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Sammanfattning  

I min studie har jag undersökt hur några pedagoger beskriver slangbrukets uppträdande bland elever 

i lågstadiet, parallellt med pedagogernas förhållningssätt till slangartade uttryck.  Min frågeställning 

var:  

Hur beskriver pedagogerna slangbruket bland yngre elever? Vilket förhållningsätt har pedagogerna 

till slangartade uttryck?  

För att få reda på detta valde jag att intervjua två pedagoger som metodiskt arbetar med slang och 

talspråk i sin undervisning. 

Undersökningen tar även upp om pedagogerna tror att elevernas språkutveckling gynnas genom 

acceptans av slang, från lärare. 

 I resultatet framgår det att slangbruket har fått en stor spridning bland våra yngsta 

grundskoleelever.  De medverkande pedagogerna ser slangen och talspråket som en viktig del av 

det pedagogiska arbetet, de anser att diskussioner och förändringar i språket skall bemötas med 

förståelse och kunskap.  

Nyckelord  

Slang, ungdomsspråk, fiktivt talspråk, yngre elever, dåligt språk. 
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Inledning  
Hur ”fult” är det för yngre elever att använda sig av det ofta ungdomsrelaterade språket slang? För 

att knyta an till mina personliga erfarenheter, upplever jag att valet av slangbruk talas bland ännu 

yngre elever. Vilket leder till att lärare ofta ställs inför ett dilemma angående förhållningssättet 

gentemot slang och talspråk. 

 När jag reflekterar vidare kring slangbruket och dess status i skola växer min nyfikenhet för hur ett 

gynnsamt bemötande i förhållandet till eleverna skall vara? 

Jag vill undersöka vilket förhållningssätt pedagoger ute i samhället anser att skolan skall inta.  Skall 

lärare distansera sig mot dessa uttryck, ta avstånd och uppmuntra det språk som anses vara korrekt 

svenska, eller acceptera påhittade och lånade ord som inte står i akademiordboken men som de 

flesta människor i samhället använder och förstår.  

Min hypotes är baserat på arbetslivet och Vfu visar att elever vanligast blir bemötta av tillsägelser 

som indikerar att de skall rätta sitt språk. 

När jag inför min studie började söka efter relevant forskning och litteratur kring slangbruket i 

skolan, utifrån ett pedagogiskt perspektiv, visade det sig vara väldigt svårt att hitta. Oftast är 

forskningen inte grundad på yngre åldrar utan utgår från äldre elevers språkvanor. Det framkommer 

i min studie att även yngre elever har börjar använda slangartadeuttryck. Dock framgår det tydligt 

att detta är ett nytt fenomen, och har därför inte uppmärksammats.  

På grund av detta valde jag därför att fördjupa mig i det vardagliga slangbruket blandat med 

mångkulturella ungdomsspråk. 

 Jag kommer utgå från vissa delar av Kotsinas och Fredrik Lindströms syn på slangartade uttryck, 

vilket även kommer att ligga som grund under arbetes gång, tillsammans med det sociokulturella 

perspektivet.  

Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka slangbruket bland yngre barn samt hur några pedagoger 

förhåller sig till slangartade uttryck exempel på dessa uttryck är ord som ”coolt, ”äga” och 

 ”fett bra ”. 

Frågeställning 

 Hur beskriver pedagogerna slangbruket bland yngre elever? 

 Vilken förhållningsätt har pedagogerna till slangartade uttryck?  
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Teoretisk utgångspunkt  
I detta kapitel redovisas den teori som jag valt att använda mig av för att förankra mitt 

forskningsarbete. Jag har valt att använda mig av ett sociokulturellt perspektiv utifrån två 

anledningar. Den första anledningen är att sociokulturella perspektivet delvis har inspirerat den 

svenska skolans nuvarande läroplan, Lpo 94 ( Skola för utbildning (SOU 1992:94) och den andra 

motivationen bygger på att perspektivet är ett kommunikativt perspektiv där individen lär 

tillsammans med andra, med hjälp av artefakter och en stimulerande omgivning. Baserat utifrån det, 

är jag medveten om att mitt val av perspektiv kommer att påverka det resultat jag kommer fram till i 

min studie. I studien om slang bland lågstadieelever var min förförståelse att talspråket som 

användas bland eleverna bottnar i lathet, och föraktas av lärare. 

Det sociokulturella perspektivet  
Lärande är inte någonting som enbart finns inom skolans väggar utan är en aspekt av all mänsklig 

aktivitet. Alla händelser och upplevelser som en individ har varit med om kan i framtiden komma 

att befästas och utnyttjas som kunskap. Människan interagerar med omgivningen oavsett vilken 

miljö och omgivning individen befann sig i när kunskapen inhämtades. Under flera århundraden har 

människorna kopplat kunskap till undervisning men enligt det sociokulturella perspektivet har 

samhället och det mänskliga kollektivet en stor roll för den enskilda individens lärandeprocess. I 

samhället är kunskap ständigt under utvecklig, vilket indikerar att språket inte är beständigt utan 

hela tiden förnyas.  Lärande kan leda till mentalutveckling och kan därför inte skiljas från det 

sociala sammanhanget. Dessa tankar är väldigt viktiga i det sociokulturella perspektivet som menar 

att människor omedvetet influeras av kunskap och kan därför inte påverka sitt lärande. (Säljö2000)  

Lärarens roll  
 Ett sociokulturellt perspektiv på lärande betonar interaktionen som en viktig komponent vid 

begreppsbildning och språkutvecklig eftersom människan lär i socialt samspel med andra 

människor som är lite mer kunniga. Genom stöd från vuxna som samtalspartner förbättrar eleverna 

sitt språk. Vygotskij (2002) menar att pedagogens roll är att locka fram språket hos barnet, vilket 

också är utgångspunkten för språkutvecklig, pedagogens roll är att anpassa språket efter barnsspråk 

till exempel, den vuxna skall lägga en språklig barriär strax ovanför det som barnet idag själv klarar 

av. Detta kräver noggrannhet då ribban inte får vara för låg eftersom det kan bidra till 

understimulans, och det får inte vara för högt, då risken är stor att språket blir obegriplig. Vygotskij 

kallar detta för Zonen för närmaste utveckling (ZPD).  

Syftet är att pedagogen skall vara en stöttepelare som erbjuder vägledning och skapar en 

klassrumsmiljö där samtals- och grupparbete uppmuntras. Pedagogens roll är att hjälpa eleven 

använda olika strategier som gör att eleven kommer vidare i sin utvecklig . För läraren innebär 

detta, enligt det sociokulturella synsättet, att gruppens kompetens värderas väldigt högt.  

Läroplanen , Lpo 94  
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) är ett av skolans viktigaste dokument. 

Lärare är enligt lag skyldiga till att följa dess riktlinjer. 

I 1994 års läroplan poängterar man vikten av behärskning i det svenska språket. 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärska det svenska språket 

och kan läsa och lyssna och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” Lpo 94 

Kursplanen i svenska  
I kursplanen för svenska i grundskolan betonar man språkets betydelse, där förstärker dem 

ytterligare skolans ansvar gentemot eleven. Detta är ett av målen som eleverna skall ha uppnått i 

slutet av det tredje skolåret, 
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”… tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar 

olika” (a.a) 

Litteraturgenomgång  

Kort om författarna  
Den främsta forskningen om slang drivs av Ulla – Britt Kotsina som är professor vid Instuitionen 

för nordiska språk. Det senaste tio åren har hon gett ut ett flertal böcker om ungdomsspråk och är 

ständigt drivande inom området.  Inför boken Norstedts svenska slangbok (Kotsinas 1998) gjorde 

hon en kvantitativ undersökning som bland annat riktade in sig på elever och vuxna. Syftet var att 

få en större insikt av hur slangbruket användas i olika sammanhang. I min undersökning har jag 

främst använt mig av hennes bok En bok om slang, typ (2003) samt Ungdomsspråk (1998) där Ulla-

Britt Kotsina diskuterar ungdomars talspråk på gott och ont samt undersöker talspråkets förändring 

genom tiden, vilket hon anser bottnar i ungdomars behov av nyskapande. 

 

Fredrik Lindström är doktorand i nordiskt språk. Hans forskningsområde berör uppfattningar och 

attityder om olika språkfrågor. I boken Världens dåligaste språk (2003) redan han ut sanningen om 

vem som bestämmer över det svenska språket. Lindstöm (2003) ger en historisk återblick över det 

svenska språket utvecklig samtidigt som han ständigt drar parallell till hur det är ser ut idag.  

 

Jan Einarsson är professor i nordiska språk.  Han var först ut med att skriva en bok om 

språksociologi. Hans stora intresse för språket berör områden som oftast ses som outforskade, ett 

exempel på det är kronolekter. Förutom det forskar han även om attityder, förändringar i språket 

samt språkvård.  

 

Lars- Gunnar Andersson är en svensk språkvetare.  Idag är han professor i modern svenska vid 

Göteborgs universitet.  Han har under många år medverkat i radioprogrammet ”Språket” i P1där 

han besvarar de frågor som lyssnarna har angående det svenska språket. Lars-Gunnar Andersson 

fick 2009 års Arturpriset som delas ut av Samfundet Nordiska Museets och Skansens vänner.  

 

Östen Dahl är professor i allmän språkvetenskap vid Stockholm universitet, hans intresseområde 

ligger främst i ett tvärspråkligt perspektiv och språkigt komplexitet. Han tilldelades 2007 

Vitterhetsakademien pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De senaste åren har 

Dahl varit aktiv i ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. 

 

Ellen Bijvoet, forskare vid Stockholms universitets centrum tvåspråkighetsforskning. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vitterhetsakademien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Vetenskapsakademien
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Tidigare forskning  
Lindström (2003) delar upp och sorterar språket i två olika delar. I de situationer när vi känner oss 

avslappnade och bekväma, blir även vårt språk mer ledigt. Meningarna förkortas och ord ersätter 

hela fraser. Lindström (a.a) kallar detta för ett privat språk.   

I skolan lär vi oss att tala ett standardspråk. (Lindström, 2003) Ett offentligt språk skall enligt (a.a) 

användas i officiella sammanhang, exempelvis vid arbetsintervjuer. När man behöver uppvisa en 

opersonlig sida av sig själv.  

Andersson (1985) tar ett likande exempel utifrån ett barnperspektiv, han menar att barn är duktigt 

på att skilja språk åt beroende på vem de samtalar med och vilket sammanhäng det gäller. 

Talspråkets historia  
I början av 1900-talet ville staten och skolan förbjuda privata språk som till exempel dialekter, det 

ansågs vara skadligt för individens språkutveckling och behövde därför utrotas. Teorin syftade på 

att hjärnan har ett begränsat utrymme för hur mycket den kan ta in och därför prioriterades 

rikssvenskan (Lindström, 2003).  

Idag är forskarna av helt annan uppfattning då undersökning visar att dialekter och slang är mer 

besläktade än man tidigare hade trott.  Kotsina(2003: 19) har konstaterat att slang inte utgör ett eget 

språk utan går under kategorin dialekter. Den största skillnaden mellan dessa två är att dialekten är 

på en lokal nivå medan slangartade uttryck används över hela landet. Kotsina har mött på motstånd 

av forskare som menar att språk behöver talas i flera generationer för att det skall räknas till dialekt. 

Den nyaste forskningen visar att slangartade uttryck brukar avta när individen kommer upp i 25 års 

ålder (Susanne Dauk, Karlstad 10-11-14). 

På 1960-talet ansågs det att människor inte längre skulle behöva tala tillgjort och korrekt, speciellt i 

offentliga sammanhang. Visionen blev istället att samhället skulle spegla individerna utifrån deras 

naturliga miljöer. (Lindström, 2003)  

Det var även nu som ungdomskulturen tog fart. Tack vare förhöjd status i familjerna kunde 

ungdomarna revoltera från föräldrarnas anammade livsstil och istället självständigt skapa sina egna 

identiteter, till exempel genom att välja valfri utbildning, tillgång till bredare mode samt en större 

konsumtion. 

I dagens samhälle är det privata språket en stor del av vår integritet. Samtidigt är det idag svårare att 

skilja dessa två språk åt. En av anledningar till detta är ökat talspråkdrag, media har dragit in 

privatlivet i TV-rutan, i dag tillhör det inte ovanligheterna, att se vanliga människor använda ett 

vardagligt språk. Utvecklingen pekar mot en evolution där skrift och talspråket smälter samman 

(a.a)  

Fredrik Lindström diskuterar detta i sin bok Världens dåligaste språk (2003). Han menar att det i 

samhället klagas ofta och mycket, speciellt på dagens skolor som ”tolererar” att slang och talspråk 

talas fritt bland elever. En vanlig fördom är att unga slarvar med språket. Lindström dementerar 

detta och menar att hela det svenska språket har uppbyggts av förkortningar och simplifieringar.    

Kotisna (2004) beskriver liknande reaktioner. Bland många samhällsmedborgare råder en skräck 

som indikerar på att det svenska språket kommer att dö ut. Ett speciellt agg finns mot nya, 

förkortade och lånade ord.  

Dahl (2007) skriver att det vid domänförlust, största hotet gentemot det svenska språket utgörs av 

låneord från det engelska språket och inte från slangen eller multikulturella ungdomsspråk. 

Lindström (2003) tar det ett steg längre då han visar på att denna typ av kommunikation inte enbart 

talas av ungdomar. Han visar på exempel från en nyhetstext i DN som använder sig av uttrycket 

”körd” (dum, hopplös) och ”bränna” (göra sig av med pengar). 

”Det handlar om olika slangartade förnyelser i språket som börjar få normalstatus, precis som 

”tjej”, ”kille”, ”kul”,” fixa”, ”ragga” med flera, redan fått. ” (Lindström, sid 158. 2003) 

Även lånord från de dominerande invandrarspråken till exempel Rynkeby svenska, som har blivit 

allt vanligare och vissa av dessa ord har fått en plats i 2006 års upplaga av Svenska Akademiens 



9 

 

Ordlista. Enligt Dahl (2007) berikas ett språk genom att människor leker med språket och utvecklar 

nya ord, föregående generationers språkbruk avtar, eller förekommande ord ändrar betydelse. De 

senaste åren har det blivit allt vanligare med låneord i det svenska språket. Slangens syfte är att 

skapa nya begrepp för ord som redan existerar, (a.a) ger exempel på modern slang som använt 

adjektiv för att ge uttryck för en positiv känsla. T.ex. ”tuff, härlig, cool, fräck, grym ” (Dahl, 

2007sid 104)  

Allmänt om slang  
”Språkvarietet som används endast i vissa sociala språkliga sammanhang, allra mest typiskt inom 

ungdomsgrupper, där den kan fungera som gruppmarkör. Slang kännetecknas i första hand av ett 

delvis eget ordförråd. Den nyskapande delen av ordförrådet tenderar ofta att vara fokuserad på 

känslomässigt laddade och rentav tabubelagda betydelseområden.” http://www.ne.se/ 

 

Slangord är inget nytt begrepp som kommit till i det svenska språket. Kotsina (1998) menar att 

slanguttryck är svåra att definiera eftersom det ingår i vardagliga språk, är personifierat samt beror 

på i vilket sammanhang ordet nämns. Dahl(2007) lyfter i sin bok fram slangen som en viktig 

klasskiljande faktor och menar på att språkbruket fungerar som en gruppmarkör. 

Här har jag har valt ut några ord som oftast relateras till speciella grupper i samhället. 

Informationen är tagen ifrån En bok om slang, typ (Kotsina 2003) alla dessa ord står även med i 

SAOL (2006) 

Cool- 1950-talet, låneord från engelskan  

Blåst- 1960-talet skiljer sig från betydelsen att något ”blåst” iväg utan syftar mer på antydning att 

någon är korkad 

Keff- SAOL 2006, inspirerat från det turkiska språket 

Parra- Början på 70-talet inspirerat från slaviska språk, även känt från ”miljonsvenskan” 

Kotsinas syn på slang  

Man kan definiera ”slang” antingen som allmänslang eller ungdomsslang. Båda två har lika mycket 

värde och i grunden vill de förmedla samma sak. Enlig Kotsina (1994) handlar slangartade uttryck 

om mer än bara ”dålig” svenska. Det handlar om relationer människor emellan, som identifierar sig 

genom att leka med orden och på så sätt markera en ståndpunkt. Ofta handlar slangen om 

värderingar som bottnar i avvikandet från det som anses som normalt. Det handlar om att testa sin 

identitet samtidigt som man gör revolt mot vuxenvärlden.  Kotsina(2004) har uppmärksammat att 

det i slangen finns fler ord som uttrycker negativa känslor, och en förklaring till det kan enligt (a.a) 

vara att människor har ett större behov av att uttrycka och förmedla det som dem inte tycker om. 

Det här är ett sätt för unga i samhället att testa sin omgivning, och på så sätt byggs en identitet som 

skall fungera för den kultur som råder i samhället.  (Kotsina,1998) Slangbruket visar även på en 

annan sida av språket som är mer humoristisk och kreativ, däribland gömmer sig ett hemligt språk. 

För ett otränat öra är det inte enkelt att förstå vissa slangartade uttryck, oftast är dessa ord 

förvrängda för dem som inte tillhör det slutna sällskapet. Ett kreativt exempel på vanställda ord är 

”skurk= skurre ”och ”cigg= djugg” sedan finns det även ord som utnyttjas på ett sätt som vi inte är 

vana vid, tala baklänges är ett välkänt fenomen och ett omtalat ord är polis som blir till ”silop”. 

(Kotsina,s 19,2004) Utifrån detta menar författaren (a.a) att de unga som håller på med förnyelse av 

kommunikationsmedel inte skall betraktas som språkfattigt. 

Fredrik Lindström syn på slang 

Ett litet ordförråd hos den enskilda individen handlar i slutändan mer om habitus än om språket som 

sådant. Lindström (2003) menar att samhällsmedborgarna runt om i Sverige skall använda och 

utnyttja alla ord de kan, även de ord som det själva har kommit på.  Han förstärker detta ytterligare 

genom att belysa hur stora och respekterade svenska författarna, genom tiderna, har vågat använda 

http://www.ne.se/
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sig av egna ordskapelser i sina texter. Det finns idag ett relativt stort ordförråd i det svenska språket 

eftersom ord ständigt är under utvecklig. Nya ord tillkommer när behovet av dem finns, detta är ett 

exempel på varför människan inte skall vara rädd för att använda, ändra och förnya språket, det är 

på så sätt ett språk utvidgas och moderniseras. (Lindström, 2003) 

 

Einarsson (2004) hänvisar till en undersökning av Hultgren som gjorts på begäran av Skolverket. I 

artikeln framgår det att lärare visar negativt förhållningsätt gentemot dialekter. Istället förespråkar 

skolan att eleverna använder ett ”standardspråk” vilket gäller både i dialekt tal-och skrift. 

Fraurud & Bijvoet (2004) visar i en undersökning som tas upp av Håkansson(1987) att lärare oftast 

använder ett enkelt språk vid samtal med sina elever, detta gäller främst vid problemlösning. Oftast 

ses detta som en sista utväg då tidigare försök att förklara har misslyckats, vilket sedan leder till att 

lärarna vid samtal med elever använder sig av ett långsammare tal, avvikande grammatik, enklare 

meningar samt vardagligare ordförråd.  

Enligt en undersökning som utfördes av språkforsknings institutet i Rinkeby (Bijvoet, 2002) 

framkommer det att multietniska ungdomsspråk är ett fenomen som stäcker sig över hela landet och 

inte enbart till storstäderna. I den här studien beräknas det att informanterna var mellan sex till 

tjugofem år. Utifrån undersökningen kunde forskarna konstatera att multietniska ungdomsspråket 

användes flitigast bland pojkar i högstadiet, och de flesta som deltog i undersökningen var eniga om 

att denna typ av kommunikation främst rör sig om ett ”kompisspråk”. Samtliga intervjudeltagare 

anger att det multietniska ungdomsspråket är vanligt förekommande i deras talspråk, men i varierad 

grad. Bland somliga handlar det om enstaka ord som blandas in i standardspråkligsvenska medan 

det för andra handlar det om ord i större utsträckning, till exempel hela fraser. Ungdomarna betonar 

en stolthet av att ha färdigheter i det multietniska språkbruket samtidigt som de konstaterar vikten 

av att ha god behärskning i det svenska språket. Det optimala, enligt informanterna, är att kunna 

växla emellan dessa två språk. (Bijvoet, 2002) 
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Metod  

I detta kapitel redogör jag de olika tillvägagångssätten som jag använt mig av när jag sökt svar på 

min frågeställning.  

Metodval  

Målet med mitt arbete är att få en djupare förståelse för slangbruket som finns bland 

lågstadieelevers språkvanor. För att få en djupare insikt angående pedagoger syn på slangbruket 

bland yngre elever samt vilket förhållningsätt pedagogerna har till slangartade uttryck, har jag valt 

att göra undersökningen ur ett vuxenperspektiv då resultatet är baserade på lärarnas svar. Syftet med 

denna undersökning var att få reda på vilka attityder gemtemot slang lärarna har därför valde jag att 

använda mig av kvalitativa intervjuer. Enligt (Trost 2005) skall frågorna som intervjuaren ställer 

vara korta men konkreta då målet är att få fram vad respondenterna tycker och tänker. När jag 

skapade intervjufrågorna tog jag hänsyn till att frågorna skulle vara väldigt öppna och ger utrymmer 

för betänketid (se bilaga 1). 

Urval  

För att göra min undersökning om slangartade uttryck ute på fältet har jag valt att utgå från två 

lågstadielärare som arbetar på två olika skolor.  Den ena skolan befinner sig i förorten till en 

storstad och den andra befinner sig ute på landsbygden. 

Jag valde specifikt dessa två skolor eftersom de vid första ögonblicket verkar stå i kontrast till 

varandra. Undersökningen är inte generell utan visar på olika aspekter av pedagogers olika 

förhållningsätt. Mitt krav för informanterna var att de skulle ha ett medvetet förhållningsätt till 

språkbruk. 

Alternativa tillvägagångssätt  

Inför mitt arbete hade jag redan i ett tidigt stadium bestämt mig för att enbart genomföra intervjuer. 

Mitt mål var att göra en undersökning baserad på pedagogernas verklighetsbild. Att observera 

pedagogerna skulle kunnat vara ett annat alternativ dock har jag utifrån tidigare erfarenheter märkt 

att lärare inte alltid uppskattar att granska på nära håll.  

Wehner-Godee (2000) menar att observationer inte alltid står för hela sanningen. (a.a) 

Uppmärksammar att observatören omedvetet kan bli påverkade av det som de vill se, vilket kan 

tolkas som att alla observationer är subjektiva.. 

Genomförande  

Jag började med att undersöka min omgivning som bestod av klasskamrater och arbetskollegor för 

att se vad de hade för erfarenheter kring slangbruket bland lågstadielever. Det visade sig att de flesta 

som jag hade frågat, aldrig tidigare hade reflekterat kring detta, dock var alla medveta om att det 

förekom.  

 

Nästa steg var att hitta lärare till min undersökning och detta visade sig vara svårare än jag trodde. 

Jag hade problem med att hitta intervjupersoner som matchade mina krav.  De flesta lärarna som jag 

kom i kontakt med kände sig osäkra och okunniga inom ungdomsrelaterade och slangartade uttryck. 

De tackade därför nej till min undersökning.  Jag insåg ganska snart att jag behövde nå ut till fler 

lärare och skickade därför ut ett mejl till fem olika skolor. 

Den första läraren som jag intervjuade, mejlade mig och talade om att hon var väldigt nyfiken på 

min undersökning.  Den andra intervjupersonen fick jag rekommenderat till mig genom en tidigare 

handledare på VFU- platsen. 

Inom loppet av tre veckor hade jag bokat tid med båda lärarna och intervjun tog plats i respektive 
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klassrum, det var viktigt för mig att vi hade avsatt tid för intervjun, då jag kände att informanterna 

skulle känna sig bekväma.  

Trost (2005) skriver att det vid intervjuer av kvalitativgrund gäller att ge informanterna möjlighet 

till lång betänketid. Utifrån det rådet, bad jag lärarna om en tid för intervju efter att eleverna hade 

slutat för dagen.  

Båda intervjuerna tog ca 50 minuter att genomföra och jag kände att jag fick svar på mina frågor.  

Under min tid på högskolan har jag haft chansen att pröva olika sätt att dokumentera och intervjua. 

Den metod som fungerar bäst för mig är att spela in samtalet med en bandspelare samtidigt som 

man antecknar. Detta ger möjlighet att få med allt som sägs. 

Bearbetning av material  

Materialet till undersökningen fick jag utifrån kvalitativa intervjuer som jag hade med två 

pedagoger.  Jag valde att bearbeta materialet och dataföra anteckningarna som jag hade skrivit för 

hand genom att hitta likheter mellan informanternas svar och mina intervjufrågor. Detta bidrog till 

en mer detaljrik granskning av intervjuerna som senare vid analysen fungerade som extra stöd för 

minnet, detta bidrog till att jag inte behövde transkribera mina intervjuer. På så sätt visste jag direkt 

vilken information som var relevant för mitt arbete.  
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 Vetenskapsrådets etiska regler 

Alla människor har rätt till sitt eget privatliv och vid forskning som berör medborgarna, därför är 

det extra noga för forskaren att följa Vetenskapsrådets fyra individskyddskrav. (www.codex.uu.se) 

1.  Informationskravet: Alla som berörs av forskningen måste bli informerade om syftet med 

forskningen.   

För att uppfylla dessa krav informerade jag respondenterna om forsknings uppgiftens syfte 

samt att deltagandet sker helt på deras villkor  

2. Samtyckeskravet: Deltagarna bestämmer själva över sin medverkan och kan dra sig ur när 

som helts.  

Jag informerade dem att vid eventuellt avhopp från studien raderas all deras information.  

3. Konfidentialitetskravet: Alla personer som deltar i forskning måste få sina uppgifter 

behandlade utifrån största möjliga konfidentitet. Vilket innebär att ingen obehörig har rätten 

att ta del av dem.  

När jag transkriberade intervjuerna valde jag strök jag bort namnen på personerna som tagit 

del av under undersökningen, istället döpte jag om dem till, Pedagog A samt Pedagog B 

4. Nyttjandekravet: Uppgifterna som insamlas till studiens ändamål får endast användas till 

forskning.  

All material som jag samlat in kommer att förstöras efter avklarad uppsats.  
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Resultat 

Syftet med min studie har varit att undersöka hur några pedagoger beskriver slangbruket bland 

yngre elever samt vilket förhållningsätt pedagogerna har till slangartade uttryck?  För att kunna få 

svar på dessa frågor var det viktigt för mig att få redan på vad informanterna anser vara slangartade 

uttryck samt om det verkligen förekommer bland lågstadium elever. 

Jag har valt att redovisa resultatet parallellt med de frågor som jag använde mig av i min 

frågeställning. 

Hur beskriver pedagogerna slangbruket bland yngre elever? 

Vilken förhållningsätt har pedagogerna till slangartade uttryck?  

 

Målet med min studie var inte att göra en underökning som är generell för alla skolor utan jag 

begränsade mig medvetet till att utgå från två pedagogers resultat. Vid val av en mer omfattande 

undersökning hade jag använt mig av en annan metod. Jag vill förstärka ytterligare att 

resultatsvaren enbart representerar respondenterna själva. För att göra intervjun mer läsvänlig har 

jag formulerat om de intervjuade svaren till skriftspråkligt språk. 

Informanternas bakgrund  

Pedagog A tog lärarexamen 2003 med naturvetenskap och matematik som inriktning. Idag arbetar 

hon på en skola i förorten och är klassföreståndare i årskurs tre. 

Pedagog A beskriver att varierat och nyanserat språk är någonting som fängslat henne hela livet. 

Hon berättar att hennes farfar var lärare och hade ett stort intresse för dialekter, vilket resulterade i 

att hela familjen flyttade från Stockholm till Gotland. Språkintresset smittade även av sig på hennes 

far som än idag arbetar som lingvist.  

Pedagog B är i grunden utbildad mellanstadielärare men idag föredrar hon att arbeta bland lägre 

åldrar.  Enligt henne är vardagligt språk en stor del av elevernas liv, vilket tydligast märks bland 

mellan- och högstadium elever. Hon tog sin lärarexamen 1999 men har under åren försökt hålla sig 

uppdaterad genom att läsa diverse kurser på distans.  

 

Intervjuresultat 
Här redovisar jag sammanställningen av pedagogintervjuerna. 

 

Hur fick pedagogerna som deltar i studien kontakt med slangartade uttryck? 

Pedagog B berättar att hon först kom i kontakt med slang när hon arbetade på en högstadieskola i 

förorten. Hon beskriver att det enda sättet för henne att nå dessa elever var att lära sig deras språk 

och acceptera deras sätt att tala, samtidigt började hon reflektera över sitt eget språk.  

Det framkommer att slang inte är helt främmande i hennes omgivning och privat brukar hon ofta 

använda slangartade uttryck. 

När pedagog A själv gick på lärarutbildningen gjorde hon en studie om kodväxlingar och 

samtalsstilar, hon menar att lärare är i ständig kontakt med slangartade uttryck.  

 

Förekommer det slangartade uttryck bland elever i lågstadiet? 

Båda pedagog A och B menar att slangbruket successivt börjar öka bland lågstadiet elever, och båda 

intervjuerna indikerar att det handlar om en stor spridning. Pedagog B beskriver att en klass 

genomgår olika intervaller av slang, vissa elever talar periodvis väldigt mycket slang men efter ett 

tag börjar det sakta avta. Utifrån egna observationer som en av de pedagogerna har gjort, 

framkommer det att slangförnyelser i språket syns tydligast bland elever som har äldre syskon. 

Båda informanterna uppger att barnens ordförråd öka kraftigt under sommarlovet och att slangen 

har sin höjdpunkt i början av höstterminen men att det senare under vårterminen sakta avtar. 
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Pedagog A menar att ordet ”coolt” borde räknas till en av Sveriges vanligaste ord, när eleverna har 

förstått vad det betyder, brukar de använda det ganska flitigt. Vilket tydligast märks i elevernas 

skrift då det gärna vill skriva ner det. Hon menar att det handlar om en bearbetning, vilket enligt 

henne, tyder på att slangbruket är en stor del av barnen språkutvecklig. Vissa ord som eleverna i 

lågstadiet använder går, enligt pedagog A, att spåra till populära filmer och serier, hon beskriver att 

varje generation har sina moderna ord. Vid frågan om eleverna reflekterar över sitt språk svarar 

båda pedagogerna snarlikt, informanterna upplever att eleverna oftast kan skilja mellan formellt och 

informellt språk. Vid självgranskning brukar eleverna själva komma på om någonting opassande har 

sagts, vilket oftast slutar med att de rättar sig själva. Pedagog A menar att det handlar om en 

tidsfråga innan informelltspråk blir mer accepterat inom skolans värld.  

 

Pedagogernas förhållningssätt till slangartade uttryck 

Pedagog A och B anser att det viktigaste för en pedagog är att vara medforskande samt våga 

upptäcka nya ord tillsammans med eleverna, men båda poängterar att lärarnas ansvar ligger i att 

hela tiden hjälpa eleverna att höja ribban för att inte fastna i språket.  Pedagog A drar en parallell till 

elever som läser för lättlästa böcker också lätt fastnar i dessa och utvecklar på så sätt inte språket på 

ett positivt sätt.  

Det som tydliggörs är att samtliga informanter anser att pedagogen har en stor roll i bemötandet av 

slangbruket som talas bland eleverna och enligt båda pedagogerna gäller det att bemöta språket och 

tillsammans diskutera om ordet är lämpligt att använda.  

Pedagog B upplever att eleverna ofta säger ord som dem inte behärskar, och det tar hon avstånd 

ifrån. ”Vi som pedagoger måste göra eleverna medvetna om språket och dess betydelse”.  

Pedagog A beskriver att eleverna ofta uttrycker känslor med hjälp av slang och två vanligt 

förekommande slangord är ”assnyggt” och ”pantad”. Både pedagog A och B är överens om att slang 

gynnar tal- och skrivutvecklingen. 

Pedagog B tycker att eleverna i lågstadiet skall få använda sig av alla ord de kan.   

Hon drar en parallell till rättning av elevernas texter, 

 ”om jag skulle börja markera alla ord som är fel hade eleverna tillslut tappat vilja och slutat 

skriva, samma sak är det med talspråket”. Samtliga pedagoger i undersökningen är överens om att 

standardsvenska inte får glömmas bort, båda vad gäller muntlig som skriftlig. 

 ”Om man inte lär sig detta kan det skapar ett utanförskap, att ständigt bli påmind om sin brist i 

språket kan inte kännas roligt, samhället kräver att man har struktur på språket.”  

 

Hur förhåller sig dina arbetskamrater till slangartade uttryck? 

Pedagog A och B anser att det är väldigt generationsbundet, pedagog B generaliserar att de som är 

lite äldre även har svårare att acceptera unga människors språkvanor. Pedagog A beskriver att 

arbetskamraterna oftast hanterar slangbruket genom tillrättavisande. Informanten uttrycker tvivel 

om det här specifika bemötandet. 

 

Slangbruk i undervisningen 

Pedagog A berättar att hon de senaste två åren använt sig av Borgströms (2009) bok Vem 

bestämmer att fula ord är fula? som diskussionsunderlag i sin undervisning.  

Hon tror att eleverna har ett behov av att prata av sig och verbalt få känna på orden samt 

konkretisera dem med hjälp av känslor.  

 I undervisningen låter pedagog A eleverna genom dramatisering säga förstärkande ord till varandra.  

Lektionen avrundas alltid med en diskussion. Pedagog A menar att syftet med dessa lektioner är att 

vidga elevernas ordförråd samtidigt som eleverna får reflektera över ord de redan kan. Genom 

dramatisering i kombination med meningsutbyte, integreras även frågor som berör mobbning. I 

undersökningen framkommer det att båda informanterna anser att bestämda ramar, struktur och 

tydliga mål är en viktig komponent i arbetet med slang.  

Pedagog B berättar om ett lektionsupplägg där eleverna under två veckors tid spanar efter 

slangartade och knasiga uttryck, på fritiden. När eleverna samlat på sig ett antal slangord/knasiga 
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ord går läraren gemensamt igenom ordens betydelse, alla hjälps åt med att hitta synonymer eller 

definitioner. För att öka svårighetsgraden tilldelas eleverna att dela upp orden i vardagligtspråk 

respektive skriftspråk. Informanten beskriver att hon länge letat efter en arbetsmetod som bjuder in 

elevernas literacy till skolans värld, det blir så mycket mer betydelsefull då, menar pedagog B. 



17 

 

Analys av resultat  

Hur fick pedagogerna som deltar i studien kontakt med slangartade uttryck? 

Vid sammanställning av intervjuerna framkommer det tydligt att båda pedagogerna har ett genuint 

intresse av språkbruk i allmänhet. Detta påstående grundar jag på de observationer som 

pedagogerna själv har berättat om. 

 

Förekommer det slangartade uttryck bland elever i lågstadiet? 

Pedagogerna är överens om att slangbruket den senaste tiden börjat sprida sig i allt större grad även 

bland elever i lågstadiet, och båda intervjuerna indikerar att det handlar om en stor spridning. 

Generellt kan jag utifrån resultatet fastställa att båda informanterna uppger liknade svar, eleverna 

använder mest slangord i samband med lov och ledigheter. Båda informanterna är överens om att 

slangen överförs från äldre till yngre personer, pedagogerna gav syskon som exempel. Detta synsätt 

stämmer väl överens med sociokulturellt perspektiv som förespråkar att barns kunskap och 

utvecklig konstrueras genom deltagande i sociala praktiker samt i sällskap med vuxna eller 

kamrater som är mer kunniga. (Säljö 2000) Dessa typer av dialoger värderas väldigt högt inom 

perspektivet, enligt Vygotsky (1998) hjälper det barnet att fortsätta utvecklas. Informanterna är 

överens om att mestadels slangord som lågstadieeleverna använder har influerats av populära TV-

program. Lindstöm (2003) visar att barnprogram inte är de ända som använder sig av slang, även 

media som riktar sig till vuxna människor, använder denna typ av språkbruk.  

 

Intervjupersonernas förhållningssätt till slangartade uttryck 

Enligt informanterna behöver språkbruk behandlas och diskuterads tillsammans med eleverna, 

under pedagogiskt strukturerade lektionstillfällen. Samtliga pedagoger delar en samsyn med Dahl 

(2007) och Kotsina (1994) som menar att slangartade uttryck fungerar som en identitetsmarkör.  

Pedagog B utgick i sin undervisning från elevernas egna erfarenheter och knöt det samman med 

skolans värderingar. Det sociokulturella perspektivet anser att undervisning som inkluderar elevens 

familj och intressen med undervisning, vilket bidrar till meningsfullt lärande för eleven(a.a). Vad 

som framgår i mina intervjuer är att båda pedagogerna även visar en skepticism gentemot 

slangbruket. De talar om att pedagogen alltid måste vara medveten om eleverna individuella 

utvecklig, och på så sätt veta när ribban behöver höjas för att maximera kunskapsutvecklingen. 

Denna metod stämmer bra överens med Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen som 

syftar på att språknivån skall ligga snäppet över det som eleven själv klarar av.  Fraurud & Bijvoet 

(2004) uppmärksammar lärares omedvetna sätt att påverkar progression i negativ riktning, genom 

att förenkla deras språk när det konverserar med elever. I min sammanställning framgår det att 

intervjupersonerna arbetar medvetet med talspråket, tydligaste exemplet är pedagog B som 

observerade sitt eget tal genom bandinspelning.   

Informanternas syn kring användning av slang och nonsensord överensstämmer med Lindstöms 

(2003) teori. Han anser att nya ord tillkommer, när det finns ett behov av dem. Kotsina (2004) har 

också tagit fasta på denna teori, men istället intresserat sig för negativa ord, enligt henne finns det 

överskott av dem och förklaring till det kan vara människornas behov av att uttrycka och förmedla 

det som de inte tycker om.   

 

Hur förhåller sig dina arbetskamrater till slangartade uttryck? 

En av intervjupersonerna har observerat sina arbetskamrater.  Enligt hennes resultat har lärare noll 

tolerans mot slang, parallellt med ett behov av språklig korrekthet. Vilket både kan hjälpa och 

stjälpa elevernas språkliga utvecklig, då tillrättavisning i allt för hög grad kan få negativa 

konsekvenser. Denna observation som pedagog A har uppmärksammat stämmer väl överens med 

Einarsson (2004) artikel som visar att lärare föredrar när eleverna under skoltid använder ett 

”standardspråk” både i tal- och skrift. Utifrån resultatet från mina informanter framkommer det 

tydligt att dem inte delar samma synsätt som lärarna i Einarssons artikel.  
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Säljö (2000) menar att skolan inte utvecklas i samma tak som samhället utanför T.ex. interaktionen 

sker genom att den mest kunniga personen ställer frågor till mindre kunniga personer . 

 

Slangbruk i undervisningen 

Det går att fastställa ett mönster från informanternas intervjuer om strukturerad slangundervisning. 

De har en positiv inställning till att slangbruket bör debatteras i form av ordnad undervisning där 

lektionerna är väl genomtänka och styrs av lärare som är kunniga inom området, mestadels eftersom 

dessa lektioner är ämnesövergripande och stäcker sig ifrån ämnet svenska till frågor som berör 

mobbning.  De framkommer att diskussionstiden är en viktig del av dessa lektioner både hos 

pedagog A och B. Diskussioner är väldigt viktiga komponenter i det sociokulturella perspektivet 

som menar att människor omedvetet influeras av kunskap och kan därför inte låta bli att lära.   
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Diskussion och slutsats 
I detta kapitel kommer jag att diskutera kring mitt syfte parallellt med mina frågeställningar. Dessa 

kommer ställas jämsides med resultat som jag fått fram genom min undersökning.  

Syftet med min studie har varit att undersöka om det förekommer slangbruk bland skolans yngre 

elever samt hur några pedagoger förhåller sig till slangartade uttryck. Min frågeställning under 

studiens gång har varit  

Hur beskriver pedagogerna slangbruket bland yngre elever? 

Vilket förhållningsätt har pedagogerna till slangartade uttryck?  

 

För att få reda på pedagogernas inställning till slangartade uttryck bestämde jag mig för att göra 

informell intervju inriktad på slangbruk, men som även skapade utrymme för följdfrågor. Detta 

bidrog till att intervjun liknade ett vanligt samtal där informanterna agerade avslappnade. Ett annat 

alternativ till pedagogernas bekvämlighet kan bero på den specifika miljön där intervjuerna tog 

plats. Båda intervjuerna gjordes i informanternas respektive klassrum, vilket kan skapa en känsla av 

trygghet. Som helhet upplever jag att resultatet gav svar på mina frågeställningar och jag fick 

möjligheten att utforska hur olika faktorer påverkar slangbruktes skolframgång. I resultatet framgår 

det att informanterna anser att slang existerar i elevernas ordförråd men att det kan variera i grad 

beroende på olika faktorer som till exempel lov och ledigheter, syskon och äldre kompisars 

språkinfluenser samt medias spriding av modeord.  Jag betvivlar inte att detta resultat sannerligen 

stämmer överens med verkligheten, utan förhåller mig till informanternas egna observationer och 

uppfattningar när det kommer till denna fråga. Nu i efterhand ser jag likheter mellan informanternas 

svar och det som Kotsina (1994) menar när hon beskriver att slang handlar om att testa sin identitet 

samtidigt som man gör revolt mot vuxenvärlden.  Jag ifrågasätter om media inte utnyttjar sig av 

denna kunskap och på så sätt använder slangen som ett maktmedel för att erbjuda barnen en ”vi mot 

dem” känsla, gentemot vuxna människor.  

 

Forskning som jag fått fram visar att skola inte är ensamma om att vilja bevara ett traditionellt 

skolspråk. Lindström(2003) menar att samhällsmedborgare är fulla av fördomar gentemot det 

slangspråk som talas bland unga människor.  Med Dahls (2007) forskning visar att språk berikas 

genom att människor leker med språket och utvecklar nya ord. Det här synsättet stämmer överens 

med informanternas syn på hur slang skall bemötas. Både pedagog A och B är överens om att slang 

gynnar tal- och skrivutvecklingen.  

Jag ställer mig själv frågan, vad är rimligt, ifrån skolans sida att förvänta sig av eleverna? 

Slangbruket som eleverna använder beror, enligt mina informanter, på ett behov av definition, vilket 

är anledningen till varför slang används.  Under min VFU upptäckte jag bland elevernas läromedel 

för årskurs tre att ordet portmonnä förekommer. Min tankegång baserad på min forskning tyder på 

att ord som är avlägsna ifrån elevernas verklighet, gör det svårare för eleverna att bli framgångsrika 

i både tal och skrift. Vilket är det viktigaste målen i kursplanen för svenska, därför är det oerhört 

viktigt med en medveten arbetsform, som gynnar språkutvecklingen.  

Enligt informanterna skall pedagoger förhålla sig gentemot slang med ett medvetet arbetssätt som 

gynnar elevernas talspråk, båda informanterna bemötte elevernas slangbruk genom strukturerad 

undervisning där man behandlar ordförrådet, i form av diskussion, i helklass. I mitt intervjuresultat 

saknar jag en lektionsuppvisning som har en direkt koppling mellan skolspråk, standardspråk och 

vardagsspråk där slang ingår. I Lpo 94 framgår det tydligt att eleverna skall 

” tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar 

olika”. Utifrån min studie drar jag slutsatsen att det ligger på pedagogernas ansvar att 

uppmärksamma vilka modeord som är aktuella. Baserat på det, skall pedagogerna göra 

lektionsupplägg som följer ordens olika ursprung parallellt med nuvarande innebörd, exempel från 

portmonnä till plånbok.  
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Det här arbetssättet passar även in på Vygotskijs teori om ZPD som poängterar att man som 

pedagog alltid måste leverera ett arbetssätt som utmanar eleverna. Som jag nämnde tidigare 

förekommer det i läromedel ordval som skiljer sig från språket som eleverna möter på under sin 

fritid.  

Min slutsats från undersökning tyder på att lärarna behöver använda sig av eget material med 

pedagogisk strukturerade lektionstillfällen, om de vill stimulera eleverna språkutvecklig, förankrat 

med läroplanen. Under studiens gång har jag uppmärksammat att frågor kring slangbruket i skolan 

ofta är relaterat till det som även Lindström (2003) beskriver som privat och offentligt språk. All 

forskning som jag under arbetets gång behandlat, tyder på att elever är bijatala och kan tala båda 

privat och offentligt språk, beroende på vad situationen kräver. Andersson (1985) menar att barn är 

duktiga på att åtskilja språk beroende på vem dem samtalar mer och vilket sammanhäng det gäller. 

Detta stämmer överens med intervjuresultatet där informanterna också hade liknade erfarenheter. 

Det som skiljer informanternas svar från forskningen är att pedagogerna förstärker vikten av att 

göra eleverna uppmärksamma på att slangbruk och talspråk inte är accepterade i alla sammanhang. 

Einarssons (2004) visar forskning på att lärare föredrar att eleverna talar ett standardspråk men 

Lindström (2003) visar hur samhället anpassar sig mer och mer till vardagsspråket, exempelvis 

genom att tidningsartiklar använder slangord.  

I resultatet nämner pedagogerna att äldre syskon har en stor påverkan på lågstadielevers språkvanor, 

men jag drar en slutsats utifrån (a.a) forskning att även föräldrarna utsätts för slang. Min personliga 

logik resonerar att detta skulle kunna göra föräldrarnas talspråk, till möjliga slangbrukare, vilken 

sedan skulle kunna bidra till att även de omedvetet överför ett vardagligt språk till sina barn.  

Samtliga pedagoger i undersökningen är överens om att standardsvenska inte får glömmas bort, 

båda vad gäller muntligt som skriftligt.  

Jag håller med pedagogerna i denna fråga, ett ord som ”assnygg” behöver diskuteras. Jag håller med 

pedagog B att eleverna inte alltid förstår vad orden betyder och vad dem består av. Om jag kopplar 

detta ord till resonemanget kring föräldrarnas påverkan, upplever jag att detta förstärker mitt 

argument ytterligare. Det låter som ett ord, påhittat av vuxna. Enligt mina informanter är elever 

duktiga på att reflektera över vilka ord de använder. Lindström (2003) menar att privat språk och 

offentligt språk håller på att smälta samman. Vilket gör det extra viktig att pedagoger i skolan börjar 

diskutera och engagera eleverna så tidigt som möjligt, och får dem att reflektera över språket. Så om 

vardagsspråk och standardspråk ända skall smälta samman kan den åtminstone gör det med kloka 

ord! 
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Bilaga 1 

Intervjuer 

Bakgrund 

 Vad har du för utbildning och när tog du examen? 

 Hur länge har du arbetat på skolan den här skolan? 

  

Slang och talspråk 

 Vad är slang för dig? 

 Har ni alla samma förhållningsätt till slang på hela skolan? 

 Hur kom du i kontakt med slangbruket? Vad var det som fångade ditt intresse? 

 Upplever du att det förekommer slang bland elever i lågstadiet? 

 Kan du nämna några vanligt förekomman slangord som elever använder?  

 (Om) När använder eleverna det mest? (T.ex. lektioner eller raster) 

 Varför tror du att eleverna använder den typen av språk? 

 Vart lär sig eleverna att tala såhär/dessa uttryck? 

 Vad tycker du om slangspråk? 

 

Slang i undervisningen 

 Vad innebär det att arbeta med slangbruket i skolan?  

 Använder du något läromedel i undervisningen som berör slang? 

 Hur långa brukar dessa lektioner vara? 

 Hur är din roll som pedagog när du håller i strukturerad slangundervisning? 

 Hur ser du på barnets lärande? 

 Vad är ditt syfte med dessa lektioner? 

 Brukar eleverna reflektera över sitt språk? 

 Hur kan ett tematiskt arbetssätt gynna/ hindra barnens lärande? 

 


