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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur flickor i årskurs 9 skriver med fokus på de två 

texttyperna sms och texter producerade i skolan. Syftet innefattar även en studie av huruvida 

eleverna kan definiera dessa texttyper samt deras förmåga att omvandla en sms-konversation till 

en text som skulle kunna passa i en lärobok i ämnet svenska. Studien har sin utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv samt i teorier om ungdomars språkbruk och skrivutveckling. En 

enkätundersökning har genomförts.  Av resultatet framgår det att eleverna tydligt kan definiera de 

två texttyperna och skilja dem åt. Flickorna uppvisar en ogillande attityd mot att blanda de två 

sätten att skriva. De illustrerar, genom att skriva av egna sms, ett utpräglat användande av 

smilisar, förkortningar och engelska uttryck. Genom att skriva på detta sätt uppvisar de en stor 

kreativitet och ett nytänkande som tillåter texten att uttrycka mer än traditionell skrift tillåts göra. 

Flickorna beskriver just smilisar och förkortningar som en stor del av deras smsande men de 

beskriver också att deras sms-skrivande präglas av slarv och av att de skriver som de pratar. Vid 

beskrivandet av texter producerade i skolan menar eleverna istället att de är ordentligt och 

utförligt skrivna samt att de efterföljer de rådande stavningsreglerna. Eleverna uppvisar även en 

mycket utvecklad förmåga att omvandla sms-meddelanden till standardiserat skriftspråk. 

Slutsatsen som kan dras är att flickorna i studien är kompetenta skribenter med en mycket 

välutvecklad språklig kännedom och känsla för stilskillnader i texter. 

 

Nyckelord: Flickors skrivutveckling, Flickors språkbruk, Sms, Vardagsspråk, Skolspråk. 
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1 Bakgrund 

Den 3 december 1992 skickades det första textmeddelandet till en mobiltelefon (Metro 2012). 

Mycket har hänt sedan dess. Sverige utsågs år 2005 till det mobiltätaste landet i världen (Karlberg 

2005) och ny forskning visar att detta är sant än i dag (Wennberg 2013). Enligt forskning från 

Karolinska institutet i Stockholm (2009) är mobiltelefoner en stor del av många ungas vardag och 

så många som 96 % av alla fjortonåringar hade en egen mobiltelefon år 2009.  

Att kommunicera med textmeddelanden skickade mellan mobiltelefoner, kallas för att smsa. 

Förkortningen sms står för Short Message Service (Körner 2014). Denna beteckning tydliggör att 

meddelandena är korta och maximalt får utgöras av 160 tecken (Sjöholm 2012). Avsändaren 

betalar för varje skickat sms och från ett genomsnittsabonnemang skickas 117 sms i månaden.  

Men det finns vissa som skickar betydligt många fler och inom den gruppen är unga 

överrepresenterade. Unga personer är nämligen de som smsar allra mest och ett flertal tonåringar 

skickar tusentals sms i månaden (Metro 2012).  

Hur dessa textmeddelanden skickas har kommit att förändras den senaste tiden då allt fler 

mobiltelefoner idag är så kallade smartphones och har internetuppkoppling. Apple har funktionen 

iMessage som synliggör detta. När en Apple-användare skickar ett meddelande till en annan 

Apple-användare skickas detta meddelande via en internetuppkoppling och inte via det 

traditionella nätet för telefoni. Detta innebär i sin tur att dessa meddelanden inte debiteras eller 

behöver begränsas i längd (Apple support 2014). Även olika applikationer, eller appar som de oftare 

benämns, har utvecklats för att komma förbi såväl kostnaden som längden på dessa 

textmeddelanden. Exempel på sådana appar är WhatsApp, Viber, Kik och Facebook Messenger. 

För att dessa ska kunna användas krävs det att både den som skickar ett meddelande och den 

som tar emot det, har tillgång till appen. Dessa appar utmanar nu den traditionella sms-trafiken 

(Metro 2012). I fortsättningen kommer jag benämna samtliga funktioner för att skicka 

textmeddelanden mellan mobiltelefoner som sms. 

Hård af Segerstad (2005a:34) beskriver skickandet av sms som ett asynkront 

kommunikationssätt vilket innebär att de som kommunicerar inte behöver vara tillgängliga 

samtidigt. Hon menar att detta skiljer smsandet från talad interaktion, även kallat ett synkront 

kommunikationssätt, då omedelbar respons krävs. Ytterligare ett resultat av detta asynkrona 

kommunikationssätt är att avsändaren kan skriva och ändra i texten innan meddelandet skickas 

iväg. Att dessa meddelanden oftast skrivs på mobiltelefonernas små tangentbord är något som 

Hård af Segerstad (ibid.34) menar upplevs som tröttsamt och krångligt på grund av det lilla 

formatet.  

Hur sms-språk påverkar språkanvändningen i skolan har diskuterats av många forskare. 

Språket som används i sms skiljer sig från det traditionella skriftspråket vilket oroar Hillker 

(2014). Hon menar att ungdomars språk har urholkats genom det ökade skrivandet av sms och 
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hon går till och med så långt som att kalla språket som används i dessa meddelanden för ett 

själlöst språk som balanserar på gränsen till ett dött språk. Men sms-språket stannar inte i smsen, 

Hillker (2014) menar nämligen att denna variant av skriftspråket även finns i de texter som 

hennes elever skriver i skolan. Det som förundrar henne allra mest är att hennes elever ser detta 

språk som ”riktig svenska”. Vidare menar Hillker (2014) att som ett resultat av detta håller dagens 

svenska gymnasieungdomars språk på att bli ett helt platt och uttryckslöst. Även Lindgren (2010) 

uttrycker oro över sms-språkets inflytande på skriftspråket i den svenska skolan. Hon menar att 

många lärare intygar att sms-språket påverkar de texter svenska elever skriver i skolan. Detta blir 

relevant att diskutera då det i kursplanen för svenska på högstadiet (Skolverket 2011a) står att 

eleverna ska utveckla förmågan att ”bearbeta egna texter till innehåll och form” (ibid. 225) och att 

undervisningen ska ge eleverna kunskapen att anpassa sin språkanvändning ”beroende på i vilket 

sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar” (ibid. 227).  

Det är inte bara i Sverige som dessa farhågor finns utan även på Irland har smsandet och dess 

konsekvenser uppmärksammats (Ljungqvist 2007). Där visar en skriftlig tentamen att de irländska 

elevernas skriftliga språk har försämrats. Detta kopplar landets forskare samman med en ökad 

användning av sms. Smsandet menar de irländska myndigheterna har försämrat ”unga 

människors förmåga att skriva och stava korrekt” vilket de menar synliggörs i ”bristande 

grammatik, korthuggna meningar och begränsat ordförråd” (ibid.). Avslutningsvis menar dessa 

forskare att detta kan tänkas utgöra ett hot mot de skriftliga traditionella konventionerna 

(Liknande tankar presenteras även av Cáceres (2006) och Baron (2008)).  

Hård af Segerstad Hasselgren (2003:120) menar att hon inom detta forskningsområde mött en 

stor oro för språkets utarmning. Oron handlar främst om det förkortade och förenklade 

vardagsspråk som ungdomar använder och precis som forskarna på Irland (Ljungqvist, 2007), 

Lindgren (2010) och Hillker (2014), handlar det om en oro för att språkets kärnfullhet och 

nyansrikedom ska försvinna med denna form av skriftspråk. Att sms-språkets inverkan på 

skriftspråket skall leda till en språklig utarmning argumenterar dock Hård av Segerstad Hasselgren 

(2013) emot. Hon menar att alla människor ständigt anpassar sitt språk till en rad olika faktorer, 

något som är så självklart att det sällan uppmärksammas och avslutningsvis menar hon att den 

ena användningen av skriftspråket inte utesluter den andra. Vidare menar Bellander (2011:18) att 

de olika digitala mediernas påverkan på språket kan beskrivas som ytliga och hävdar att sms och 

andra sociala medier inte kommer förändra språket i allmänhet, utan att det snarare handlar om 

att användarna blir duktigare på anpassa sig efter den rådande språksituationen. Företeelser som 

smilisar och förkortningar kallar hon för oproblematiska språkliga nyheter menar avslutningsvis 

bestämt att det svenska språket är stabilt och knappast kommer påverkas av dessa medier 

(Liknande resultat presenteras även av Andersson (2011).  

Enligt forskare som Molloy (2007:35) och Skolverket (2011b) finns stora skillnader mellan 

flickors och pojkars skrivande där Skolverket även menar att flickor är de som presterar bättre 

som grupp i skolan. Den bakomliggande orsaken till detta beskrivs vara att flickorna anses 
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använda sig av ett effektivare arbetssätt samt att de lägger ner mer tid, engagemang och arbete på 

skolarbeten (Skolverket 2011b).  

Dessa olika perspektiv på smsandets inflytande på skriftspråket, där det ena är positivt och det 

andra negativt, utgör grunden för denna uppsats då jag utifrån dessa meningsskiljaktigheter vill 

undersöka elevers skrivande kopplat till de nya kommunikationsmöjligheterna som uppstått via 

just sms. Mot bakgrund av den forskning som presenterats av Molloy (2007) och Skolverket 

(2011b) syftar denna uppsats till att undersöka hur just flickor hanterar skriftspråket i genrerna 

vardagsspråk och skolspråk.  
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2 Litteraturöversikt 

Under denna rubrik kommer undertitlarna ”Tidigare forskning” och ”Teoretiska perspektiv” att 

fungera vägledande. Under det första avsnittet kommer forskning kring sms och smsandets 

påverkan på skriftspråket att presenteras medan de teoretiska ramarna som kommer vara gällande 

för uppsatsen presenteras under det senare avsnittet.  

2.1 Tidigare forskning  

Einarsson (2009:254-255) menar att teknologins utveckling för med sig språksociologiska 

förändringar som i sin tur påverkar språkbruket och till förändringarna i vår tid tillhör 

mobiltelefonens textmeddelanden. Einarsson tydliggör att det ännu inte går att fastslå hur stor 

påverkan dessa uttryck kommer att ha på allmänspråket men menar att han sett tendenser till 

påverkan i studenters uppsatser, bland annat med att nya oetablerade förkortningar som ”iaf” - i 

alla fall, dyker upp i uppsatser. Einarsson (ibid. 255) menar att språket i dessa sms-meddelanden 

är formulerat på detta sätt därför att skribenten vill spara utrymme samt att det finns ”en viss 

hippfaktor i dem” (ibid.). Han fortsätter med att beskriva anledningarna till att unga smsar. Dessa 

menar han är: att påminna någon om något, att på ett enkelt sätt hålla kontakten och skicka en 

hälsning, att göra någon glad, att man vill berätta något man inte anser är tillräckligt viktigt för ett 

samtal eller att den som smsar helt enkelt inte orkar prata i telefonen (ibid.). 

Hård af Segerstad (2002) granskar hur skriftspråket anpassas för att passa in i olika 

kommunikationssammanhang kopplade till nya medier med fokus på skrivandet av sms. Hård af 

Segerstad samlade in data till denna studie via hennes personliga hemsida där folk anonymt fick 

besvara enkäter med frågor om sin sms-användning (Hård af Segerstad 2002:92).  I samband med 

detta ombads även deltagarna att vidarebefordra sina sms till forskaren. Ytterligare vissa förde 

under tiden då studien pågick en ”sms-dagbok” där de svarade på frågor angående sitt smsande. 

Ett urval av dessa enkäter och sms-dagböcker följdes sedan upp med intervjuer. Avslutningsvis 

bildar de insamlade smsen en korpus på 1 152 meddelanden, som analyserats. De resultaten som 

redovisas i den avhandlingen vidareutvecklar hon i Hård af Segerstad Hasselgren (2003) där hon 

behandlar hur språket i sms har anpassats för att passa just det mediet. Hon menar att 

skriftspråket som återfinns i sms ofta är talspråkshärmande, och att de, precis som talspråket, kan 

utelämna verbändelser, hjälpverb och pronomen. Hård af Segerstad Hasselgren menar att då ord 

stavas som de låter sparas både utrymme, tid och ansträngning. Och att göra just detta hävdar 

hon har lett till att förkortningar blivit väldigt vanliga inom sms. Hon har funnit en blandning av 

såväl etablerade förkortningar som nya förkortningar. (ibid.123). Även att utelämna det som 

anses vara självklart menar hon är vanligt. Istället för Ska vi träna i morgon? har Hård af Segerstad 

Hasselgren funnit ”Träna i morgon?”(ibid.124). Hennes resultat visar även att det är vanligt att 
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punkter och andra skiljetecken utelämnas i sms samt att mellanslag ibland uteblir. Även att 

utelämna vokaler och istället använda så kallas konsonantskrift har slagit igenom. (ibid. 125). Men 

i motsats till att utelämna bokstäver, skiljetecken och vokaler kompletteras många sms med 

smilisar. Detta innebär att den som skrivit smset väljer att infoga en ansiktslik symbol för att låta 

skriften uttrycka mer än bara ord. Slutligen återfinns även asterisker i många av smsen i Hård af 

Segerstad Hasselgrens korpus. Ett ord eller en fras som placeras inom asterisker uttrycker en 

känsla eller en attityd, och påminner således om smilisar (ibid. 126). Den analys Hård af Segerstad 

Hasselgren gör av det studerade materialet är att skriftspråket inte håller på att förändras radikalt, 

utan att det språk som återfinns i sms snarare pekar mot en specialanpassning till den 

kommunikations-formen. Istället för att vara rädda för att denna kommunikationsform ska 

urholka språket menar hon att denna variant av skriftspråket istället ska ses som en kreativ 

språklig lösning som gör att både tid, ansträngning och utrymme minimeras (ibid).  

Resultaten i en senare studie av Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi (2007) är i linje med 

Hård af Segerstad (2002) samt Hård af Segerstad Hasselgren (2003) och kompletterar den 

information som presenterats ovan. Hård af Segerstad (2005c) utvecklar resonemanget i denna 

studie och tillför två ytterligare anpassningar av skriftspråket vid skrivande av sms. Den första av 

dessa beskriver Hård af Segerstad (ibid.) som ett extremt användande av såväl utropstecken som 

frågetecken, där även upprepad användning av punkter och bokstäver blir synliga. Detta menar 

forskaren uttrycker spontana och expressiva känslor i meddelandena. Den andra anpassningen till 

skrift i sms kallar Hård af Segerstad (ibid.) för kodväxling. I materialet blir nämligen en blandning 

av uttryck på olika språk synlig. Det vanligaste språket som uttryck lånas ifrån, menar forskaren, 

är engelska, men även lån från andra språk förekommer. Utifrån dessa vanliga engelska ord och 

uttryck som lånas in blir också en kreativ förkortning av dessa synlig i materialet. Det är viktigt att 

poängtera att även dessa forskningsresultat visar att standardskriftspråket inte hotas av 

användandet av sms. Forskarna beskriver eleverna som medvetna om stilskillnader i de texter de 

producerar. De menar att eleverna anpassar sitt språkbruk och använder kreativa skrivstrategier. 

Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi (2005) menar att samtalen med eleverna i studien visar 

att flera av de intervjuade eleverna kan ge konkreta exempel på vad som skiljer texter 

producerade i skolan från exempelvis sms.  

Theres Bellander (2010:12) studerar teknikens betydelse för människors interaktion samt hur 

unga människor använder interaktionsmedia. Hon menar att unga idag har vuxit upp i en värld 

där interaktionstekniken är en integrerad del av deras vardag och problematiserar även bilden av 

vad som beskrivs som muntligt och skriftligt språkbruk (Jämför 2.2.5).  

Ditte Laursen (2006) undersöker ungdomars bruk av mobiltelefoner.  Laursen studerar både 

de sms som ungdomarna i studien skickar till varandra men också de samtal som sker muntligt, i 

form av telefonsamtal, ungdomarna emellan. Sex åttondeklassare har under en vecka vardera, 

bidragit med automatisk upptagning av sms och samtal vilka sedan har följts upp i enskilda 

intervjuer. Laursen (2004:40) beskriver ett samspel mellan meddelanden och samtal, något hon 
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kallar för ett mobilt samtalsrum där samspelet mellan de två kommunikationssätten binder samman 

aktiviteter och relationer och menar att det är viktigt att se smsande som ett dialogiskt 

kommunikationsförlopp och inte som enskilda händelser.  

Ett antal kandidatuppsatser har skrivits inom området, varav en kommer att presenteras här. 

Andersson (2011) undersökte hur sms- och chattskrivande påverkar högstadieelevers skoltexter. 

Detta gjorde hon genom en enkät där hon både ställde frågor om elevernas sms- och 

chattanvändande, gav dem en ordlista där de skulle kryssa i de förkortningar och uttryck de 

använder samt avslutningsvis gav dem uppgiften att författa en kort text. Genom denna enkät 

fick hon sedan fram resultatet att de undersökta eleverna uppvisar en välutvecklad förmåga att 

kodväxla mellan dessa olika typer av texter samt att det sker utan större svårigheter. Anderssons 

(2011) studie visar att eleverna i den undersökta gruppen visar en utvecklad förmåga att använda 

olika språkliga stilar och att de kan hålla isär de olika sätten att skriva.  

Mot bakgrund av tidigare forskning har det visat sig att det finns två skilda synsätt inom 

forskningsområdet vardagsspråk i form av sms samt i skolspråk. Det första av dessa synsätt har 

sin utgångspunkt i en negativ idé. I detta fall fokuseras infallsvinklarna på hur språket försämras 

på grund av smsandets influenser. Det andra synsättet skiljer sig radikalt från det första, då 

smsandet här ses som någonting positivt och smsandet lyfts fram som en styrka som 

vidareutvecklar skrivandet och språket. Dessa meningsskiljaktigheter ligger till grund för denna 

uppsats som syftar till att undersöka hur det faktiskt ter sig med svenska flickors skrivförmåga i 

relation till de olika sätten att skriva på fritiden och i skolan.  

2.2 Teoretiska perspektiv 

Under denna rubrik presenteras de teoretiska ramar som kommer vara gällande för denna 

uppsats nämligen teorier kring Vygotskijs sociokulturella perspektiv, ungdomars utvecklande av 

skrivande, språkbruk och IKT, ungdomsspråk och ett normativt synsätt på ungdomars språkbruk 

samt traditionellt och föränderligt synsätt på tal och skrift.  

2.2.1 Vygotski j s  soc iokulture l la perspektiv 

Lev Vygotskijs (Dyste & Igland 2003:75) tankar utgör en fundamental brytpunkt gentemot den 

traditionella individorienterade psykologiska uppfattningen där det centrala utgörs av individens 

utveckling medan omgivningen utgör en ovidkommande påverkan på individens utveckling. 

Vygotskij menar nämligen att social samverkan är utgångspunkten och det centrala för utveckling 

och lärande. Denna sociala samverkan menar han innebär att kulturella handlingsmönster och 

sociala aktiviteter ligger till grund för utvecklandet av det individuella medvetandet. Genom 

denna kritiska inställning mot de då rådande pedagogiska teorierna utformade Vygotskij grunden 

för det sociokulturella perspektivet (ibid. 77).  

Vygotskijs arbete går ut på att försöka förstå det mänskliga medvetandet och dess utveckling 

samt för att förstå hur högre psykologiska processer uppkommer. Till dessa räknar han kognitiva 
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samt kulturella redskap. Bland de kognitiva redskapen benämner Vygotskij begreppsbildning, 

perception och minne, och bland de kulturella redskapen räkning, språk och skrivande.  Dessa 

funktioner hos individen menar han uppstår i sociala aktiviteter på två plan, både i samverkan 

med andra, vilket kallas den intermentala nivån, och då individen tillgodogör sig kunskapen och 

den bildas på ett inre, intramentalt plan. Med detta som bakgrund hävdar Vygotskij att det sociala 

medvetandet utgör det primära medan det individuella medvetandet istället utgör den avledda 

och omformulerade kunskapen som individen tillgodogjort sig utifrån det sociala (ibid.78). Just 

detta, när individen tillgodogör sig och utvecklar social samverkan till individuell medvetenhet 

benämner Vygotskij som internalisering. Denna term delas i sin tur in i bemästrande och approprierande 

internalisering vilket synliggör de två steg en individ genomgår då den gör kunskapen till sin egen. 

Den bemästrande internaliseringen symboliserar att individen övertar något medan den 

approprierande internaliseringen istället symboliserar då individen gör kunskapen till sin egen och 

behärskar det. Mellan dessa två steg i bemästringsprocessen finns ingen given övergång utan 

arbetet med detta är ofta omständligt samt både tids- och insatskrävande (ibid.).  

Vygotskij hävdar att lärande medför utveckling, som i sin tur bidrar till en rad 

utvecklingsprocesser som utan lärandet inte hade varit möjliga. Han menar att utveckling och 

lärande är två sammanvävda processer (ibid. 80). Vidare menar Vygotskij att lärande inte är något 

som görs varken enskilt eller passivt utan att både inläraren och den som undervisar är aktiva i ett 

socialt samspel. Denna aktiva samverkan menar Vygotskij är förutsättningen för att utveckling 

och lärande ska se ske (ibid. 83). 

Människors lingvistiska lärande och språkanvändning kategoriserar Vygotskij (Skolverket 

2011c: 36-38) som vardagsspråk respektive skolspråk. Enligt honom utvecklas vardagsspråket 

spontant och muntligt genom daglig interaktion och spontana sammanhang medan utvecklandet 

av skolspråket blir mer formell och att detta språk måste läras in. Skolspråkets sammanhang och 

begrepp baseras på konstruktioner forskare har arbetat fram för att på ett vetenskapligt sätt 

kunna förklara världen. Detta språk har i skolan sedan brutits ned och anpassats till de olika 

årskurserna eleverna befinner sig på. Vygotskij menar att skolspråket och vardagsspråket har 

kommit att utvecklas på olika sätt mot bakgrunden av att de är avsedda att användas i olika 

sociala sammanhang. Avslutningsvis menar han att de två språken detta till trots närmar sig 

varandra och ständigt påverkas av varandra.  

2.2.2 Ungdomars skrivutveckl ing  

Wagner (2004:54-56) definierar vikten av att använda skrivandet som ett redskap. Hon menar att 

elever måste ges förutsättningar att själva både utforska och förstå meningen med skrift vilket 

bäst görs genom eget skrivande. Hos yngre elever berättar Wagner att skrivutvecklingen ofta 

fungerar så att det till en början handlar om att få eleverna intresserade av att börja skriva, för att 

sedan låta dem skriva precis vad de vill. Dessa elevers skrivutveckling går ofta från en oläslig text, 

till en text med enbart versaler, till en text med blandade versaler och gemener. Det är i detta 



 

8 
 

stadium Wagner menar att barnen får upp ögonen och intresset för skrivandet så pass mycket att 

de nu vill skriva fint. Det är således i detta stadium de finner motivationen för att gå vidare i sin 

skrivutveckling. Wagner menar att om elever ges möjligheten att skriva ofta och med både lust 

och vilja, kommer de att upptäcka alla de konventioner som finns i dagens skriftspråk och 

eleverna kommer lära sig att skriva nyansrika meningar och inte bara ”skolmeningar” där formen 

är det viktiga och innehållet det sekundära (ibid.57). 

Längsjö och Nilsson (2004:95) menar att tillåta upptäckarstavning hos yngre elever leder till att 

de utvecklas till att bli fonetiskt medvetna och att deras intresse för stavningskonventioner 

skärps. Vidare menar de att äldre elever med detta som bakgrund lär sig att söka efter den rätta 

stavningen och betonar vikten att ta tillvara den tillåtande attityden som upptäckarstavningen gett 

för att genom den utveckla skrivandet (ibid.). De menar att skrivglädjen är essentiell och att 

nyckeln till en god skrivutveckling är att uppmuntra eleverna till att upptäcka olika sätt att skriva, 

att bli nyfikna och frågvisa på språket och att våga prova olika sätt att uttrycka sig på med nya ord 

och uttryck (ibid. 94).  

Molloy (1996:35-36) menar att högstadieelever ofta ser förmågan att kunna skriva som en 

medfödd talang. Genom att se skrivandet på detta sätt, och inte som en färdighet man kan träna, 

menar Molloy att många elever hämmas. De delar nämligen in sig själva i två grupper där den ena 

gruppen kan skriva, och den andra inte kan skriva. För att komma förbi detta synsätt och 

utvecklas menar hon att eleverna behöver förstå att skrivandet är en färdighet. Om man lyckas 

med det hävdar hon att samtliga elever kommer att utvecklas. Molloy (ibid. 32) betonar även 

vikten av att se elevens förmågor och inte fokusera på det eleven inte kan. Vidare menar hon att 

eleverna för att utvecklas vidare inom sitt skrivande måste se hur kontinuerligt skrivande inte bara 

förbättrar deras språk, utan också utvecklar deras tänkande. Både Molloy (ibid.37) och Längsjö 

och Nilsson (2004) menar att eleverna måste våga experimentera med texter och tillåtas vara 

kreativa vid textproduktion. Avslutningsvis hävdar Hård af Segerstad Hasselgren och Sofkova 

Hashemi starkt att det ökade användandet av skriftspråket också ökar intresset och 

medvetenheten för språket i allmänhet (Lejland 2003:9).  

2.2.3 Språkbruk och IKT 

Adelswärd (2001:30) intresserar sig för språkutveckling och språkbruk och hon menar att 

människans språk sedan långt tillbaka har påverkats av teknikens framsteg. Redan då August 

Strindberg levde pågick detta, då med fokus på vad Adelswärd (ibid. 34-35) kallar 

teknikmetaforer. Strindberg liknade exempelvis ”hoppets låga” med en ficklampa vilket hon 

menar visade en djärv språkfantasi. På samma sätt hävdar Adelswärd att vi idag använder 

teknikmetaforer genom att vi överför ord och uttryck som de nya kommunikationsmedlen har 

gett oss, till vårt vardagsspråk. Detta menar hon visar att teknikens språk utvecklar vårt ordförråd 

och ger den ett ”spänstigt tillskott” (ibid. 34).  Vidare menar Adelswärd att tekniken inte bara ger 

oss nya metaforer utan också helt nya ord och ett sätt att vara kreativa i vårt språkbruk. Ett av 
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dessa nya ord är enligt Adelswärd (ibid. 39) ajarell, ett uttryck som först uppkom i skrift och som 

sedan har vandrat genom olika kommunikationsmedier innan det nått fram även till talspråket. 

Ajarell stavas i sms ”IRL” och är en akronym för uttrycket In Real Life. Ett uttryck som hon hört 

användas på sätt som Nu ha jag suttit framför datorn länge, nu måste jag ut i ajarell. Andra liknande 

akronymer menar Adelswärd är ”LOL” - Laughing Out Loud och ”ROFL” - Rolling On the Floor 

Laughing som används på liknande sätt i såväl talspråk som skriftspråk. Adelswärd (ibid. 46) 

menar att det nya språket som utvecklas via kommunikationsmedlet sms påvisar en stor 

kreativitet, språklig fyndighet och en god humor.  

Att använda ett engelskt ord, uttryck eller förkortning, som exempelvis ajarell, i mitten av en 

mening på svenska är att växla mellan två språk, något som kallas kodväxling. Detta är vanligt 

förekommande i sms (Hård af Segerstad 2005c). Abrahamsson (2011:250) skriver att kodväxling 

är ”då tvåspråkiga av olika skäl, på olika sätt och i olika kontexter växlar mellan sina två språk”. 

Att göra denna växling mellan två, eller flera olika språk, kan ske vid byte av ämne eller talare, 

mellan olika meningar eller, som vi sett ovan, inne i meningar (Nordberg 2014). Kodväxling är 

vanligt förekommande hos tvåspråkiga personer men även personer som behärskar ett andra 

språk på en relativt låg nivå använder det. Josephsson (i Einarsson 2009:101) går så långt att han 

menar att det kan ses som ett grundläggande språkligt behov att kodväxla. Han menar att det 

finns något onaturligt i att inte göra bruk av hela det språkliga registret en människa har tillgång 

till.  

2.2.4 Ungdomsspråk och e t t  normativt  synsätt  på ungdomars språkbruk 

I alla samhällen finns olika språkliga nyanser som människor använder för att markera 

grupptillhörighet, vilket kan ske både medvetet och omedvetet. Genom dessa språkliga 

handlingar visar personen såväl den sociala rollen denne strävar efter att uppnå och dennes 

personliga identitet. Med språket som redskap kan individer markera närhet och distans med 

andra människor och grupper i samhället. Många människor visar dialektala drag men även social 

status, ålder och kön kan bli synligt genom det språkbruk en individ använder (Kotsinas 2004:19). 

Dessa gruppspråk används av ungdomar för att ställa sig i opposition mot vuxenvärlden, vilket 

kan göras med hjälp av slanguttryck och nya grammatiska företeelser. Ungdomars språkbruk har 

visat sig vara enhetligt inom de grupper där individerna umgås regelbundet (ibid. 20). 

Ungdomarna sätter tillsammans ramarna för det gemensamma språkbruket och expressivitet samt 

kreativitet blir framträdande drag för deras verbala spel. Ofta kopplas detta samman med inslag 

av starka och ”fula” ord där det handlar om att visa slagfärdighet och kunna leka med språket 

(ibid. 23). Dessa beståndsdelar synliggör inte bara ungdomsspråkets frigörelse mot vuxna utan 

också deras opposition mot de rådande normerna i samhället (ibid. 24).  

Andersson (1985:200,203) behandlar vad han kallar myten om den språkliga utarmningen men 

menar att det inte sker någon språklig utarmning och att det heller inte finns något så kallat fult 

språk. Han hävdar nämligen att det egentligen är normala och naturliga språk man talar om där 
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en ”ful” yta ofta kan dölja ett gott och genomtänkt innehåll. En fara med ett uppseendeväckande 

språk menar han är att den väcker människors irritation och att dessa personer således kan 

komma att dra slutsatsen att om du inte kan prata eller stava riktigt så kan du heller inte tänka 

riktigt. Detta antagande beskriver Andersson som felaktigt men menar att denna typ av 

antaganden trots detta är vanligt förekommande (ibid.). Detta behandlar även Adelswärd 

(2001:119-120). Hon menar att vuxna alltid kritiserat och ifrågasatt ungdomars språkbruk och 

benämnt det som felaktigt, torftigt och helt enkelt dåligt (Jämför Kotsinas 2004:9). Avslutningsvis 

menar Adelswärd att vuxna i alla tider hävdat att ”ungdomar aldrig talat så dåligt som nuförtiden” 

(ibid. 119). 

2.2.5 Tradit ione l l t  och föränder l ig t  synsät t  på tal  och skri f t  

Andersson (1985:76) menar att tal och skrift är två helt olika sätt att överföra information. Det 

ena går från mun till öra medan det andra går från hand till öga. Dock menar han, att detta inte är 

hela sanningen. Skillnaderna går betydligt djupare än att tal enbart är uppläst skrift och skrift bara 

är nedskrivet tal. Andersson beskriver de olika situationer kring tal och skrift som olika. En typisk 

talsituation menar han är då talare och lyssnare befinner sig i närheten av varandra medan en 

typisk skrivsituation däremot är då man skriver ner något som sedan ska läsas av en annan 

människa, på en annan plats och vid en annan tidpunkt. Han menar också att skriftspråket är 

standardiserat medan talspråket är fritt (ibid.). Även Svenska språknämnden (2005) menar att tal 

och skrift verkar under de olika villkor som Andersson definierat (2005:15-16). Till skillnad från 

talet och vardagsspråket lär vi oss inte skriva spontant utan det är något vi tillägnar oss medvetet. 

Vi lär oss då allmänna stavningsprinciper, att skriva enskilda ord och hur vi använder skiljetecken 

(Jämför 2.2.1). Eftersom skriften är gemensam för en stor mängd människor behövs dessa 

standardiseringar och hänvisningar för att alla människor ska ha samma möjlighet att förstå det 

som skrivs. I skrift behöver skribenten vara uppmärksam på syftningar för att undvika 

missförstånd, använda en klar, fullständig meningsbyggnad och ta hänsyn till att den omedelbara 

miljön oftast inte är gemensam för läsarna och skribenten. Skribenten behöver även fundera över 

de uttryckssätt som används då den som skriver med stor sannolikhet inte är medveten om vilken 

kunskap läsaren besitter eller hur denne reagerar på de olika uttryckssätten. Svenska 

språknämnden (ibid. 18) skriver vidare att det standardiserade skriftspråket i första hand rör 

texttyper och genrer som är offentliga och anonyma. Det största behovet av standardspråk menar 

de sammanfattas under benämningen sakprosa, där ett exempel är läroböcker. Avslutningsvis 

menar de (ibid. 19) att det är upp till skribenten själv att avgöra vilket tonläge samt vilken stil som 

är bäst lämpad för de sammanhang denne befinner sig i.   

Bellander (2010:18-19) menar att talspråk och skriftspråk inte längre är skilda åt som 

Andersson beskriver ovan utan att tal och skrift närmar sig varandra. Bellander (ibid.) skriver att 

användningen av datorer och mobiltelefoner har ökat användandet av skrift och att skriften 

genom detta fått en större situationsmässig spridning samt att den i dag används i fler situationer 
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än förut. Bland annat har skriften utvecklats till att användas som ett dialogiskt skriftligt växelspel 

människor emellan och liknar därmed talad interaktion med dess kvicka och ofta omedelbara 

respons. Genom denna förändrade situation har även situationskontexten förändrats för skriftlig 

kommunikation där människor ständigt kan kommunicera med andra i realtid, oberoende av var 

dessa människor befinner sig. Adelswärd (2001:37) menar att det pågår en påverkansprocess 

mellan talspråket och skriftspråket där utvecklingen nu går åt båda håll, det vill säga att skriften 

påverkar talspråket men att talspråket också kan ses påverkar skriften. Adelswärd (ibid.) skriver 

även att text i dag kan uttrycka mer än traditionell skrift tillåts göra då de kompletteras med 

smilisar som visar ansiktsuttryck, något som tidigare inte kunnat visas i skrift. Hård af Segerstad 

Hasselgren och Sofkova Hashemi menar att ungdomar idag formulerar sig talspråkslikt i sina 

meddelanden samt att gränsdragningen mellan tal och skrift blivit allt mer komplex (Lejland 

2003:8). 

2.2.6 Sammanfattning och klargörande av teore t i ska perspektiv  

Sammanfattningsvis, när det gäller ungdomars skrivutveckling betonas i forskning om 

skrivutveckling att det är viktigt att inte fästa sig vid korrekthet utan att låta ungdomar vara 

kreativa, experimentera med språket och prova på att skriva både mycket och i olika 

sammanhang. Genom att göra det blir både form och innehåll viktigt och elevens skrivfärdighet 

tränas. I denna uppsats betraktas sms som ett dialogiskt växelspel där en ständig interaktion äger 

rum och där ungdomarna utvecklas tillsammans. De varianter av språket som utvecklas inom 

detta sms-skrivande utgör kreativa varianter av språket där den traditionella uppdelningen mellan 

tal och skrift är mer komplex än vad som tidigare visats. Ungdomars språkbruk används i stor 

utsträckning för att markera grupptillhörighet. Ungdomsspråket används för att synliggöra en 

opposition mot de rådande normerna i samhället och vuxenvärlden genom användandet av ett 

expressivt, kreativt språk med såväl slanguttryck, avvikande grammatiska företeelser som hårda 

och fula ord. Denna redogörelse för ungdomars skrivande i dag kommer att ligga som teoretisk 

grund för denna uppsats.  

De ovanstående teoretiska perspektiven fyller olika funktioner i denna uppsats. Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv (2.2.1) används för att undersöka hur eleverna i denna studie lär 

tillsammans genom konversationer sinsemellan och de två olika internaliseringsnivåerna används 

för att undersöka vilken nivå elevernas skriftspråk ligger på. Genom att betrakta smsandet som 

ett dialogiskt växelspel, och även låta eleverna avteckna dem på detta sätt, synliggörs elevernas 

förstående för den andres formuleringar och genom att undersöka omvandlingen av dessa 

dialoger från vardagsspråk, till skolspråk, undersöks elevernas skriftliga kännedom. Vygotskijs 

begrepp skolspråk och vardagsspråk blir den ledande utgångspunkten för de områden denna 

uppsats undersöker. Vardagsspråket representeras i denna studie av sms och skolspråket 

representerar det traditionella skriftspråket. Även de teorier som presenteras om ungdomars 

skrivutveckling (2.2.2) visar hur skrivandet bör användas som ett redskap och tydliggör även att 
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ju mer en individ skriver, desto bättre är det. Detta blir viktigt i förhållande till det ständiga 

smsandet och dess inverkan på elevernas skrivutveckling.  

De teorier som presenteras om språkbruk och IKT (2.2.3), ungdomsspråk och ett normativt 

synsätt på ungdomars språkbruk (2.2.4) samt det traditionella och föränderliga synsättet på tal och 

skrift (2.2.5) samspelar alla för att synliggöra hur språk ständigt utvecklas och hur det bör ses som 

en tillgång.  

I denna uppsats undersöks hur eleverna använder både nya ord och uttryck samt hur de 

utformar nya användningsområden för redan existerande ord och uttryck och hur eleverna följer 

de rådande reglerna för rättstavning. Avslutningsvis synliggör dessa teorier hur talspråk och 

skriftspråk, eller som Vygotskij benämner dem, vardagsspråk och skolspråk fortsätter att närma 

sig varandra.  

Denna uppsats baseras på ett relativt stort urval av teoretiska perspektiv. Jag är medveten om 

att dessa teorier kan anses fylla olika funktioner och att rädslan för att de ska krocka kan ses som 

aktuell. Som uppsatsskribent motiverar jag mitt val av dessa teorier utifrån min vilja att se 

undersökningen ur ett brett perspektiv där dessa delar tillsammans skapar en enhet. Denna enhet 

ger sedan en flerdimensionell bild av flickors skrivande i högstadiets sista år. Slutligen, det är av 

viktigt att påminna sig själv som läsare om att uppsatsen endast kan ses representera den 

undersökta gruppen flickor och att resultatet inte bör generaliseras. 

Avslutningsvis, den inledande resultatdelen (och således den första frågeställningen,) fokuserar 

på hur ofta eleverna skriver sms och varför de gör det. Denna information har samlats in för att 

kontextualisera undersökningens resultat.  
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3 Syfte och frågeställningar: 

Denna uppsats undersöker flickors skrivande i årskurs 9 kopplat till de 

kommunikationsmöjligheter som utvecklats i och med den digitala utvecklingen. Syftet är att 

undersöka hur relationen mellan vardagsspråk och skolspråk kommer till uttryck i flickors 

skrivande.  

 

Uppsatsen avser att besvara följande frågeställningar 

 

• Vad karaktäriserar elevernas sms-användning avseende hur ofta eleverna smsar och 

varför de smsar?  

• Vilka språkliga särdrag karaktäriserar elevernas sms-språk?  

• Hur uppfattar eleverna skillnaderna mellan sms-språk och skolspråk? 

Vilken språklig medvetenhet kan identifieras i elevernas omskrivningar av sms-språk 

till skolspråk? 
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4 Metod 

Nedan kommer metod för datainsamling, urval, bearbetning och analysmetod samt etiska 

aspekter att presenteras.  

4.1 Metod för datainsamling 

I denna uppsats har en enkätundersökning genomförts. Trost och Hultåker (2007:23) menar att 

om man vill få kunskap om hur vanligt förekommande ett fenomen är, ska man göra en 

kvantitativ studie medan om frågeställningen snarare gäller att förstå ett fenomen, eller att hitta 

mönster, ska man göra en kvalitativ studie. Vidare menar Trost och Hultåker (ibid.18) att 

kvantitativa och kvalitativa studier med fördel kan kombineras för att tillsammans bilda en enhet. 

För att besvara frågeställningarna som formulerats ovan kommer båda dessa metoder att 

kombineras i denna enkätstudie. För att besvara den första frågeställningen ”Vad karaktäriserar 

elevernas sms-användning avseende hur ofta eleverna smsar och varför de smsar?” kommer 

kvantitativa metoder att tillämpas. I dessa frågeställningar handlar det om att undersöka 

flickornas sms-användning, med andra ord att ta reda på hur vanligt förekommande sms-

skrivande är och under vilka premisser de sker. Denna kunskap kommer sedan att fungera som 

en grund för att gå vidare med de frågeställningar som besvaras med den kvalitativa metoden, 

”Vilka språkliga särdrag karaktäriserar elevernas sms-språk?”, ”Hur uppfattar eleverna 

skillnaderna mellan sms-språk och skolspråk?” samt ”Vilken språklig medvetenhet kan 

identifieras i elevernas omskrivningar av sms-språk till skolspråk?” I de sistnämnda kvalitativa 

frågorna handlar det således om att finna mönster i elevernas skrivande. 

Trost och Hultåker (ibid.67-70) skriver vidare att det är viktigt att reflektera över vad man ska 

fråga om samt hur man ska göra det. De menar att en stor del frågor är så kallade sakfrågor, även 

kallade faktafrågor som behandlar faktiska förhållanden. Trost och Hultåker (ibid.) menar att 

frågorna ska vara så tydliga som möjligt och med fördel besvaras med förbestämda alternativ. 

Svarsalternativen som ges till dessa frågor kan vara strukturerade eller icke-strukturerade, vilket avser 

huruvida frågorna är försedda med förbestämda svarsalternativ eller inte (ibid.74-77). Trost och 

Hultåker varnar för icke-strukturerade frågor och rekommenderar istället att ge den svarande en 

möjlighet att skriva ned ytterligare synpunkter om denne har sådana som komplement till 

strukturerade frågor. Avslutningsvis menar författarna att det är viktigt att strukturera frågornas 

ordning på ett sätt så att de frågor som hör ihop, placeras tillsammans. De menar även att 

bakgrundsfrågor med fördel ska placeras sist i enkäten då de av många upplevs som tråkiga och 

omotiverade. (ibid. 94). Hagell (2011:2-3) rekommenderar också följdfrågor till strukturerade 

frågor men menar vidare att enkäter kan kompletteras med öppna frågor då öppna frågor ofta ger 

bättre och mer uttömmande svar. 
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Enkätstudien består mot denna bakgrund av frågor med förbestämda svarsalternativ samt 

frågor där eleverna ombeds skriva ner ytterligare tankar och förklaringar. Enkäten kompletteras 

med att flickorna ombeds skriva ner en sms-konversation de haft under den senaste veckan med 

följduppgiften att omvandla den konversationen till en dialog som skulle kunna förekomma i en 

lärobok i ämnet svenska. Genom denna utformning av enkäten kombineras såväl kvalitativa som 

kvantitativa frågor vilket är ovanligt i en traditionell enkätundersökning. En risk med enkätens 

utformning var att eleverna inte skulle välja att göra de uppgifter som krävde mer tid och 

tankeverksamhet av dem, speciellt den sista delen där de ombeds skriva av en sms-konversation 

och sedan omvandla den till skolspråk. Jag tog ändå beslutet att den delen var så pass värdefull 

och skulle tillföra en sådan stor del material att den skulle få finnas med. Eftersom mitt 

fokusområde är flickornas språk var det viktigt att samla in empiri i form av elevernas eget språk.  

Paloma (2014) beskriver hur man med fördel genomför en enkätundersökning. Det finns enligt 

Paloma många fördelar med att använda enkät som metod. De är tidseffektiva, relativt lätta för 

den svarande att fylla i och förstå, alla får lika frågor, undersökarens egen uppfattning blir inte 

synlig samt att det av många upplevs som trevligare och inte lika påträngande att svara på en 

enkät som att bli intervjuad. Men självklart finns det även nackdelar med enkät som metod. 

Enligt Paloma (ibid.) får ofta enkäter som mejlas ut en låg svarsfrekvens. Med detta som bakgrund 

mejlades inte denna enkät ut, utan jag gick personligen runt till de olika elevgrupperna och fanns 

tillgänglig i klassrummet under tiden de besvarade enkäten. Vidare skriver Paloma att en 

ytterligare nackdel med enkät som metod är att svaren inte tränger in på djupet. För att undvika 

denna problematik menar de att enkäten bör kompletteras med ett fält där den svarande får 

skriva ned övriga kommentarer. Med detta som bakgrund finns även sådana fält med i denna 

enkät.  

Genom att granska tidigare studier inom området blir det tydligt att flera liknande studier 

genomförts där just enkät som metod använts. En av dessa är Andersson (2011) som 

presenterades under avsnittet Tidigare forskning. Det metodiska upplägget i Anderssons studie 

fungerar här som en utgångspunkt. Avsnittet om huruvida eleverna använder och känner till 

vanliga sms-förkortningar och smilisar finns med eftersom det synliggör både hur deras sms-

användande ser ut samt vad som karaktäriserar deras sms-skrivande. Denna del baseras på en 

ordlista i en dagstidning där de vanligaste förkortningarna och smilisarna har sammanställts 

(Dagens Nyheter 2011). 

En del av enkäten består av frågor om elevernas användande av sms där frågor som: varför 

deltagarna smsar, hur mycket de smsar samt hur de skriver i sms. Hård af Segerstad Hasselgrens 

(2002) arbetssätt med att be eleverna att skriva av ett antal sms de skickat tillämpas. Med Ditte 

Laursens (2006) tankar om att smsande är dialogiskt efterfrågas informanterna att skriva ned sms 

i form av en konversation. Detta material är således autentiskt och visar huruvida de drag 

eleverna betecknat att de använder, synliggörs. Avslutningsvis ombeds deltagarna skriva om 

denna sms-konversation till skolspråk för att synliggöra deras språkliga medvetenhet.  
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4.2 Material och urval 

Det finns en stor mängd urvalsprinciper vid genomförandet av en studie varav en är 

bekvämlighetsurvalet (Deacon & Golding & Murdock & Pickering 1999:54). Bekvämlighets-

urvalet innebär att forskaren själv väljer ut de personer som önskas delta i studien. Denna 

urvalsprincip förekommer i två olika versioner nämligen en svag och en stark. Det svaga 

bekvämlighetsurvalet innebär att forskaren väljer ut deltagare till studien endast på grund av att de 

finns nära till hands. Denna urvalsprincip är inte att föredra. Den andra versionen av urvalet 

kallas det starka bekvämlighetsurvalet och innebär att forskaren fokuserar på grupper i dennes 

närhet som har en tydlig koppling till undersökningens syfte (ibid. 54). Med detta som bakgrund 

är urvalet till denna studie baserat på det starka bekvämlighetsurvalet. För mig som 

uppsatsskribent innebar det att jag kontaktade en skola där jag redan hade kontakt med ett antal 

lärare, vilket resulterade i att jag redan hade kontaktuppgifter till dessa lärare och på ett effektivt 

sätt kunde kontakta dem och efter detta få tillåtelse att genomföra undersökningen. Det är även 

viktigt att tillägga att urvalet av deltagare ombads delta efter det att undersökningens syfte var 

tydligt formulerat. Molloy (2007:35) skriver att det finns stora skillnader mellan flickor och pojkar 

när det gäller läs- och skrivutveckling. Hon skriver att pojkar ofta upplever ett motstånd mot att 

läsa och skriva texter samt att de motarbetar undervisningens innehåll och de kamrater som 

försöker delta. Molloy diskuterar pojkars skrivutveckling i sin bok. (Se även Lipkin (2013) och 

Hudiksvalls kommun (2011)). Skolverket (2011b) skriver att även PISA-studien, som 

genomfördes 2010, visar att det finns en stor skillnad mellan flickor och pojkar. I denna studie 

presterar flickor bättre resultat än pojkar och utifrån detta resultat rekommenderar Skolverket att 

fler studier bör genomföras med fokus på pojkar. Men hur blir det då med de högpresterande 

flickorna? Jag har inom området funnit att flickors skrivutveckling inte verkar uppmärksammas 

eller undersökas i lika stor utsträckning som pojkarna. I likhet med Ambjörnssons studie av 

flickor på gymnasiet (Ambjörnsson 2004) kommer även denna uppsats att fokusera på flickor, 

denna gång för att bidra med kunskap om flickors skrivande på högstadiet. 

Som skribent till denna uppsats kontaktade jag en högstadieskola i centrala Upsala med 350 

elever fördelade på 14 klasser. Två av skolans lärare godkände genomförandet av denna studie. 

Båda lärarna undervisar en årskurs nio vardera och således ombads flickorna i de två klasserna att 

delta i studien. Detta resulterade i att 38 flickor deltog i undersökningen.  

De elever som deltog i studien svarade vid de två olika undersökningstillfällena på den 

utformade enkäten (se bilaga). Jag fanns under de båda undersökningstillfällena närvarande för att 

besvara frågor. 

4.4 Bearbetning och analysmetod 

De inledande frågorna i enkäten fungerar som en bakgrund för förståelsen av deltagarnas svar. 

Huvudfokus ligger här på varför de smsar och varför de själva menar att de skriver som de gör. 
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De ord, uttryck och konversationer deltagarna skrev ned analyseras utifrån Hård af Segerstad och 

Sofkova Hashemi (2007) samt Hård af Segerstad (2002), (2005c) och Hård af Segerstad 

Hasselgren (2003). De generella drag dessa forskare upptäckt vid granskandet av sms är: 

talhärmande inslag som synliggörs genom utelämnande av självklarheter och talhärmande 

stavning, etablerade och nya oetablerade förkortningar, konsonantskrift, utelämnande och 

upprepande användning av punkter, skiljetecken och bokstäver, användning av versaler, smilisar, 

asterisker, kodväxling och engelska uttryck. Dessa generella drag fungerar här som en mall. 

Utifrån deras upptäckter granskas ord, uttryck och meningar. Nästa steg i analysprocessen var att 

granska deltagarnas språkliga medvetenhet. Genom att först studera hur de svarat på frågorna om 

det finns några skillnader mellan hur de skriver i sms och hur de skriver i skoltexter framträdde 

en första uppfattning om deras språkliga medvetenhet. Som ett jämförelsematerial används sedan 

deras omskrivning av sms-konversationen där definitionen av det gemensamma skriftspråket 

(Svenska språknämnden 2005) fungerar som en ram vid jämförandet av hur deltagarna 

omformulerar vardagstext till en skoltext.  

4.5 Etiska aspekter 

Vid forskning i allmänhet och enkätundersökningar i synnerhet menar Vetenskapsrådet (2012) att 

det är viktigt att tänka på etiska frågor både innan, under och efter en forskningsundersökning. I 

denna undersökning uppmärksammas samtliga fyra forskningsetiska principer. Informations-

kravet innebär att alla berörda ska veta vad de ger sig in i och få chansen att tillgodogöra sig såväl 

studiens syfte som dess metod. Det är också av största vikt att de som svarar på enkäten är 

medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de när de så önskar kan avbryta sin 

medverkan (ibid. 7-8). Även samtyckeskravet är viktigt för denna studie då eleverna går i nionde 

klass och således är omyndiga. Detta innebär att det är speciellt viktigt att hänsyn visas och att 

både de själva och deras vårdnadshavare godkänner deltagandet i studien. Detta krav behandlar 

också eventuella avhopp från studien. Om en person bestämmer sig för att denne inte längre vill 

delta så får inga påtryckningar användas för att få personen att tänka om. Inte heller några 

negativa följder får följa ett sådant beslut (ibid. 9-11). För total anonymitet kommer varken 

skolans, klassens eller elevernas namn att lämnas ut, i enlighet med konfidentialitetskravet (ibid. 

12). De olika enkätsvaren förstörs då de granskats, materialet samlats in och den avslutande 

ventileringen är genomförd för att säkerhetsställa att de insamlade uppgifterna endast används för 

detta forskningsändamål (ibid. 14, nyttjandekravet).  

Jag närvarade personligen vid de tillfällen då studien genomfördes och kunde således börja 

studien med att delge deltagarna ovanstående information. Ett informationsblad riktat till både 

målsman och elev delades också ut (se bilaga). På detta blad beskrevs studiens syfte och det 

uppmärksammades ännu en gång att deltagande var frivilligt. Vårdnadshavare fick genom detta 

brev möjligheten att kontakta mig utifall de ansåg att enkätsvaret jag fått från deras barn inte 
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skulle få förekomma i studien. Ingen målsman har kontaktat mig och således finns samtliga 

enkätsvar representerade nedan.  
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5 Resultat 

Nedan redovisas resultaten från enkätundersökningen. Under avsnitt 5.1 diskuteras den första 

forskningsfrågan nämligen vad som karaktäriserar elevernas sms-användning avseende hur ofta 

de smsar och varför de smsar. Avsnitt 5.2 rör den andra forskningsfrågan där sex underrubriker 

används för att diskutera de språkliga särdrag som karaktäriserar elevernas sms-skrivande. Under 

avsnitt 5.3 diskuteras den tredje forskningsfrågan uppdelad i de tre avsnitten: sms-språk, 

skolspråk och attityder till att blanda de två sätten att skriva. Slutligen behandlar avsnitt 5.4 den 

fjärde forskningsfrågan och resonerar kring vilken språklig medvetenhet som kan identifieras i 

elevernas omskrivningar av sms-språk till skolspråk.  

 

5.1 Elevernas sms-användning 

Samtliga 38 flickor som deltog i enkätundersökningen har tillgång till en mobiltelefon som de 

använder. 25 av dem svarar att de har haft den i fem år eller längre medan 12 elever svarar att de 

haft den i tre till fyra år. Detta avsnitt behandlar den första forskningsfrågan och nedan visar 

Tabell 1 elevernas telefonanvändande. 

  

Tabell 1: Elevernas telefonanvändning  

 

Tabellen visar att samtliga elever skickar sms, 

37 av dem använder telefonen för att ringa och 

fotografera och 36 elever använder telefonen 

för att surfa och lyssna på musik. Svaren inom 

kategorin ”annat” är mail, skolarbete, sociala 

medier och kalender, anteckningar samt ”hålla 

koll” på sin ekonomi. 

 

Deltagarna i enkätstudien berättar att de oftast skickar sms som vanliga meddelanden och via 

appen Kik. Under en dag skickar 12 elever 0-10 sms, medan 10 elever vardera skickar 11-20 sms 

respektive mer än 31 sms. 6 elever svarar att de skickar 21-30 sms om dagen. Nedan redovisas 

Tabell 2 som visar elevernas anledningar till att smsa.  
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Tabell 2: Elevernas anledningar till att smsa  

På denna fråga hade eleverna möjlighet att kryssa 

i flera svarsalternativ. 30 elever svarar att de 

skriver sms ”för att det går fort”, 27 svarar att de 

skriver sms ”för att på ett enkelt sätt hålla 

kontakten”, 26 svarar ”för att påminna någon om 

något” samt 21 elever svarar att de skickar sms 

”för att de inte orkar ringa”. Svaren som 

framkommer inom kategorin ”annat” är att de 

ogillar att prata i telefonen, att de kan störa om 

de ringer och att de därför väljer att skicka sms istället. Andra svar är att det anses vara lättare att 

kommunicera med sms, att man, om man inte får svar när man ringer skickar sms vilket gör att 

mottagaren kan läsa smset då denne har tid, att det är gratis med sms men kostar att ringa och 

avslutningsvis för att det är ”kul med emojis”.  

Eleverna berättar att 26 av dem skickar sms till 1-8 personer medan 12 skickar till fler än 9. 

Vidare hävdar eleverna att 34 av dem använder förkortningar, 37 använder smilisar och 13 

använder asterisker när de skriver sms. Svaren på frågan ”Hur kommer det sig att du skriver som 

du gör i sms?” redovisas i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3: Elevernas anledningar till att skriva på ett visst sätt i sms  

 

Dessa rubriker representerar det Hård af 

Segerstad Hasselgren (2003) benämner 

som tid, utrymme och ansträngning. 

Diagrammet visar att 33 elever skriver som 

de gör för att spara tid, vilket här framstår 

som den viktigaste anledningen. På nästa 

plats finns ”för att det är mindre jobbigt”, 

det vill säga att spara ansträngning med 23 kryss, slutligen framstår den tredje kategorin ”att spara 

utrymme” som minst viktig med 9 ikryssade rutor. Sex elever svarade även ”annat” där 

motiveringarna som följer finns nedskrivna: för att emojisar är viktiga, för att skoja till det och för 

att det är smidigare och effektivare.  

Sammanfattningsvis, alla elever smsar där traditionella sms och appen Kik är de vanligaste 

kommunikationsmedierna. Eleverna skickar en stor mängd sms och de flesta menar att de gör det 

för att det går fort, för att skicka en kort hälsning och för att påminna någon om något. Eleverna 

menar även att de skriver på ett speciellt sätt i sms främst för att spara tid.  
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5.2 Analys av ord, uttryck och meningar i sms-språk  

Underrubrikerna nedan är hämtade från Hård af Segerstad och Hashemi Sofkova (2007) samt 

Hård af Segerstad (2005c). Här kommer ord och uttryck från de konversationer eleverna skrivit 

av att analyseras tillsammans med de exempel de själva angivit under enkätrubriken ”Ge exempel 

på hur några ord och meningar kan se ut i dina sms”.  

5.2.1 Talhärmande ins lag som synl iggörs genom ute lämnande av s jä lvklarheter  och 

talhärmande s tavning  

I elevernas nedskrivna sms finns en stor mängd exempel på utelämnande av självklarheter. Detta 

blir synligt genom att subjektet jag utelämnas och ger exemplen ”orkar inte”, ”är hemma” och ”på 

bussen”. Det finns också exempel på meningar där frågeorden utelämnats ”mötas 15.00?” och 

”luncha på stan?”. Även utelämnande av objekt finns i meningarna där ”ring” används istället för 

ring mig.   

I följande exempel synliggörs en talhärmande stavning där eleverna frångår stavnings-

konventionen och stavar ord och uttryck som de uttalas. ”Va e u nu?” används istället för Var är 

du nu?”, gomorron” istället för god morgon, ”pöss” istället för puss och ”asså” istället för alltså. Även 

det talspråkliga uttrycket ”gött” används, ett uttryck som kan ersättas med bra eller härligt 

(Synonymer.se 2014). 

Sammanfattningsvis finns det både talhärmande drag i utelämnande av självklarheter, subjekt, 

frågeord och frågeord, och i en talspråkshärmande stavning i det studerade materialet.  

5.2.2 Etablerade och nya oetablerade förkortningar samt konsonantskri f t  

Att förkortningar är vanligt förekommande i dessa texter är ett faktum vilket blir synligt på flera 

plan. 34 av 38 informanter svarar att de använder förkortningar och en stor mängd exempel från 

texterna synliggör det. Under del 2 på enkäten fick eleverna en ordlista med vanligt 

förekommande sms-förkortningar baserad på en artikel (Dagens Nyheter 2011), där deras 

användande av förkortningar tydligt illustreras ytterligare (För översättning av enkätens ordlista, 

se bilaga). Utifrån Språkrådets (2014:92) etablerade förkortningar återfinns i denna undersökning 

enbart två etablerade förkortningar. Den första förkortningen är ”ggr” - gånger och förekommer 

en gång, den andra är ”t.ex.” – till exempel som i likhet med föregående exempel används en gång. 

Bland de resterande förkortningarna är samtliga nya oetablerade förkortningar. De följande är de 

mest frekvent använda svenska förkortningarna. 27 elever använder förkortningen ”iaf” – i alla 

fall och 14 ”oxå” – också. De vanligaste engelska förkortningarna är ”omg” - Oh My God som 31 

av de 38 eleverna använder, 27 elever använder ”lol” – Laughing Out Loud och 23 elever vardera 

använder ”btw” – By The Way samt ”irl” – In Real Life. Eleverna i undersökningen använder 

betydligt fler engelska förkortningar än svenska. Samtliga av dessa förkortningar förekommer 

sedan återkommande i de olika exempel och konversationer eleverna skrivit ned. Förutom dessa 

förkortningar illustrerar deltagarna i studien en stor mängd nya oetablerade förkortningar för ord 
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på svenska: ”mkt” – mycket, ”k” – ok, ”skjj” – skojar, ”kke” – kanske. Det finns också en stor 

mängd förkortningar för ord på engelska: ”sry” – sorry, ”bae” – babe och uttryck på engelsk: ”ofc” 

– Of Course och ”wtf” – What the Fuck tillsammans med en stor mäng förkortningar för svenska 

utryck: ”vgd” – Vad gör du? och ”isf” – i så fall, ”dd” – du då?. Avslutningsvis blir det genom 

enkätens ordlista tydligt att sex av förkortningarna som förekommer där tolkas på ett sätt i 

artikeln och av de flesta ungdomarna men på ett annat sätt av ett antal elever.   

Tabell 4: Elevernas alternativa översättningar av förkortningar i enkätens ordlista 

 

 

 

 

 

Det Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi (2007) kallar konsonantskrift blir i ovanstående 

förkortningar synliga då en stor del av förkortningarna enbart består av konsonanter. 

Förkortningen ”tkr” synliggör också att konsonantskrift kan tolkas på olika sätt.  

Sammanfattningsvis synliggörs elevernas användande av förkortningar både genom att de 

själva berättar att de använder dem och genom det studerade insamlade materialet. Endast två 

etablerade förkortningar används medan en stor mängd nya oetablerade förkortningar blir 

synliga. Det framgår dock tydligt att förkortningarna är välkända hos eleverna. Dessa nya 

förkortningar innefattar såväl ord som fraser och finns återgivna på både svenska och engelska. 

Avslutningsvis är de engelska förkortningarna betydligt mer frekvent använda än de svenska.  

5.2.3 Punkter och ski l j e t e cken:  ute lämning och upprepning 

I de insamlade enkätsvaren finns såväl utelämnande som upprepande användning av punkter och 

andra skiljetecken. Det blir i flera fall synligt att frågetecken utelämnas i slutet på frågor. Detta ser 

vi i ”dd” som informanten själv översätter till ”Du då?” samt ”vsdgndkh” i detta fall översätter 

även denna informant detta till en fråga i ”Vad ska du göra när du kommer hem?”. Det finns 

också ett exempel på en fråga där såväl frågetecken som mellanslag utelämnas: ”vilket tåg åkerni 

hem med”. Slutligen finns det också exempel på meningar där enbart mellanrum utelämnas som i 

”harer nu” och ”#harsåtråkigtattjagskullekunnasomnanuävenomklockanbaraärhalvnio”.  

Eleverna upprepar användandet av punkter och skiljetecken. I följande exempel blir en 

upprepad användning av utropstecknet tydlig: ”kommer bli amazing!!!!”, ”Samma!!” och ett tomt 

meddelande med enbart ”!!!!!!!!”. Även upprepande användning av punkt och frågetecken finns 

representerade i deltagarnas sms: ”Har du typ redan kommit in??”, ”…ring…” och ”Vi sitter 

utanför Nordea… Är ni på väg eller?”. 

Sammanfattningsvis finns det både utelämnande och upprepanden av skiljetecken i det 

insamlade materialet. Frågetecken är de skiljetecken som utelämnas, medan frågetecken, 

utropstecken och punkter upprepas.  

Förkortningar Artikelns/översättning Antal Elevernas/översättning Antal/
7k sjuk 20 sju'tusen 9
f2f Face'to'face 8 Follow'to'follow 3
asg asgarv 18 asså'gud 2
asap As'Soon'As'Possible 16 Answer'As'Soon'As'Possible 2
H! Hej! 10 Hjälp! 1
tkr tycker 24 tackar 1
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Smilisar Antal+förekomster
❤ 105
! 55
" 35
# 20
$ 11
% 10
& 9
' 7
( 7
:S 6
:3 6
) 5
* 5
+ 5
, 4
! 4
- 3
. 3
/ 2
o_O 2
^^ 1
✔ 1
:E 1
:X 1
</3 1
;:) 1
:6[ 1
:O 1

5.2.4 Upprepning av bokstäver och användning av versaler  

På samma sätt som punkter och andra skiljetecken upprepas i dessa ungdomars sms gör även 

bokstäver det. Exempel som ”sååååååå sööööööt”, ”hahahahahaha” och ”riiiing 

nuuuuuuuuu!!!!!!!!” illustrerar detta. Det finns också exempel på meningar och uttryck där 

upprepade bokstäver kombineras med användandet av versaler: ”NUUUUUUUU!!!!!!!!!”, 

”AAAAAAAAAA LÄTT” och ”JAAAAAAAAAA”. Som dessa exempel visar kombineras dessa 

i vissa fall även med upprepad användning av utropstecken. Informanternas sms visar även att 

versaler används utan ett upprepande av bokstäver: ”RING FORT”, ”JADÅ” och ”JAG 

TYCKER ATT VI SÄGER ATT VI SES PÅ MÅNDAG”. 

Sammanfattningsvis ser vi ett upprepande av både bokstäver och versaler, som i vissa fall 

kombineras med upprepad användning av utropstecken.  

5.2.5 Smil i sar och aster i sker  

37 av de 38 eleverna i denna enkätundersökning svarade att de använder smilisar när de skriver 

sms. Av de tio exempelsmilisarna som finns representerade under del 2 på enkäten översatte 27 

personer samtliga smilisar och 16 personer svarade att de använde alla de tio smilisarna. 37 

informanter svarade att de använder minst en av dem. I de nedskrivna smsen finns dessa smilisar 

representerade tillsammans med en stor mängd ytterligare smilisar, eller emojis som eleverna 

föredrar att kalla dem. Nedan följer en tabell över de smilisar som förekommer i denna enkät, 

tillsammans med antalet förekomster. 

 

Tabell 5: illustreringar och antal förekomster av smilisar i materialet  

 

Figurerna som finns illustrerade till vänster är avbildade så som 

deltagarna själva skrivit/ritat av dem och som ett resultat av detta 

visas vissa smilisar i text och andra med emojisar.  De mest 

förekommande smilisarna är placerade högst upp och de minst 

förekommande finns längst ned. Utifrån detta kan vi utläsa att 

hjärtat är den absolut mest förekommande emojin och att den 

förekommer 105 gånger i det insamlade materialet. Den smilisen 

som är näst mest använd är en skrattande gubbe följt av en gubbe 

som blåser ett hjärta.  

Hjärtat är alltså den överlägset mest använda smilisen och 

används som avslutningsfras och återfinns i slutet av meningar. 

Hjärtat upprepas ofta upp till tre gånger per avslutningsfras, 

”Pussa go natt från mig ❤❤” och ”Hahahahaha ❤❤❤”. 

Hjärtat används även i avslutningsfraser tillsammans med andra 

smilisar     ”Har du fått något mer? ❤      ” och ”Mötas på stan      
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❤”. Vid ett tillfälle används även hjärtat inne i ett sms: ”Aww ❤ Va sött”.   

Även asterisker finns i elevernas texter, dock i mycket mindre utsträckning än smilisarna vilket 

stämmer överens med att endast 13 av de 38 eleverna svarat att det använder asterisker då de fick 

frågan. Det traditionella sättet att använda asterisker finns representerat på tre ställen i en och 

samma elevs text: *face palm*, *true story* och *as garvar*. Detta sätt att använda asterisker 

finns inte avbildat i någon av de andra informanternas texter. Däremot finns en annan 

användning av asteriskerna återgiven i tre olika texter. Det första användningsområdet visar att 

det tidigare funnits en bild i smset och ser ut som följande *bild*. Det andra användningsområdet 

som visat sig i denna studie finns illustrerad i två skilda texter. I detta fall används asterisken för 

att redigera och korrigera en felstavning. Det ser ut så här: i första smset står det ”thats how I 

rokk”, och i efterföljande ”Roll*”. Den andra användningen visas i det första smset ”hor” med 

det efterföljande smset ”hora*” (jämför avsnitt 2.2.4). 

Sammanfattningsvis, både smilisar och asterisker finns i det insamlade materialet, dock i olika 

stor utsträckning. Smilisar är mycket vanligt förekommande och eleverna visar genom ordlistan 

att de kan avkoda de olika figurerna och dess betydelse samt att de själva till stor del använder 

dem. Den vanligaste smilisen är hjärtat som används som avslutningshälsning. Asterisker 

förekommer endast ett fåtal gånger i texten både i den traditionella användningen och som 

markörer för att någonting i texten behöver rättas till.  

5.2.6 Kodväxling och enge lska uttryck  

I enkätsvaren finns en mängd kodväxlingar mellan svenska och engelska. Det finns både engelska 

ord och uttryck som stavas enligt de rådande stavningsreglerna och de som informanterna stavar 

efter hur de uttalas. En kodväxling där stavningsreglerna följs är ”Kommer bli amazing!!!!”. Desto 

fler exempel finns det på meningar som stavas som de låter ”fack honom” och ”fack him som 

fan”. I dessa fall flyter meningarna på och grammatiken stämmer överens vid kodväxlingen. Som 

visats under förkortningar här ovan finns en mängd förkortningar på engelska varav många även 

fungerar som kodväxling. Ett exempel på detta är ”Omg wtf nej!” som kan översättas till 

Herregud, hur kommer det sig? Nej! Kodväxling mellan engelska och svenska sker också mellan 

meningar där vissa meddelanden är skrivna helt på engelska: ”HE IS HOLLISTER” ”YOU ARE 

GUCCI” medan svar följer på svenska: ”Asså bejbi du äääär!”.  

Sammanfattningsvis återfinns engelska ord och uttryck både inom meningar och mellan dem. 

Kodväxlingen är vanligt förekommande och stavningen är ofta uttalslik.  

5.3 Elevernas uppfattningar om sms-språk och skolspråk  

34 av de 38 eleverna som deltog i studien svarade att de anser att det är skillnad mellan hur de 

skriver i sms och hur de skriver i skoltexter. Nedan redovisas vad elevernas anser är typiskt för 

deras sms-skrivande samt för skrivandet av skoltexter och behandlar således den tredje 

forskningsfrågan.  
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5.3.1 Sms-språk  

Elevernas svar på frågan om vad de tycker är speciellt för deras sms-skrivande återges i tabellen.  

 

Tabell 6: Elevernas uppfattningar om sms-språk  

 

I denna sammanställning visar elevernas svar att 

förkortningar är det första de flesta tänker på vid 

skrivandet av sms, följt av smilisar på en andra 

plats. Som det tredje utmärkande draget för sms 

återges att skriva slarvigt tätt följt av att skriva 

kortfattat och att använda engelska uttryck. 

Då eleverna besvarade denna fråga i enkäten 

förklarade flera av dem varför de väljer att skriva 

som de gör. Några av förklaringarna som angivits 

för användningen av förkortningar, smilisar och att 

skriva slarvigt kommer här att presenteras då de ger 

en tydlig bild av funktionen av att skriva på detta 

sätt.  

En elev skrev att hon ”använder förkortningar för att det ska gå snabbare att skriva och läsa” 

medan en annan elev skrev att ”man skriver förkortningar och kortar ner texten. kortfattat 

liksom”. Dessa två citat synliggör förkortningarnas funktion, nämligen att spara tid både för den 

som skriver och den som läser genom att göra texten kortare.  

Förklaringarna för att använda smilisar ser annorlunda ut men att de ses som viktiga går inte 

att tvivla på: ”Smilisar är VIKTIGA för mänskligheten”. Eleverna skriver att de använder smilisar 

som följer: ”Glöm inte smiley för då kan personen tro att du är sur”, ”smileys [används] för att 

liva upp texten” och “[jag] använder ofta emojisar som uppiggande”. Det blir genom dessa 

exempel tydligt att det i detta fall handlar om att ge texten liv och att visa känslor för att undvika 

att texten misstolkas.  

När det kommer till att skriva slarvigt framstår det som att det inte är så viktigt med stavning 

och regler. Eleverna skriver: ”[jag skriver] inte så ordentligt, struntar i stor bokstav och punkt och 

sånna saker” och en annan ” [jag är] inte så noggrann [med stavning] huvudsaken är att man ska 

bli förstådd”. Kanske går detta att koppla till svaret att skriva ”hur jag vill för ingen dömer – 

skönt!” som fyra elever skrivit. Avslutningsvis belyses textens utseende sammanlagt av fem 

personer som anser att det är viktigt att texten ser fin och trevlig ut tillsammans med att texten 

ska framstå som rolig, ungdomlig och mer personlig.  

Sammanfattningsvis visar elevernas egen uppfattning om hur de skriver sms att det främsta 

kännetecknet för texttypen är förkortningar och smilisar tillsammans med att skriva ”slarvigt”. 

SMS#skrivande Antal
Förkortningar 15
Smilisar 13
Slarvigt 8
Kortfattat 6
Engelska9uttryck 6
Hur9jag9vill9för9ingen9dömer9@9skönt! 4
Fula9uttryck 3
Omoget9språk 3
Ska9se9fint9och9trevligt9ut 3
Slang 2
Förenklingar 2
Roligare,9ungdomligare,9mer9personligt 2
"Som9jag9pratar" 2
Det9jag9tänker9och9känner9i9stunden 2
Caps9lock 1
Hoppar9över9småord 1
Påhittade9ord 1
Inget9speciellt 1
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Det handlar om att det ska gå fort att både skriva och läsa, att det ska se trevligt ut och att 

undvika missförstånd. 

5.3.2 Skolspråk 

Tabell 7 visar samtliga elevers svar på frågan om vad de tycker är speciellt för hur de skriver i sina 

skoltexter. 

 

Tabell 7: Elevernas uppfattningar om skoltexter 

Genom denna sammanställning blir det tydligt 

att eleverna anser att skoltexter ska vara 

ordentligt och utförligt skrivna med noggrant 

valda ord samt att de bör vara utformade efter 

de rådande skrivreglerna. Eleverna påpekar 

också i svaren att de undviker förkortningar, 

svordomar, engelska ord, slang och smilisar 

vilka är vanligt förekommande i sms. Den 

övervägande delen av svaren var noggrant 

formulerade, för att synliggöra det följer här två exempel: en elev skrev ”Jag skriver med ett 

varierat språkval och utvecklade meningar” och en annan elev skrev ”Jag använder ett fint 

skriftspråk med korrekt meningsbyggnad”. Dessa meningar synliggör att eleverna skriver 

fullständiga meningar vid svaren på denna fråga vilket skiljer dem från svaren på frågan om sms 

där många ofullständiga meningar förekommer.  

Sammanfattningsvis, eleverna kan tydligt förklara vad de anser är typiska drag för skoltexter. 

Det synliggörs även i deras formuleringar att de kan formulera sig korrekt.  

5.3.3 Att i tyder t i l l  at t  b landa de o l ika sät ten at t  skriva  

Efter att eleverna svarat på frågan om vad de anser är utmärkande för hur de skriver i dessa två 

olika sorters texter fick de frågan ”Tycker du att det är okej att blanda dessa sätt att skriva på i 

skoltexter?”. Eleverna uppmuntrades sedan att berätta varför eller varför inte. 

3 av de 38 eleverna svarade ”ja” på denna fråga. Två av dessa motiverade sina svar på följande 

sätt: ”Eftersom att man förstår ändå och dom flesta ungdomarna skriver så nu för tiden” och 

”Det är okej, men jag skulle inte göra det. Det funkar i t.ex. so eller liknande men i exempelvis 

svenska bedöms ju inte bara innehållet i texten utan även hur innehållet är skrivet”. Det fanns 

ytterligare två elever som valde att hitta på egna svarsalternativ och svara ”ja/nej” och ”ibland”, 

motiveringarna till detta lyder som följer: ”Oftast inte för det passar inte i de flesta texter och 

man får inget högt betyg i svenska om man skriver slarvigt” samt ”Beroende på uppgift, det är 

inte lämpligt i en svenskuppgift”. Dessa svar synliggör en språklig medvetenhet där eleverna visar 

att det i vissa fall kan fungera men att det oftast inte gör det. 

Skoltexter Antal
Ordentligt*och*utförligt 9
Noggrant*valda*ord 8
Följer*skrivregler 7
Tydligt*språk 5
Undviker*förkortningar 5
Skriver*långt 3
Bättre*språk/inga*fula*ord 2
Undviker*svordomar,*engelska*ord*och*slang* 2
Utvecklade*meningar 2
Inga*smilisar 2
Vet*inte*riktigt 1
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Anledningar Antal
Läraren'kommer'inte'förstå 9

Skulle'sänka'betyg 7

I'en'skoltext'ska'du'skriva'korrekt'och'formellt'till'skillnad'från'SMS' 3

I'skoltexter'ska'det'se'ordentligt'ut'och'i'SMS'så'spelar'det'ingen'roll' 2

Skolan'ska'vara'med'seriös' 2

Man'ska'göra'det'man'lärt'sig'i'skolan 1

Stavning'och'grammatik'måste'vara'rätt 1

Ser'inte'bra'ut 1

Emojisar'passar'inte 1

Jobbigt'att'smsa'så'långa'texter 1

Dessa'hör'hemma'i'två'olika'världar.' 1

Beror'på'vad'för'text'man'skriver.'I'vissa'texter'kanske'det'passar'med'slangord'osv 1

Texterna'skulle'bli'för'enformiga 1

Resterande 31 elever svarade nej på frågan om dessa två sätt att skriva på kan blandas i en 

skoltext. 20 av dessa personer motiverade sitt svar med förankring i skolan och det är också inom 

den kategorin som de två vanligaste svaren finns, nämligen att läraren inte skulle förstå och att 

det skulle sänka betyget. Se tabellen nedan för samtliga svar och dess frekvens.  

 

Tabell 8: Elevernas anledningar till att inte blanda in sms-språk i skoltexter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis, den allra största delen elever tycker inte det är passande att blanda de 

olika sätten att skriva på. Anledningarna till detta förankras främst i skolan med fokus på betyg 

och lärarens svårighet att förstå texten.  

5.4 Sms-språk och skolspråk 

Tabell 9: De olika nivåerna på elevernas omskrivningar från sms-språk till skolspråk 

 

Detta avsnitt behandlar den fjärde forskningsfrågan. 

Som tabellen visar är den allra största delen av 

omskrivningarna från sms-text till skoltext välgjorda 

och några innehåller spår av sms-språk. Nio elever 

gjorde inte omskrivningen utan skrev enbart av sina 

sms. Av dessa menade en elev att hennes text inte skulle ”passa som skoltext” och att hon därför 

inte skrev om den, en annan elev menade att hennes text passar som en skoltext om man ”bara 

tar bort smiley” och avslutningsvis menar en elev att hon inte skulle ändra något alls, utan att 

texten passar som den är. Resterande sex elever gav ingen motivering till varför de inte fullföljde 

uppgiften. Nedan kommer ett antal omskrivningar att illustreras samt de två texterna som inte 

skrevs om med motivering av att bara ta bort smilisar och att den redan passar som skoltext.  

Nivå%på%omskrivning Antal
Välgjorda*texter 26
Texter*med*spår*av*SMS8språk 3
"Bara*ta*bort*smiley" 1
"Passar*inte*som*skoltext" 1
"Skulle*inte*ändra*något" 1
Ej*gjort 6
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5.4.1 Välg jorda texter 

Av de 29 elever som fullföljde uppgiften och skrev om sina texter är 23 av dem mycket välskrivna 

och utformade i enlighet med Svenska språknämndens (2005) krav på standardiserat skriftspråk. 

Dessa texter synliggör elevernas bearbetning av texterna med avseende på innehåll och form samt 

att de anpassar användandet av språket efter sammanhang och mottagare. Nedan följer fyra 

illustrativa exempel som tydligt visar hur eleverna i denna kategori går till väga när de ändrat en 

sms-konversation för att passa in i en lärobok i ämnet svenska.  

 

1. Eleverna rättar stavningsfel och användningen av skiljetecken. I dessa exempel synliggörs 

elevernas kunskap om det standardiserade skriftspråket med avseende på stavning, användning av 

versaler och gemener samt vilka symboler som passar i en standardiserad text.  

”sov så gått” ! ”sov så gott!” 

”JAG TYCKER ATT VI SÄGER ATT VI SES PÅ MÅNDAG ❤❤❤❤”  

! ”Hej, ska vi ses på måndag?”  

”NUUUUUUUUU!!!!!!!!!” ! ”Du måste, det är super viktigt.” 

2. Eleverna skriver om texterna så de blir mer berättande och beskrivande. I detta fall ser vi hur 

eleven utvecklar och berättar vem det är hon talar om samt förändrar ordvalet vid beskrivningen 

av deras förhållande.   

”Vill bara tillägga att imorgon har jag och tobb varit tillsammans i 2 månader     ” !  

”Vill bara tillägga att jag och min pojkvän Tobias har hållit ihop i 2 månader nu” 

3. Eleverna tar bort slangord och slanguttryck. I dessa två illustrerande exempel synliggörs en 

utvecklad stilistisk kunskap hos eleverna som förutom de slangbetondade orden, även tar bort 

svordomar och skriver om meddelandena till fullt acceptabla yttranden.  

”Det är fan inte illa” ! ”Bra jobbat!” 

”Visst fan nirre alltså” ! ”Visst jag är överlycklig.”  

4. Eleverna ändrar ordföljd och skriver i fullständiga meningar. Vi ser i nedanstående exempel 

hur eleven valt att skriva ihop två korta meningar, som fungerar som en enhet samt adderat stor 

bokstav och skiljetecken. Då eleven gjorde detta formulerade hon om en stor del av texten. Hon 

beskriver och förklarar också omständigheterna kring detta meddelande.  

”vad hette låten med snygga killen” ”Alltså Taylor Swift” !  

”Du vet förra veckan när vi kollade på en musikvideo med en snygg kille i? Om jag minns 
rätt hette sångerskan Taylor Swift.”  
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Nedan följer ett exempel på en text som en elev skrivit om, denna text presenteras i sin helhet.  

Exempel 1:  

”Fack honom, han är bara 
äcklig just nu”  

”Fack him som fan”  

”Exakt” ”YOURE SO HOT” 
”HES SO NOT”  

”Hahahahaha ❤❤❤”  

”HE IS HOLLISTER” ”YOU 
ARE GUCCI” 

”Asså bejbi du äääär!” 

 
Omskrivning exempel 1: 

”Bry dig inte om honom, han är bara 
äcklig just nu.” 

”Håller med.” 

”Exakt! Du är så snygg och han är 
verkligen inte det.” 

”Du är rolig!” 

”I en jämförelse är han som hollister och 
du som gucci.” 

”Vad gullig du är!”  

Detta exempel visar hur eleven skrivit om engelska uttryck med ett hårt språk till fungerande 

svenska meningar med fullt godtagbart språk. Exemplet ovan visar även att eleven bytt ut 

versaler, talspråkliknande stavning och upprepningar av bokstäver till ett skriftspråk anpassat 

efter rådande konventioner. Vi ser också hur eleven skrivit om texten så att varje meddelande 

avslutas med ett skiljetecken och inleds med en stor bokstav. Förutom dessa förändringar har 

eleven uteslutit tre hjärtan från omskrivningen och skrivit om ett antal korta meddelanden till ett 

längre meddelande. Avslutningsvis blir de också synligt hur eleven förtydligar texten genom att 

addera frasen ”I en jämförelse är du som…” och hur eleven visar att hon skrattar ”Hahaha” 

vilket enligt henne själv betyder ”Du är rolig!”.  

Tre av dessa välgjorda 26 texter är välgjorda men innehåller ett misstag vardera. Dessa misstag 

består främst av talspråkliknande stavning där verbändelser i preteritum utelämnas. Nedan följer 

ett illustrerande exempel:  

Exempel 2:  

”Hej        ❤”   

”Hej?”  

”Minns du mig?”  

”mm”  

”*bild*”  

”Jag sa att jag kom ihåg dig” 
”Varför då skicka en bild?”  

 
Omskrivning av exempel 2: 

”- Hej, Skrev min kompis.” 

”- Hej? Skrev jag.” 

”- Minns du mig, sa kompisen.” 

”- Ja, svara jag.” 

”- Kompisen skicka en bild.” 

”- Jag sa att jag kom ihåg dig varför då 
skicka en bild? fråga jag.” 

Denna text visar hur eleven skriver väl och anpassar textens stavning, användande av skiljetecken 

och hur hon omvandlar texten till fullständiga meningar. Även här skriver eleven ihop två kortare 
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meningar till en enhet och skriver förklarande och beskrivande. Ytterligare en välgjord förändring 

är att eleven adderat talstreck och ett beskrivande slut led på meddelandena. De misstag som 

dock dyker upp i texten är just utlämnandet av verbens slut led då de skrivs i preteritum, vilket är 

vanligt i talat språk. Vi ser ”svara”, och ”skicka” som på skriftspråk bör skrivas om till svarade 

och skickade.  

Sammanfattningsvis, 26 av de 29 omskrivningarna är mycket välgjorda. 23 av dessa är felfria 

medan tre av dem innehåller ett, i vissa fall återkommande, misstag per text.  

5.4.3 Texter  med spår av sms-språk  

Under denna kategori återfinns tre texter. I dessa omskrivningar återfinns de typiska dragen för 

sms-språk även om andra förändringar gjorts i texten. Nedan följer ett exempel: 

Exempel 3: 

”Hej…” 

”Hej…” 

”Whats up?” 

”Shopping” 

”Nice!” 

”Sj?” 

”Chillar…    ”  

 
Omskrivning av exempel 3: 

”Hej…” 

”Hej…” 

”Whats up?” 

”Jag är och shoppar” 

”Nice!” 
 
”Vad gör du själv?” 

”Jag bara chillar…  ”  

I denna text blir det synligt att en stor del av texten lämnats oförändrad. Förändringar som har 

genomförts är att vissa meningar har utvecklats. ”Shopping” har skrivits om till ”Jag är och 

shoppar”, ”Chillar…   ” har skrivits om till ”Jag bara chillar…  ” och förkortningen ”Sj?” har 

skrivits om till frågan ”Vad gör du själv?”. I detta exempel blir det synligt att upprepandet av 

punkter och användningen av smilisar fortfarande figurerar i omskrivningen även om en viss 

medvetenhet om förändringen mellan de två texttyperna synliggörs. Vid en jämförande av hur 

dessa personer svarat på enkätens andra frågor framträder att två av dessa elever är osäkra inför 

skillnaderna mellan de två sätten att skriva medan den tredje tydligt kan definiera de utmärkande 

dragen för texterna. Samtliga tre elever menar att det finns skillnader mellan de olika sätten att 

skriva på och att de inte bör blandas.  

Sammanfattningsvis visar dessa texter och elevernas andra svar på enkäten en viss 

medvetenhet även om texterna fortfarande innehåller spår av sms-språk.  

5.4.4 ”Bara ta bort  smiley” och ”jag skul le  inte  ändra något” 

Här nedan kommer de två texter där eleverna menat att de inte skulle ändra någonting respektive 

att eleven enbart skulle ta bort smilisar att illustreras och diskuteras.  



 

 

Exempel 4: ”Bara ta bort smiley”  

”vilka dagar kommer du att 
gymma?    ”  

”på måndag kanske om vi inte 
har lucia    tisdag efter skolan 
och onsdag     du?” 

”varför ska vi inte ha lucia? 
tisdag, onsdag, torsdag      ” 

 
Exempel 5: ”Jag skulle inte ändra något”  

”Hej Maria! Du det var längesen, jag 
saknar dig  Kommer du på premiären         
      ❤” 

”Ja det var jättelänge sen, saknar dig 
meed. Men nej jag kommer inte. Har 
löptest dagen efter för att komma in på 
Celsius. Och jag har precis blivit hel. ❤” 

 Båda dessa texter innehåller språkdrag som är typiska för sms. Även om vi bortser från smilisar 

ser vi i den första texten att stor bokstav saknas. Det blir i den texten också synligt att frågetecken 

och kommatecken används, men inga punkter. Svaret ”tisdag, onsdag, torsdag” är inte heller en 

fullständig mening.  

I den andra texten används stor bokstav och skiljetecken. Ett frågetecken saknas i slutet på det 

första meddelandet. Tillsammans med dessa skriftspråkliga drag återfinns smilisar, upprepning av 

bokstaven e i ”meed” och ofullständiga meningar. I jämförelse med de två elevernas andra svar på 

enkäten visar de att de tydligt kan definiera utmärkande drag för texterna och att de tycker det är 

skillnad mellan dem och att de inte bör blandas.  Sammanfattningsvis hade dessa meddelanden 

med fördel kunnat skrivas om då språkdrag som är typiska för sms-skrivande förekommer.  
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6 Diskussion  

Alla deltagarna i denna studie har tillgång till en mobiltelefon som de använder och det är tydligt 

att mobiltelefonerna är en stor del av deras vardag. Eleverna har haft tillgång till dessa telefoner 

länge och de är väl förtrogna med hur de fungerar. I Metro (2012) hävdas det att ungdomar är de 

som smsar allra mest. Samtliga elever i denna studie uppger att de skickar sms varav många 

uppger att de skickar mer än 31 sms dagligen.  

6.1 Vad karaktäriserar elevernas sms-användning avseende hur ofta eleverna 
smsar och varför de smsar?  

Resultaten av denna undersökning visar att 33 av de 38 eleverna som deltog menar att de skriver 

som de gör i sms för att det ska gå fort att skriva och 23 av eleverna menar att de skriver som de 

gör därför att det är mindre jobbigt. Dock menar endast 9 elever att de skriver på ett visst sätt i 

sms för att spara utrymme. Resultaten från denna undersökning visar med andra ord att dessa 

elever främst skriver som de gör i sms för att spara tid, något färre än hälften menar att de skriver 

som de gör för att spara ansträngning och endast 9 menar att de har textens utrymme med som 

en påverkande faktor vid skrivandet. Dessa resultat stämmer till en viss del överens med tidigare 

forskning av Hård af Segerstad Hasselgren (2003) och Einarsson (2009). Faktorerna att spara tid 

och ansträngning är framstående i såväl Hård af Segerstad Hasselgren som i denna undersökning, 

men utrymmesfaktorn, som även framhålls av Einarsson ges i denna undersökning betydligt 

mindre betydelse. Detta kan kopplas till hur eleverna i denna undersökning smsar då många av 

eleverna har så kallade smartphones. Resultatet visar nämligen att elevernas smsande till stor del 

sker både genom traditionella sms-meddelanden och via olika applikationer. Den mest 

framstående av dessa applikationer är Kik, men även Facebook Messenger, Viber och iMessage 

förekommer. Genom att använda någon av dessa applikationer menar Apple support (2014) och 

Metro (2012) att de meddelanden som skickas varken debiteras eller behöver begränsas i längd 

och i enlighet med dessa källor synliggörs ett utmanande av den traditionella sms-trafiken även i 

denna undersökning. Faktumet att endast ett fåtal av eleverna uppmärksammar att de begränsas 

av utrymmet, tillsammans med faktumet att ett stort antal meddelanden är uppdelade i flera sms 

styrker detta.  

Einarssons hippfaktor (2009:254-255) kan i denna undersökning kopplas till elevernas egna 

uttalande om vad de anser är speciellt för deras sms-skrivande. Bland dessa framträder viljan att 

det ska se fint och trevligt ut tillsammans med viljan att få texten att framstå som roligare, 

ungdomligare och mer personlig. I enlighet med Kotsinas (2004:19) beskrivning av 

ungdomsspråk positionerar ungdomarna sig som just unga och särskiljer sig därigenom både från 

vuxna och från de rådande normerna i samhället. Paralleller kan även dras till vad Adelswärd 
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(2001:34) kallar ”spänstiga tillskott”. Eleverna visar genom uttalanden som ”smileys [används] för 

att liva upp texten” att de har en stor medvetenhet inför språket idag (jämför Lejland 2003:9). 

Kanske är det så att elevernas flitiga användande av skriftspråket också ökat deras intresse för 

språket? Elevernas uttalanden som illustreras ovan synliggör att formen och funktionen är viktig 

även vid skrivande av sms, och inte bara vid skrivandet av texter i skolan (jämför 2.2.2).  

Eleverna fick i denna undersökning svara på frågan ”Varför smsar du?” där svarsalternativen 

baserades på Einarsson (2009:255) tillsammans med svarsalternativet ”annan anledning”. 

Resultatet av denna fråga visar att de vanligaste anledningarna till att smsa är: för att det går fort, 

för att på ett enkelt sätt hålla kontakten och för att påminna någon om något. Svaren visar dock 

att samtliga alternativa svar kan ses som korrekta då minst 12 elever kryssat i samtliga rutor. 

Ytterligare en anledning som upprepats under alternativet ”annan anledning” är smsens 

asynkrona funktion (Hård af Segerstad 2005a:34), nämligen fördelen med att sms kan avläsas då 

mottagaren har tid.  

6.2 Vilka språkliga särdrag karaktäriserar elevernas sms-språk? 

I enlighet med Ditte (2006) framträder smsens dialogiska funktion i detta material. Genomgående 

för materialet är att det synliggörs att eleverna har gemensam kunskap och att de skriver på ett 

homogent sätt. I enlighet med Vygotskij och det sociokulturella perspektivet (Dyste & Igland 

2003) blir det tydligt att eleverna lär tillsammans. Den dialogiska formen på nedskrivandet av sms 

stärker detta då växlandet av sms synliggör att inga missförstånd framträder utan eleverna tydligt 

förstår det nytänkande och kreativa språkbruket som används. Det gemensamma språkbruket 

framträder också som ett starkt präglat ungdomsspråk och som en gemensam språkanvändning 

som genom vilket, enligt Kotsinas (2004:19), ungdomar visar vilka de är och med vilket de 

markerar grupptillhörighet. 

Av Hård af Segerstad (2002), Hård af Segerstad Hasselgren (2003) och Hård af Segerstad och 

Sofkova Hashemi (2005c & 2007) definierade karaktärsdrag visar sig användningen av smilisar 

och förkortningar vara utmärkande. Eleverna i denna studie är förtrogna med vad de olika 

förkortningarna och smilisarna betyder och de både berättar att de använder dem och visar 

användandet av dem vid avskrivandet av egna sms. Förutom detta ger också eleverna en stor 

mängd exempel på andra förkortningar och smilisar de använder. Hård af Segerstad Hasselgren 

(2003:126) menar att smilisar används för att efterlikna ansiktsuttryck, vilket även detta material 

visar vid ett flertal tillfällen. Dock bör det uppmärksammas att den dominerande smilisen i detta 

material inte liknar något ansiktsuttryck utan istället liknar ett hjärta. Denna upprepade 

användning av hjärtat kan ses som en gruppmarkör för att förstärka identiteten som ung flicka 

(Kotsinas 2004:19). 

Endast vid tre tillfällen i detta material har asteriskernas funktion som uppmärksammats i 

Hård af Segerstad Hasselgren (ibid.) visats. Dock har ett nytt användningsområde uppvisats i det 

insamlade materialet, eleverna använder nämligen asterisker för att markera att en felstavning eller 
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felskrivning rättas till. I enlighet med Vygotskijs (Dyste & Igland 2003:75) tankar visar elevernas 

formande av ett nytt sätt att använda asteriskerna på en samverkan på den intermentala nivån. 

Eleverna har tillsammans utformat denna användning som återspeglas i flera elevers texter. I 

enlighet med Kotsinas (2004:23) har elevernas användande av asterisker uppvisat ett hårt språk 

(jämför 3.2.5). 

I detta material återfinns enbart två etablerade förkortningar men en mycket stor mängd nya 

oetablerade förkortningar (Jämför Hård af Segerstad Hasselgren 2003:123). Den mycket stora 

mängden nya oetablerade förkortningar framstår som fullständigt oproblematisk för eleverna 

vilket återspeglar Vygotskijs tankar om den intermentala nivån (Dyste & Igland 2003:123) samt 

Kotsinas (2004) beskrivning av ungdomsspråk. Dessa förkortningar har ungdomarna skapat 

tillsammans och eleverna i undersökningen använder dem i stor utsträckning. Genom denna 

språkanvändning uppvisar de en gemensam grupptillhörighet. Dock särskiljer sig ett fåtal elever 

från denna homogena grupp genom att de ger alternativa översättningar till förkortningarna i 

enkäten. Detta särskiljande kan fungera som en markör för att synliggöra en alternativ 

grupptillhörighet (Kotsinas 2004:19) men den kan också tolkas som ett bevis på elevernas 

utvecklade språkliga förmåga och den kreativitet som följer den (ibid.). Dessa olika förklaringar 

av förkortningarna till trots uppstår inga kommunikationssvårigheter mellan eleverna, vilket tyder 

på den senare tolkningen av fenomenet.  

I elevernas texter uppstod en svårighet att skilja dessa nya oetablerade förkortningar från 

konsonantskrift. Svårigheterna kring att särskilja dem åt består av att många av de nya 

förkortningarna är formulerade med enbart konsonanter och att dessa kategorier därför 

sammanfaller. Vidare, i det insamlade materialet återfinns förkortningar på ord, fras och 

meningsnivå. Dessa förkortningar förekommer både på svenska och engelska och det blir tydligt 

att de engelska förkortningarna dominerar. Dessa engelska förkortningar återkommer vid ett 

flertal tillfällen inuti meningar som annars är skrivna helt på svenska och visar således drag av 

kodväxling. Denna undersökning visar i enlighet med Hård af Segerstad (2005c) att kodväxling är 

frekvent förekommande i de avskrivna smsen samt att de språk, förutom svenska, som används 

är just engelska. Detta växlande mellan de två språken sker på de olika nivåer som Nordberg 

(2014) menar är vanliga vid kodväxling. Trots det faktum att samtliga elever lever och bor i 

Sverige finns en mycket stor mängd engelska i de texter de producerat, vilket kan kopplas till 

Josephsons tankar kring att det är naturligt att använda hela det språkliga register en person har 

tillgång till (i Einarsson 2009:101).  

Även talspråkshärmande uttryck, stavning och ett utelämnande av självklarheter (Hård af 

Segerstad Hasselgren 2003:123) blir i materialet synligt. Eleverna är medvetna om mottagarens 

kunskap och kan med detta som grund utgå ifrån att denne kommer att förstå budskapet ändå. I 

enlighet med Bellander (2011:19) visar denna undersökning att talspråksliknande drag präglar 

ungdomars sms och att skriften utformas under en talspråklig prägel. Ytterligare något som Hård 

af Segerstad Hasselgren (2003:123) menar utelämnas är punkter, skiljetecken och mellanslag vilket 
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även denna undersökning visar. Avslutningsvis finns ett upprepat användande av både fråge- och 

utropstecken samt bokstäver och versaler vilket uttrycker spontana och expressiva känslor i 

meddelandena (Jämför Hård af Segerstad 2005c). Detta stämmer även i denna undersökning där 

just starka känslor och eftertryck blir tydligt med hjälp av de upprepade tecknen och i vissa fall 

även versalerna.  

Sammanfattningsvis, genom att ungdomarna använder detta sätt att skriva på synliggör de 

både en avvikande grammatik med utelämnanden och ett kritiskt förhållningssätt mot de rådande 

skriftspråkliga normerna. Eleverna visar en grupptillhörighet som ung och tar ett avstånd från 

vuxenvärlden genom att använda ett språk som inkluderar medlemmarna i gruppen men 

exkluderar resterande individer i samhället (Jämför Kotsinas 2004:19).  

I enlighet med Adelswärd (2001:46) synliggörs en stor kreativitet och språklig fyndighet 

genom elevernas användande av förkortningar, smilisar och asterisker. Eleverna visar tydligt att 

de låter texten uttrycka mer än traditionell skrift har utrymme för (jämför 2.2.5). Genom 

smsandet skriver ungdomarna kontinuerligt och denna undersökning visar hur eleverna vågar 

experimentera med texter och vara kreativa vid producerandet av dem. Avslutningsvis uppvisar 

skrivandet av sms en stor skrivglädje, vilket Längsjö och Nilsson (2004:95) menar är nyckeln till 

en god skrivutveckling. 

6.3 Hur uppfattar eleverna skillnaderna mellan sms-språk och skolspråk? 

Eleverna uppvisar en mycket välutvecklad språklig förmåga där de tydligt kan definiera vad de 

anser är typiskt vid skrivande av vardagstexter i form av sms, respektive vid skrivandet av en 

skoltext. I enlighet med resultaten ovan visar elevernas svar att de anser att förkortningar och 

smilisar är de mest utmärkande dragen vid skrivande av sms. Ett flertal elever menar också att de 

skriver slarvigt med förklaringen att det viktiga är att bli förstådd. Andra drag eleverna själva 

uppmärksammar är att de använder engelska uttryck, slang och att de använder Caps lock – en 

funktion som ger versaler. Eleverna nämner också att de skriver ”som de pratar” vilket synliggör 

hur vardagsspråket i sms närmar sig talet (Lejland 2003:8, Bellander 2010:19). Genom detta har 

eleverna synliggjort de flesta av de utmärkande dragen för skrivande av sms enligt Hård af 

Segerstad Hasselgren (2003) och Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi (2007). Då eleverna 

beskriver hur de skriver i skoltexter blir det tydligt att de anser att skoltexter bör vara ordentligt 

och utförligt skrivna med noggrant valda ord, fullständiga och utvecklade meningar och ett tydligt 

språk samt att de bör vara utformade efter de rådande skrivreglerna. Eleverna belyser även 

skillnaden mellan de två sätten att skriva genom att berätta att de i skoltexter undviker 

förkortningar, svordomar, engelska ord, slang och smilisar. Vad eleverna benämner som 

utmärkande drag för skoltexter är helt i linje med vad Svenska språknämnden (2005:15-16) 

skriver om det standardiserade skriftspråket (jämför avsnitt 2.2.5).   

Eleverna visar utvecklade kunskaper om de utmärkande dragen för både vardagstexter och 

skoltexter. Denna del av undersökningen, att eleverna uppvisar förmågan att på ett abstrakt plan 
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kunna beskriva vad de anser är typiskt för de två texttyperna, illustrerar att de inte längre befinner 

sig på Vygotskijs (Dyste & Igland 2003:78) bemästrande internaliseringsnivå utan att de uppnått 

den approprierande internaliseringsnivån och både behärskar och har gjort denna kunskap till sin 

egen. I enlighet med Vygotskij synliggör detta hur utveckling och lärande är sammanlänkade och 

hur eleverna lär sig mycket genom att skriva. Avslutningsvis, utifrån dessa tydliga distinktioner av 

vad eleverna själva porträtterar som två olika sätt att skriva på är det föga förvånande att nästintill 

alla elever menar att dessa sätt att skriva på inte bör kombineras i en skoltext.  

6.4 Vilken språklig medvetenhet kan identifieras i elevernas omskrivningar 
av sms-språk till skolspråk? 

Av de 38 eleverna som deltog i undersökningen skrev 29 av dem både ned en vardagsspråklig 

sms-konversation de haft och modifierade den för att bli en skoltext. I tre av dessa omskrivna 

texter återfanns ett antal drag av sms-språk även om texterna skrivits om till viss del. Eleverna 

inom denna grupp låter ett fåtal smilisar vara kvar och missar i vissa fall att följa 

stavningskonventionerna. I ytterligare tre texter återfanns ett misstag per text där bortfall av 

ändelsen av verb skrivna i preteritum var det enda misstaget som gjordes. Resterande 23 

omskrivningar var mycket välgjorda och utformade enligt Svenska språknämndens (2005) 

rekommendationer. Allmänna stavningsprinciper gällande både ord och skiljetecken tillämpas i de 

23 omskrivningarna och fortsättningsvis är det dessa välskrivna texter som kommenteras. 

Eleverna synliggör att de tar hänsyn till att den omedelbara miljön inte är densamma i sms som i 

skoltexter genom att skriva mer berättande, beskrivande och genom att lägga till förklarande 

detaljer i den senare. Eleverna synliggör vidare att de är uppmärksamma på syftningar för att 

undvika missförstånd och att skriva med fullständiga meningar vilket de visar genom att skriva 

ihop flera kortare meddelanden till en gemensam text där de ändrar ordföljd och utvecklar texten. 

Eleverna raderar slangord och uttryck och de tar bort svordomar och visar att de funderar över 

de uttryckssätt som används. Med andra ord visar 26 av 29 elever en mycket bemästrande känsla 

för de olika sammanhang och genrer dessa två typer av text ingår i. Eleverna kan benämna de 

specifika dragen för vardagstexter och skoltexter och anpassa sig till dem. Även om tre av dessa 

texter innehåller misstag på olika nivåer har de arbetats om och anpassats till viss del.  

Vid ett jämförande mellan ovanstående resultat och Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

(jämför 2.2.1) visar elevernas förmåga att definiera särdragen för de olika typerna av text att 

samtliga elever i studien är på väg mot en approprierande internaliseringsnivå, men att vissa av 

dem inte riktigt är där än (Vygotskij i: Dyste & Igland 2003:78.) Till en viss del kan samtliga elever 

både beskriva och skriftligt visa de utmärkande skillnaderna mellan en text skriven på 

vardagsspråk och en skoltext.  
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7 Slutsatser  

Denna studie bekräftar och stärker vad Hård af Segerstad Hasselgren (2003), Hård af Segerstad 

(2002), Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi (2005c), (2007) och Bellander (2011) visat i sin 

forskning, nämligen att flickorna uppvisar en utvecklad förmåga att anpassa och skriva om texter 

till olika genrer och situationer. Vidare stärker undersökningen det Skolverket (2011b), Molloy 

(2007:35), Lipkin (2013) och Hudiksvalls kommun (2011) hävdar, nämligen att flickor på 

högstadiet framstår som mycket kompetenta och framstående elever. Undersökningen visar även 

att utdragen från kursplanen för ämnet svenska nås (jämför avsnitt 1), då flickorna kan bearbeta 

och anpassa sina texter till innehåll och form samt att de kan anpassa språkanvändning beroende 

på i vilket sammanhang de befinner sig, med vem de kommunicerar och med vilket syfte. 

Flickorna kan även redovisa språkliga särdrag som är utmärkande för vardagsspråk och skolspråk 

och majoriteten av dem visar en ogillande attityd mot att blanda dessa två sätt att skriva. De 

flickor som genomför uppgiften att omvandla vardagstexten till en skoltext visar även där att 

deras språkliga förmåga är mycket väl utvecklad. Resultatet i denna studie visar således att de 

oroliga tankar som återfinns i Hillker (2014), Lindgren (2010) samt i Ljungqvist (2007) inte får 

något genomslag och att det när det gäller dessa elever, mot bakgrund av denna empiri, inte finns 

någon anledning till oro. De flickor som deltagit i studien är kompetenta skribenter med en 

mycket hög språklig kännedom och känsla för stilskillnader i texter.  

7.1 Vidare forskning  

Efter att ha skrivit denna uppsats har mitt intresse för området väckts och med det nya frågor 

som skulle kunna undersökas i vidare forskning. Fokus inom denna uppsats har som bekant varit 

flickors skrivande inom de två genrerna vardagsspråk och skolspråk, men självfallet skulle det 

vara mycket intressant att göra en liknande undersökning hos pojkar i samma ålder för att se om 

pojkarnas resultat skiljer sig från flickornas. Det skulle även vara intressant att genomföra en 

studie på detaljnivå med fokus på smilisar. Fokus skulle då kunna ligga på var dessa placeras och 

vad eleverna tillskriver dem för betydelse. Avslutningsvis skulle det även vara mycket intressant 

att studera hur eleverna tilltalar varandra i dessa sms då ett hårt språk används. Tilltal och smilisar 

skulle kunna diskuteras tillsammans då tilltalen ofta kompletteras med just smilisar.  
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Bilaga: Informationsblad 

 

 
 
Institutionen för pedagogik, didaktik  
         och utbildningsstudier 

 
 
Information till vårdnadshavare och elever i klass 9 på xxxskolan,  
 
Jag heter Julia Mattsson och studerar till svensk- och engelsklärare vid Uppsala 
Universitet. Jag arbetar just nu på mitt examensarbete där mitt forskningsintresse är 
sms-språk på svenska, som idag är ett aktuellt ämne. I min uppsats kommer jag 
undersöka högstadieelevers skrivande i sms, med fokus på flickor i årskurs 9. Inom 
detta område har jag utformat en enkät om språket i sms där jag ställer frågor som 
rör hur ofta eleverna skriver sms samt hur de skriver dem. Jag ber också eleverna 
att skriva av ett antal sms de skickat under den senaste veckan.  
 
Det är frivilligt att delta i denna studie och den är helt anonym. Varken namn på 
elever eller skola kommer att lämnas ut i uppsatsen. De insamlade enkätsvaren 
kommer att förstöras efter granskningen av dem.  
 
Hör gärna av er till mig om ni funderar på något. Jag finns på mail:  
xxxxxxxx eller på telefonnumret: xxx – xxx xx xx.  
 
Uppsatsen kommer att publiceras i det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) mot 
slutet av januari. Om ni önskar att ta del av uppsatsen gå då in på http://www.diva-
portal.org/ och sök på mitt namn.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Julia Mattsson 
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En undersökning om sms och mobiltelefon- 
användning bland flickor i årskurs nio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

1. Telefonanvändande  

Har du tillgång till en mobiltelefon? Ja � Nej �  

Om du svarat nej, läs texten här nedan. 

Använder du den mobiltelefonen? Ja � Nej �  
Om du svarat nej, läs texten här nedan. 

Hur länge har du haft tillgång till en 

mobiltelefon? 
Mindre än ett år � 

1-2 år � 

3-4 år � 

5 år eller mer � 

Vad använder du den telefonen till? 

Du kan kryssa i flera alternativ! 
Spela spel � 

Surfa � 

Chatta � 

Ringa � 

SMS:a � (Även Viber, WhatsApp m.fl.) 

Fota � 
Youtube � 

Titta på serier/TV � 
Lyssna på musik � 
Annat: ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Hur skickar du oftast SMS? Som vanliga SMS-meddelanden � 
Via Viber � 
Via WhatsApp � 
Via Kik � 
Via Facebook Messenger � 
 

Annat: ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 
Om du svarat att du inte använder sms, kan du sluta här. Tack för din medverkan! 

 

 



 

 

2. SMS-användande:  

vanliga SMS, WhatsApp, Viber med flera.  

 

 

Ungefär hur många SMS skickar du under  

en dag? 

 

 0-10 � 

 11-20 � 

 21-30 � 

 Mer än 31 � 
Varför smsar du? 

Du kan kryssa i flera alternativ! 
 Det är inte tillräckligt viktigt för att ringa � 
 För att jag inte orkar ringa � 
  För att det går fort � 

 För att på ett enkelt sätt hålla kontakten � 
 För att skicka en kort hälsning � 

 För att göra någon glad � 
För att påminna någon om något � 
 

Annan anledning:  
 

 

 

 
Till hur många personer brukar du smsa?   1-4 � 

 5-8 � 
 9-15 � 
 Fler än 15 � 
 

Använder du förkortningar när du skriver 

SMS? Exempelvis cs, iaf. 
Ja � Nej � 
 

Använder du smilisar när du skriver SMS? 

Exempelvis ☺ "  
Ja � Nej � 

Använder du asterisker när du skriver SMS? 

Asterisker ser ut såhär ** ex.  *skrattar* 
Ja � Nej � 

Anser du att du skriver på ett annat sätt i SMS 

än i skoltexter? 
Ja � Nej � Om du svarat nej, hoppa över nästa 

fråga. 

  



 

 

Hur kommer det sig att du skriver som du gör 

i SMS? 

Du kan kryssa i flera alternativ! 

För att det går fort att skriva � 

För att det ska få plats på ett litet utrymme � 
För att det är mindre jobbigt � 

Annat: _____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Ge exempel på hur några ord och meningar 

kan se ut i dina SMS. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

 

3. Skriftspråk  

Finns det någon skillnad mellan hur du 

skriver i SMS och hur du skriver i skoltexter?  

 

 

Ja � Nej � 
Om du svarat nej, hoppa ned till ”Del 2”. 

Vad tycker du är speciellt för hur du skriver i 

dina SMS?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vad tycker du är speciellt för hur du skriver i 

dina skoltexter? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
 
Del 2: SMS 
Ordlista  

Nedan följer en lista. Översätt de rader du kan och kryssa sedan i om du själv använder dig av 

detta. Du behöver bara ha använt ett utryck en gång för att kunna kryssa i det. 

 

Tycker du att det är okej att blanda dessa sätt 

att skriva på i skoltexter? 
Ja � Nej � 

Berätta gärna varför eller varför inte? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7k ____________   Ja �  

 

 3vligt ____________   Ja �  
 

 ql      ____________   Ja �  

 

 asg ____________   Ja �  

 

  bsdv  ____________   Ja �  

 

 cs! ____________   Ja �  

 

 d ____________   Ja �  

 

 e ____________   Ja �  

 

 fr ____________   Ja �  

   

   f 1_____________Ja �                    asap____________Ja � 

 

H! ____________   Ja �           brb____________Ja � 

 

iaf ____________   Ja �                 btw____________Ja � 
 

lr ____________   Ja �                  f2f_____________Ja � 
 

pok ____________   Ja �              gl______________Ja � 

 

o ____________   Ja �            irl_____________Ja � 

 

oxå ____________   Ja �           jk______________Ja � 

 

tkr ____________   Ja �         lol______________Ja � 

 

r ____________   Ja �                 omg_____________Ja � 



 

 

Smilisar 

 

Nedan följer en lista. Översätt de rader du kan och kryssa sedan i om du själv använder dig av dessa. Du 

behöver bara ha använt ett uttryckt en gång för att kunna kryssa i det. 

Skriv exempelvis:                   :P Räcker ut tungan 

 

 

:) ____________   Ja �            xD ____________   Ja � 

 

 

:(  ____________   Ja �           :| ____________   Ja � 

 

 

;) ____________   Ja �            :-/ ____________   Ja �  

 

 

:P ____________   Ja �           :* ____________   Ja �      

 

:-O ____________   Ja �           <3 ____________   Ja �      

 

 

Använder du några andra SMS-förkortningar eller smilisar som inte tas upp här? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Egna SMS 

 

Jag skulle nu vilja att du tar upp din telefon och skriver av en SMS-konversation du haft med någon den 

senaste veckan. Jag vill att du skriver av minst 3 SMS du skickat och 3 SMS du fått som svar. Skriv av 

SMS:en ordagrant, alltså skriv av exakt som det står i meddelandet.  

 

Skriv jag framför dina SMS, och kompis/mamma/pappa/mormor/flickvän, alltså vem den andra är, 

framför dennes SMS.  

 

Det kan se ut såhär:  

     Jag: Hej! ☺ Läget? Ses ikv? :-* 

Kompis: Tjaaaa! MEEEEN tyyypiskt, kan ej.. fredag?!?  

Jag: JA fredag! När? 

Kompis: grymt!!!! Hurra!! Vid sju?? ☺  

Jag: jag kommer till dig vid 7. *längtar* 

Kompis: ses då!! :-* :-* :-* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
Julia 

 

Från SMS till skoltext 

 

Din uppgift är nu att ta konversationen du skrev på föregående sida och göra om den till en 

konversation som är med i en lärobok i ämnet svenska. Du ska fortfarande skriva jag och 

benämningen på den andra innan samtalet skrivs ut.  

 

Ändra så texten passar i en lärobok MEN ändra inte själva innehållet. Alltså, skriv om texten 

om du tycker att det behövs, men låt texten handla om samma sak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
Avslutningsvis… 
Bakgrundsinformation 

  

Jag är en Tjej �  

Jag föddes år ����     



 

 

Bilaga: Översättning av enkätens ordlista 

 
7k = sjuk 
3vligt = trevligt 
ql = kul 
asg = asgarv 
bsdv = bara så du vet 
cs! = vi ses! 
d = du/dig/din/det 
e = är 
fr = från 
f1 = fett 
H! = Hej! 
iaf = i alla fall 
lr = eller 
pok = puss och kram 
o = och 
oxå = också 
tkr tycker 
r = är 
 
asap = as soon as possible (så snart som möjligt) 
brb = be right back (kommer strax) 
btw = by the way (förresten) 
f2f = face to face (mellan fyra ögon) 
gl = good luck (lycka till) 
irl = in real life (i verkliga livet) 
jk = just kidding (jag bara skojar) 
lol = laughing out loud (gapskrattar) 
omg = oh my god (herregud) 
 
:) = glad 
:( = ledsen 
;) = flörtande eller skämtande 
:P = sticker ut tungan 
:-O = skriker eller är chockad 
=D / xD = jag gapskrattar 
:| = jag är likgiltig  
:-/ = jag känner mig missnöjd 
:-* = puss! 
<3 = hjärta/kärlek 

 


