervjuguide  

 

Intervjuguide till semi-strukturerade intervjuer gällande attityder till, och erfarenheter av multietniskt 

ungdomsspråk i, och utanför skolan. Intervjufrågorna är uppdelade i fyra övergripande teman: 1) 

bakgrundsinformation, 2) förförståelse, 3) Attityder till förortssvenska respektive förortsslang i SVA- 

undervisningen, och 4) Didaktiska implikationer. 

 

Tema: Bakgrundsinformation  

Kön: Man/kvinna? 

• Vilket år är du född? / Åldersintervall  

• Vart är du uppvuxen? Stad & Land.  

• Hur länge har du arbetat som lärare? Följdfråga: Vilka ämnen undervisar du i? 

• Hur länge har du arbetat på denna skola? Följdfråga: Trivs du att jobba som lärare på skolan? 

• Är du utbildad SVA-lärare? Vad fick dig att utbilda dig till SVA-lärare? 

 

Tema: Förförståelse  

• Beskriv förorten där du jobbar 

• Är det en typisk förort? 

• Hur är ungdomars situation i förorter?  

• Hur tänker du kring att ungdomar bor i förorter? 

• Finns det någon fördelar/nackdelar med att bo i förorter? 

• Definiera standardiserad svenska /rikssvenska  

• Har du hört benämningarna förortssvenska/ förortsslang. Följdfråga: Finns det någon skillnad 

mellan förortssvenska och förortsslang? Följdfråga: Om ja, vad anser du är skillnaden? 

 

Tema: Attityder till förortssvenska respektive förortsslang i SVA- undervisningen? 

• Tillåter du användning av förortsslang i din undervisning? Varför/varför inte?  

• Vilka fördelar/nackdelar ser du med att prata förortssvenska/förortsslang i SVA-

undervisningen? 

• Påverkas elevernas språkutveckling i svenska av den språkliga varieteten? Om ja, hur?  

• Hur tror du att talare av förortssvenska och förortsslang kommer att tala i framtiden när de blivit 

äldre?  

• I vilka sammanhang upplever du att det fungerar att tala på det sättet? I vilka sammanhang 

fungerar det inte?  

• Hur reagerar till exempel en arbetsgivare (statliga myndigheter, Försäkringskassan etc.) tror du?  

• Vad tror du andra lärare och rektorer tycker om att tala på det sättet?  

 

Tema: Didaktiska implikationer  

• Påverkas elevernas betyg i svenska som andraspråk negativt när de använder sig av 
förortssvenska och förortsslang? Om ja, varför, och på vilket sätt?   

• Påverkas din lektionsplanering av förortssvenska och förortsslang? Om ja, hur? och vilka 

didaktiska överväganden gör du vid det tillfället/dessa tillfällen? 

• Upplever du något hinder och får det några konsekvenser i skolmiljö med elever som använder 

förortssvenska? 

• Rättar du elever om de använder slang? 
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