
 

 

 
 
 

 
- “Vart har du lärt dig 

slangspråk?”  
-”Walla, gatan har lärt 

mig”. 

–En studie om förekomst och funktion av 
multietniskt ungdomsspråk i svenska 

som andraspråksundervisningen 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Avancerad nivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Malin Jensen 

 
 

2019-LÄR7-9-A22 

 



Program: Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska och 
svenska som andraspråk 
Svensk titel: - “Vart har du lärt dig slangspråk?” - “Walla, gatan har lärt mig”.  En 
studie om förekomst och funktion av multietniskt ungdomsspråk i svenska som 
andraspråksundervisningen 
Engelsk titel: - “Where did you learn slang language?” -” Walla, the streets taught 
me.” A study about use and function of multi-ethnic teen language in Swedish as a 
second language education 
Utgivningsår: 2019 
Författare: Malin Jensen 
Handledare: Anita Norlund 
Examinator: Anna Hellén  
Nyckelord: Slang, ungdomsspråk, flerspråkighet, svenska som andraspråk, 
kodväxling, sociolingvistik 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer utifrån 

sociolingvistiska teoretiska begrepp i svenska som andraspråksundervisningen. För att infria 

syftet har observationer valts som metod. Dessa har genomförts på tre olika skolor, där 

elevers språkanvändning på SVA-lektioner har iakttagits. Vidare har de språkliga 

variationerna att analyserats och kategoriserats utifrån sociolingvistiska teoretiska begrepp, 

såsom kronolekt, sociolekt och etnolekt. Resultatet har även diskuterats utifrån begreppen 

kodväxling, grupptillhörighet och distans, något som också behandlas inom sociolingvistiken. 

Resultatet visade att det är främst sociolekt och etnolekt som var framträdande i ungdomarnas 

tal. Båda lekterna förekom oftast i början eller i slutet av en mening, främst från arabiskan och 

engelskan. Vidare visade resultatet att kronolekt förekom allra minst i elevernas tal. I studien 

har det även förts en diskussion om det multietniska ungdomsspråkets eventuella funktion. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning samt huruvida de 

olika förekomsterna kan förstås. Det spekuleras även huruvida språket kan fungera som en 

gruppmarkör, eller som en distansering från andra grupper. Avslutningsvis följer en 

diskussion av både resultatet och tillvägagångssättet med observation som metod, samt 

reflektioner om didaktiska konsekvenser för ett fortsatt lärande. 
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INLEDNING 
Under början av 1980-talet började ett multietniskt ungdomsspråk växa fram i Sverige och det 

pratades då om “invandrarsvenska”. Denna språkliga varietet var svårt att etikettera och 

invandrarsvenska namngavs även som “blattesvenska” eller “rinkebysvenska”. 

“Invandrarsvenska” förknippades med människor med olika invandrarbakgrunder och olika 

socioekonomiska förhållanden. Tio år senare började det även att pratas om ett slangspråk, 

även kallat “gatans poesi” (Einarsson 2004, s. 193). Genom denna språkliga varietet växte ett 

ungdomsspråk fram som markerade ungdomarnas identitet. Till identitet kopplas både kultur, 

etnicitet, grupptillhörighet, och framförallt språk; något som är essentiellt för individens 

identitetsutveckling. Ungdomar skapar även en solidaritet till andra individer som inte har 

svenska som sitt modersmål och tillsammans skapar de egna grupper som har liknande 

språkliga, men även kulturella bakgrunder (Bijvoet & Fraurud 2013, s. 369). Ofta har dessa 

ungdomar även en ytterligare gemensam tillhörighet; de bor i områden där andra multietniska 

människor bor. 

Likt annat talspråk som människor kommunicerar genom, är slang något som är i ständig 

förändring. I generation efter generation skapas nya ord av ungdomsgrupper som växer upp i 

olika områden. Precis som dialekter fungerar slang som en slags markör för varifrån en person 

kommer, vilket blir en form av identitetsmarkering (Doggelito & Kotsinas 2004, ss. 8, 11). 

Detta är även något som har kommit att bli slangens viktigaste funktion; att kunna en viss 

grupps “ordjargong”. Oavsett om det är en grupp med kollegor eller en grupp med ungdomar, 

skapar man en känsla av grupptillhörighet. Även om individerna kanske har olika hemspråk, 

känner de en samhörighet i slangen och därigenom blir aspekterna “språk”, “social identitet” 

och “grupp” sammanvävda med varandra. Doggelito och Kotsinas (2004, s. 23) menar att 

språkvariationer i olika grupper blir som ett slags medlemskort för att vara med i gruppen 

eller i gänget. 

Tidigare forskning har visat sig vara oense kring etiketteringen av ett multietniskt 

ungdomsspråk och frågorna som har cirkulerat kring det har diskuterat huruvida det är en 

dialekt eller en sociolekt. Dels kan det ses som en slags gruppdialekt som förstärker en “vi-

känsla”. Dels kan det ses som en invandrarsociolekt enligt Kotsinas, (2005, ss. 243–244) då 

det synliggör en gruppmarkör för flerspråkiga och deras egen identitet. Oavsett vilket språk 

människor än talar kan identitet, etnisk härkomst och ett socialt sammanhang identifieras och 

det blir då tydligt vad individen vill identifiera sig som. När människor väljer att tala ett språk, 

med för språket avvikande språk drag, markerar individen att hen kommer från en viss social, 

etnisk grupp. Genom att ändra vissa uttal och ändelser, ta in låneord från andra språk, samt 

göra om orden till slangord, visar talaren på en viss språkvariation, kultur och 

grupptillhörighet (Bijvoet & Fraurud 2013, ss. 371–372). Denna typ av förmåga att ändra sitt 

uttal och ta in låneord, kan även beskrivas som kodväxling. Ladberg (2000, s. 106) menar att 

när en person kodväxlar, växlar en flerspråkig person sitt språkbruk. Hon anser att kodväxling 

är en språklig funktion, snarare än en språklig förvirring. Människor, i synnerhet barn och 

ungdomar, väljer ett språk som talas av dem de vill tillhöra; de vill känna en gemenskap och 

“vara som alla andra”, vilket är kommunikationens starkaste drivkraft, enligt Ladberg (2003, 

s. 91).

När ungdomar från olika områden sedan möts i skolans värld, skapar de en gemensam 

mötesplats där de utbyter sina olika språkliga varieteter (Kotsinas 2005, s. 238).  Dessa 

språkliga variationer ska även bli få ett accepterande och positivt bemötande i skolan, av både 

lärare och elever. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11 



- 2 -

rev. 2018, s. 275) finns svenska som andraspråkämnets centrala innehåll beskrivet, där det 

tydligt framgår att eleven ska få “utöva inflytande för sin egna identitetsutveckling samt få 

kännedom om “ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, 

till exempel låneord” (Lgr11 2011, s. 275). Vidare är kriterierna för betyget E i årskurs 9 i 

svenska som andraspråk att “eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang 

om språkliga varianter inom svenskan [...]” samt kunna använda en fungerande kombination 

av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk” (s. 279). 

Det ligger i mitt intresse att synliggöra vad språklig variation kan tänkas innebära för 

ungdomars identitetsutveckling och gruppgemenskap, och olika typer av språkbruk ligger mig 

varmt om hjärtat. I föreliggande studie vill jag bidra med att, utifrån ett svenska som 

andraspråksperspektiv, undersöka förekomsten av vad som hör till de sociolingvistiska 

teoretiska begreppen sociolekt, kronolekt, etnolekt samt kodväxling. I denna studie observeras 

elever under sin svenska som andraspråksundervisning och orden de använder sig av kommer 

att kategoriseras utifrån de sociolingvistiska begreppen. Dels kommer studien att behandla i 

vilken utsträckning de förekommer, dels deras potentiella funktion. Vidare kommer jag 

resonera om språkets funktion utifrån begreppen distans och gruppgemenskap. 
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SYFTE 
Syftet med den här studien är att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer hos 

elever i svenska som andraspråksundervisningen i årskurs 7–9, samt resonera kring hur denna 

förekomst kan förstås. 

Frågeställningar 

Följande frågeställningar har använts för att specificera studiens syfte; 

I vilken utsträckning pratar eleverna kronolekt, etnolekt och sociolekt? 

I vilken utsträckning använder eleverna sig av kodväxling? 

Vilken eventuell funktion uppfyller de olika språkvariationerna? 
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TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt kommer en presentation av tidigare forskning kring förekomsten av 

multietniskt ungdomsspråk bland elever. Till min studie har ett flertal olika tryckta bokkällor 

samt artiklar samlats in och sammanfattats. Vid sökning av artiklarna har databaserna ERIC 

(ProQuest), Summon, Google Scholar och Primo använts. För att få relevanta träffar har jag 

begränsat sökningen till artiklar som endast är peer-reviewed, det vill säga att artiklarna har 

blivit granskade av andra forskare innan publicering.  

  

Kasmawati och Siti (2017, ss. 229, 237) undersökte i sin kvalitativa studie förekomsten av ett 

multietniskt ungdomsspråk i dagliga konversationer bland elever i åttonde klass i Makassar, 

Indonesien. Eleverna i studien uttryckte att de oftast inte tänkte på vad det var för slags slang 

de använde, utan att de främst bara härmade orden som kom från olika filmer. Mest 

förekommande var amerikanska filmer, där ord såsom ”what’s up”, ”what the hell”, ”dude”, 

”bullshit”, ”motherfucker” och ”buddy” var vanliga. Även estetiska slangord från engelska 

låttexter ;”wanna”, ”dunno”, ”gimme”, ”lemme”, ”gotta”, ”fuck” och liknande. Observationen 

synliggjorde även att det förekom mycket hård slang, såsom könsord och starka uttryck med 

många svordomar. Slutligen kom Kasmawati och Siti (s. 241) fram till att förekomsten av 

slang såg olika ut beroende på plats, situation, känsla, formella eller informella miljöer samt 

mottagare och en viss artighet till denne, exempelvis läraren. Detta är även något som 

Andersson (1985, s.71) har argumenterat för och menar att språket alltid varierar i förhållande 

till situationen personen befinner sig i. Ingen människa pratar med samma språkliga stil med 

sin partner, med sin chef på jobbet eller med sin barndomskompis.  

 

Förekomsten av kodväxling uppstår enligt Park (2006, ss. 17–18) både medvetet och 

undermedvetet, ibland i samma ord, ibland inom en och samma mening. När en person 

kodväxlar, växlar en flerspråkig person sitt språkbruk. Enligt henne är kodväxling en 

kommunikativ strategi, särskilt inom minoritetsgrupper, där det kan ses som en symbol för 

gruppidentitet. Främst uppstår det bland flerspråkiga talare men det kan även uppstå hos 

enspråkiga talare. I sin studie undersökte Park (2006) hur koreaner som bodde i Sverige 

växlade mellan deras modersmål och det svenska språket. Hon tolkade då sitt resultat som att 

kodväxling endast uppstod när ordföljden i koreanska och svenska skiljde sig åt (ss. 18, 32).  

 

Kodväxling som fenomen har även undersökts av Zheng (2009, ss. 1–2) i hennes studie om 

kodväxling på tre olika skolor i Melbourne, Australien. Där hade eleverna, som var mellan 

sex och elva år, kinesiska som modersmål. Zheng (2009) valde att intervjua eleverna på deras 

modersmål, men merparten av eleverna valde att svara på engelska. Ibland förekom det 

kinesisk ordföljd eller en viss språklig stil på elevernas svar. Exempelvis skulle en elev 

återberätta en bok som hon hade läst men valde aldrig pronomenet “she”, utan svarade alltid 

med “the girl”, något som är typiskt för det kinesiska språket (s. 8). Beroende på vilken skola 

som intervjuerna genomfördes på, fick korrespondenten olika svar. Den skola där eleverna 

kodväxlade allra minst (skola B), var en skola som erbjöd spanska program utöver de vanliga 

programmen. Dock var detta en skola där eleverna var relativt nyanlända till Australien, vilket 

Zheng (s. 9) menar är anledningen till att de inte kodväxlade särskilt mycket till det engelska 

språket. Ju längre eleverna hade bott i Australien, desto mer kodväxlade de till engelska. På 

skola A erbjöds kurser på kinesiska, och studiens empiri visade att dessa elever kodväxlade 

allra minst till engelska (s. 17).  

 

För att försöka förstå fenomenet kodväxling studerade Zheng (2009) ungdomarna i deras 

vardagliga konversationer med varandra, både i klassrumsmiljö och i korridormiljö. Hon kom 

fram till att kodväxlingen bland eleverna alltid hade en funktion. Antingen när de skulle citera 
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någonting eller som interjektioner såsom ”aj”, ”wow” och ”oj”. Kodväxlingen verkade även 

användes för att sätta kvalitet på meddelandet, det vill säga en intensifiering av budskapet. 

Detta synliggjordes genom att eleverna sa samma sak på båda språken, för att troligen 

klargöra eller betona sitt budskap. Zheng (2009, s. 5) uppmärksammade också att 

kodväxlingen fungerade som en slags kompensation när eleven tappade ordet på det andra 

språket. 

 

Det har även gjorts studier om hur förekomst av multietniskt ungdomsspråk kan förstås. 

Jonsson (2007, s. 52) beskriver i sin studie en observation som han genomförde på en grupp 

killar i högstadiet, där han följde dem under deras lektioner. Hans observation visade att 

killarna pratade på olika sätt beroende på vilken lektion de var på. SVA-undervisningen var 

ett tillåtande ställe för dem att använda ett uttryckssätt som vanligtvis annars bröt mot 

klassrummets språkliga norm. I skolan kunde eleverna använda sig av språkliga variationer på 

två olika sätt; dels genom att använda sig av skolspråket och därigenom kategoriseras som en 

“god elev” och visa en lojalitet med undervisningen, dels genom att använda språket som ett 

motstånd. Detta gjorde eleverna, enligt Jonsson (s. 81) för att medvetet bryta mot skolans 

norm och klassrummets officiella samtalsformer. Hans observation av killarna visade även att 

de hade en förförståelse av sin språkanvändning och de visste vilka ord som var förbjudna och 

inte; genom att känna till ”koden” kunde de bryta mot skolans normer och skämta med 

varandra eller om läraren (s. 116). Ett liknande fenomen har uttryckts i Bijvoet och Frauruds 

(2013, s. 381) studie, då de kom fram till att människan kan anpassa sig beroende på situation 

och därmed “justera” sitt språk och språkanvändning, vilket de menar är ett medvetet språkval 

som människan gör.  

 

I likhet med Jonssons studie (2007) resulterade även Jonsson och Milanis (2009, s.78) 

undersökning i att flerspråkiga elever ofta använde nedsättande ord till varandra i 

klassrummet för att skapa en ”vi-känsla”. Eleverna menade att genom att bli tilltalad på ett 

sådant sätt, ”inbjöds” de till en kamratlig relation; gemenskap i en social existens (s.78). 

Denna “vi-känsla” beskriver Arvidsson och Johansson (2017, ss. 57–58) som en slags 

kollektiv identitet, där en föreställd gemenskap skapas utifrån personers likheter i en och 

samma grupp. Trots att personerna inom en viss grupp har individuella olikheter, är känslan 

av att kunna identifiera sig med en avgränsad grupp stark och kan skapa en känsla av 

sammanhang; att vara någon, poängterar Arvidsson och Johansson (2017). Ett liknande 

fenomen studerade Lawson (2011, s. 250) i Glasgow, Skottland. I hans etnografiska studie 

undersöktes en grupp killar på gymnasiet, där syftet med studien var att undersöka olika 

lingvistiska skillnader i olika sociala grupper. Utifrån att ha kategoriserat killarna i olika 

grupper kom Lawson (s. 246–250) fram till att varje grupp använde olika variationer av sitt tal 

för att konstruera sina egna gruppidentiteter. Detta gjorde de dels för att medvetet tillhöra en 

viss stereotyp, dels för en distansering till andra grupper de inte ville tillhöra. I studien 

undersöktes även vad, och när, det blir socialt meningsfullt för individen att prata med en viss 

variation. Bland annat kategoriserades en grupp som “Neds” och de elever som 

kategoriserade sig med en “ned identity” tillhörde oftast kriminella gäng som drack alkohol, 

rökte marijuana och hade hög frånvaro från skolan. Den språkliga variation de eleverna 

använde sig av ansåg Lawson (2011, ss. 236–248) vara en kulturell konstruktion med 

igenkännbara och delade koder mellan gruppmedlemmarna, där lingvistiska och sociala 

konstruktioner differerar dem från andra grupper. 

 

Doggelito och Kotsinas (2004, ss. 23–25) belyser dock en föreställning om att människor idag 

verkar tro att slang används av dem som inte kan “riktiga ord”. De hävdar att det kan vara lätt 

att tro att flerspråkiga personer har skapat sig ett ”eget språk” bara för att de inte kan tala det 
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svenska språket ännu. Detta är dock en tes som varken Doggelito eller Kotsinas (s.25) vill 

fastslå som korrekt utan menar istället att oftast kan de som talar slang - även prata en “annan 

form” av svenska, förslagsvis den som talas på orten de bor på. Många kan idag parera mellan 

en variation av slang och “rikssvenska”1 och i deras studie uttryckte ungdomar en förvirring i 

att vilja låta som en “svensk” person. Detta då de ändå inte sågs som svenskar, både vad 

gällde deras för- och efternamn, bakgrund eller utseende (s. 238). Liknande åsikt har även 

identifierats i Runfors (2009, s. 116) studie, där ungdomar uttryckligen har sagt att ett 

multietniskt ungdomsspråk “ska” talas med brytning.   

 

Att använda sig av slang behöver alltså inte betyda att man som talare inte är familjär med 

språket som talas i samhället. Precis som i andra dialektala språkvariationer i Sverige, leker 

och skämtar människan med språket, vilket leder till att det får nya betydelser och 

uttryckssätt. Talaren uppvisar då en stor språklig förmåga om hon kan hitta på nya ord med 

dubbla betydelser eller andra associationer, menar Doggelito & Kotsinas 2004, s. 25. De 

beskriver slang som främst låneord från andra länder och deras språk. Mycket av dagens slang 

i det svenska samhället är av engelsk karaktär, men även ord från turkiskan, bosniskan, 

arabiskan, spanskan och grekiskan är förekommande. För det svenska språket, räknas dessa 

slangord som “nya” ord men i det multietniska ungdomsspråket tar ungdomarna in både nya 

och gamla ord från andra länder och “återanvänder” dem som slangord (s. 11–13). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att förekomsten av ett multietniskt ungdomsspråk 

skiljer sig åt, dels beroende på mottagare och situation, dels på formella och informella 

miljöer. Tidigare studier har främst identifierat slangord från filmer men även svordomar har 

varit vanligt bland ungdomars tal. Förekomsten av kodväxling har enligt tidigare studier 

förekommit främst bland elever som inte har varit nyanlända, samt när ordföljden i ett språk 

har skiljt sig från ett annat språk. Vad gäller förståelsen av kodväxling, har tidigare forskning 

gemensamt kommit fram till att språkliga variationer alltid fyller en funktion. Antingen som 

en förstärkning av budskapet, som kompensation för ett annat språk, som ett sätt att skapa en 

grupptillhörighet eller för att distansera sig från andra människor. Vidare pekar tidigare 

forskning på att olika språkliga variationer kan ses som en språklig kompetens, då talaren kan 

laborera med språket och skapa nya betydelser. 

 

Föreliggande studie kommer att tillföra ytterligare spekulationer om eventuella funktioner 

inom språket, samt synliggöra språkliga skillnader utifrån ett sociolingvistiskt perspektiv. 

 
 

 

 

 
 
 
 

                                                 
1 Standardspråk, riksspråk, är den form av ett språk som i motsats till dialekter och andra varianter är allmänt 

accepterad och stilistiskt neutral (NE) [2018-12-31].  
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TEORETISK RAM 
Denna studie har en sociolingvistisk teoretisk ram. Wardhaugh skriver i An Introduction to 

Sociolinguistics (2006, s.13) att sociolingvistik även kallas för språksociologi; två begrepp 

som vanligtvis används synonymt men som har två olika betydelser. Inom språksociologi 

studeras samhället i relation till språk samt hur samhället förändras utifrån ett språkperspektiv. 

Sociolingvistik fokuserar istället på det motsatta; språk i relation till samhället. Detta kan 

förklaras genom att fokus ligger på vilka typer av språkliga variationer som finns i samhället. 

Andra centrala delar inom sociolingvistiken är att undersöka vilka påverkningsfaktorer det 

finns för människan att ändra sitt sätt att tala på, samt hur olika språkliga variationer ändras 

beroende på ålder, kön och klass. I denna studien kommer därför begreppet ’sociolingvistik’ 

att användas, eftersom syftet berör olika språkliga variationer som uppkommer i olika sociala 

grupper. 

  

Den som främst förknippas med sociolingvistik är Peter Trudgill. Trudgill beskriver två 

essentiella aspekter inom teorin; språkets roll för att kommunicera, respektive den funktion 

språket kan ha för att fastställa sociala relationer (2000, s. 3). Den sistnämnda aspekten visar 

på vikten av den relation som finns mellan ett samhälle och dess tillhörande språk. Trudgill 

menar att människan “väljer” vilken typ av språk hon vill använda när hon pratar med en 

person. Variation av språket kan dock ändras beroende på mottagare eller kontext. Oftast kan 

den språkliga variationen relateras till dialekt och här särskiljer Trudgill (2000, s.3) på två 

olika typer av dialekter; regionala och sociala. De regionala dialekterna är baserade på ett 

geografiskt avstånd och ju större avstånd två olika samhällen har, desto mer skiljer sig deras 

dialekter åt. Ett exempel kan vara Sveriges landskap, med skånska i söder och norrländska i 

norr. Språkliga, sociala variationer i samhället däremot, låter annorlunda på grund av 

skillnader i klass, ålder eller härkomst (s. 25). Denna språkliga variation nämner även 

Einarsson (2004, s. 13), som också utgår från Trudgills (2000) teori om sociolingvistik. Olika 

språkliga variationer samlar han under ett samlingsnamn; ’språk i språk’.  

 

Inom sociolingvistiken kallas den sociala dialekten för sociolekt. Denna beskriver Wardhaugh 

(2006, s.51) som en variation av tal från olika sociala klasser eller grupper. Faktorer som 

påverkar en viss social dialekt är yrkesprofession, grad av utbildning, inkomst samt om 

personen i fråga har “old money or new money” (s. 50). Vidare beskriver Wardhaugh (2006, 

s. 10) att för att förstå hur samhället är strukturerat, har sociologer kategoriserat människor 

utifrån identitet, klass, makt, status, kön, artighet och solidaritet. Dessa sociologer (se 

Wardhaugh 2006) menar att det är svårt att utifrån röst, vokalljud och meningar dela in språk i 

olika sociala klasser. En ytterligare svårighet i att kategorisera ett tal är att både språket och 

samhället är i ständig rörelse. Även Einarsson (2004, ss. 146–147) anser att det är svårt att dra 

gränsen, exempelvis mellan en dialekt och en sociolekt. Wardhaugh (2006) utgår från många 

av Labovs (1966) studier i New York City, där observationer av olika tal genomfördes, bland 

annat av italienska och jiddisch. Flertalet av observanterna överdrev ibland sitt tal, framför allt 

vissa ord. Labov (1966, se Wardhaugh 2006, s. 51) menade deltagarna i hans studie ville 

distansera sig från andra amerikaner och visa på en tydlig identitetsmarkör, vilket är typiskt 

för en sociolekt. 

 

Ur olika sociala dialekter kan även en etnolekt urskiljas. Etnolekt definierar en variation där 

talarens etnicitet är en central del. Etniciteten blir påtaglig i mötet mellan ett minoritets- och 

majoritetsspråk. Vissa kan påstå att en etnolekt handlar om brytning eller ofullständig 

språkbehärskning, men är snarare en identitetsmarkör som talaren medvetet använder i ett 

flerspråkigt sammanhang (Trudgill 2000, s. 139). Trudgills (2000, ss. 42–44) teori om språk 

och etnicitet grundar sig i tidigare studier från New York, där lyssnare har fått lyssna på 
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människor och sedan avgjort om dessa var svarta eller vita. Lyssnarna i studien hade oftast 

fel, då de vita människorna som hade vuxit upp i multikulturella områden pratade med en 

brytning, medan de mörkhyade, ”African-Americans”, som hade växt upp i vita, högt 

socioekonomiska områden pratade standard-engelska, utan brytning. Trudgill (2000, s. 44) 

drog då slutsatsen att språk grundar sig i olika sociala grupper, och beroende på hur en 

människa har vuxit upp, har språket präglats därefter. Vad gäller språk och etnicitet hävdar 

Trudgill (2000, s. 42–44) att språket är den viktigaste grundpelaren för etniska grupper. Olika 

etniska grupper kan skilja sig åt, och därav kan även små, lingvistiska karaktärsdrag fungera 

som de mest essentiella definieringskriterierna för tillhörighet i en viss grupp. 

  

Den åldersrelaterade varieteten, även kallad kronolekt, handlar bland annat om ungdomsspråk. 

Ungdomar använder sig av både småord, låneord, svordomar och slang. Einarsson (2004, s. 

191) menar att ungdomarnas ordanvändning inte består av några ”onödiga” ord, utan är 

funktionella ord som fyller både funktion och har betydelse i kommunikationen. Småord som 

”ba”, ”liksom” och ”typ” kan påstås vara utfyllnadsord eller ett tecken på torftigt ordförråd, 

men Einarsson (2004) föreslår att det snarare fungerar som en avgränsare till vem talaren 

pratar med, samt för att markera själva ungdomligheten. Dessa småord benämner 

Gunnarsdotter Grönberg (2013, s. 246) som diskurspartiklar. Diskurspartiklarnas funktion är 

att signalera att talspråket är informellt och detta är en typ av stil som ungdomarna applicerar 

på sitt språk. Karaktärsdrag för ungdomsspråket är oftast att det talas kontextbundet, är 

implicit, samt har korta yttranden, stor röstvariation, artikulerat uttal och många ljudeffekter. 

Dessa karaktärsdrag är en gemensam kod för talare av denna variation då de känner till och 

delar varandras referensramar (Einarsson 2004, ss.192–194; Gunnarsdotter Grönberg 2013, s. 

249). 

  

Ytterligare ett begrepp som är centralt inom sociolingvistiken är koder, närmare bestämt 

kodväxling. Enligt Wardhaugh (2006, s. 88) kan olika varieteter av språk ses som en kod eller 

ett system för människor att variera och anpassa sitt språk när de pratar med andra. Koderna 

består inte av något karaktärsdrag från någon särskild dialekt, stil eller standardspråk utan 

fungerar som en neutral term. Teorin om kodväxling är enligt sociolingvistikens grunder, att 

människan alltid har valt en “lämplig” kod som hon känner är lämplig för mottagaren. Koden, 

är en typ av stil eller varietet som människan väljer när hon ska samtala med någon. Dock 

kommer personen automatiskt att skifta koden när behovet finns (s. 88). Kodväxlingen kan 

antingen förekomma på ett individuellt initiativ eller som en identitetsmarkör för en särskild 

social grupp. Det är dock ovanligt att människan endast har en typ av kod eller stil; oftast 

pendlar eller byter personen mellan olika koder kontinuerligt som en slags 

konversationsstrategi. Denna strategi används för att antingen växla, fastställa eller förstöra en 

grupps relationsband till varandra (s. 101). Genom att skapa grupper med människor man 

finner en samhörighet med, skapas en språkgemenskap (Einarsson 2004, s. 33). 

Språkgemenskapen innefattar oftast gemensamma ord som markerar en viss grupp, 

exempelvis ”hemliga” ord i ungdomsgrupper.  

 

Park anser (2006, ss. 18–19) att kodväxling har stora likheter med att låna ord, från flera olika 

språk. Antingen kan det vara några enstaka ord, och då brukar de oftast kallas “låneord”, eller 

så är det längre satser och meningar, och då brukar Park (2006) oftast benämna det som 

kodväxling. Ett annat sätt att bedöma gränsen mellan lån av ord och kodväxling är genom en 

så kallad ’morfosyntaktisk integration’; om ett ord från ett språk får målspråkets ändelser, blir 

ordet ett låneord. Detta kan exemplifieras med ordet “chilla” (engelska) som får svenskans 

ändelser (-de); då blir ordet “chillade” ett låneord. Till skillnad från Park (2006) ser Zheng 
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(2009) annorlunda på begreppet kodväxling, och kategoriserar även enstaka småord till 

begreppet. I följande studie kommer jag att utgå från Zhengs (2009) definition av kodväxling. 

 

Studiens syfte är att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer hos elever i svenska 

som andraspråksundervisningen, samt resonera kring hur denna förekomst kan förstås. För att 

besvara studiens syfte kommer de sociolingvistiska teoretiska begreppen kronolekt, sociolekt 

och etnolekt fungera som kategoriseringar vid analys av empirin.  
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METOD 
För denna studie har valet av metod noga övervägts; Widerberg (2002, ss. 65–66) menar 

nämligen att beroende på vilken metod forskaren väljer, kommer svaren att skilja sig åt. Då 

syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer hos elever 

i svenska som andraspråksundervisningen, samt resonera kring hur denna förekomst kan 

förstås, har observationer valts som metod. Observation är ett redskap som används när ett 

bekant fenomen ska undersökas, dock på ett mer nyanserat sätt än vad som kan verkas 

förutsägbart eller förväntat. Aspers (2011, s. 108) redogör vidare för att observationer är något 

människor gör dagligen utan att ge någon vidare reflektion kring det. I en empirisk studie är 

det fördelaktigt att använda sig av observationer för att kunna förstå och synliggöra den 

omgivning som ska studeras. Genom att delta i samma kontext som aktörerna deltar i, får 

forskaren en förståelse om den sociala konstruktion som observeras. Som observatör, 

observeras aktörernas, i detta fall elevernas, sätt att handla, prata samt deras uppfattningar om 

vad läraren säger till dem. Aspers (s. 110) betonar vikten av att vara integrerad i det som ska 

observeras utan att observatören “goes native”, vilket kan beskrivas som att forskaren 

transformeras eller härmar det som studeras. Istället ska observatören befinna sig i 

bakgrunden och anteckna elevernas tal, handlande, uttryckssätt och eventuella uppfattningar. 

Fältanteckningar ska sedan, förhoppningsvis, synliggöra så många sidor av helheten som 

möjligt för att kunna ge en “fyllig” bild av fältet som observeras. Då syftet är att undersöka 

förekomsten av olika språkvariationer i andraspråksundervisningen, kan observation 

möjliggöra synsätt för att upptäcka förekomsten av olika språkliga variationer i klassrummet. 

Urval 

Utifrån syftet har jag valt att avgränsa mitt urval till elever som läser svenska som andraspråk. 

Antal år i Sverige, tidigare skolbakgrund eller ålder på eleverna har inte värderats eller tagits i 

beaktande i urvalet. Då observation av elevernas tal var i fokus, var det inte nödvändigt att 

besöka grupper som endast behöriga sva-lärare. Eftersom jag ville ha varierade kontexter var 

jag i kontakt med tre olika skolor; två högstadier och ett gymnasium i Västra Sverige. Genom 

mailkontakt med undervisande lärare i sva, gav jag först ut information om studiens syfte 

samt frågan om jag fick tillåtelse att besöka skolan.  

För tydlighetens skull har varje skola benämnts som Skola 1, Skola 2 samt Skola 3. Eleverna i 

respektive observationsexempel har benämnts som elev 1, elev 2, elev 3 och så vidare. I 

resultatet finns åtta stycken observationsexempel, där varje elev i respektive skola benämns 

som elev 1, 2 och 3. I resultatdelen kommer exempel på citat från olika elever att beskrivas 

utifrån respektive observationsexempel. 

Genomförande 

Vid uppstarten av arbetet samlade jag information om ämnet och skaffade således ett intresse 

för vad som skulle studeras. Informationen bestod av flertalet utvalda vetenskapliga artiklar 

som granskades och sammanfattades; detta för att skapa en förförståelse och förberedelse 

inför fenomenet som skulle studeras. Sedan skickades information om studiens syfte ut via 

mail till berörda svenska som andraspråkslärare på de tre tänkta skolorna där 

observationstillfällena skulle genomföras. Efter lärarnas godkännande besökte jag de tre 

skolorna och delade ut skriftlig information till eleverna i de grupper jag skulle observera. 

Den skriftliga informationen (se bilaga 1) innefattade samtyckeskravet, där elevernas 

vårdnadshavare behövde ge sin underskrift. Då jag var orolig för att vårdnadshavarna 
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eventuellt inte skulle förstå det svenska språket, gick jag igenom vad som stod på pappret i 

klassen, och försäkrade mig om att alla elever hade förstått vad som stod.  

Bell (2006, s.199) anser att en pilotobservation är att föredra, detta för att testa sin observation 

för att se att allt fungerar men också för att “lära in sig” på sina kategoriseringar. 

Observatören tränas då på att registrera in olika skeenden eller innehåll vilket gör att olika 

fenomen synliggörs tydligare. Dock påpekar Bell (2006) att det även är viktigt att som 

observatör vara vaken på nya saker, oförberedda händelser eller yttranden samt att alltid sätta 

in det skeende som observeras i en kontext. I denna studie har inte en pilotobservation utförts; 

främst på grund av tidsbrist. 

Medan jag väntade på påskrifterna om medgivande, planerade jag mina tänkta observationer 

utifrån Bells (2006, s. 199) checklista. Bell (2006) påstår att det dels är viktigt att bestämma 

sig över vad som ska observeras, dels att vara medveten om varför det är viktigt att fenomenet 

observeras. Bell (s. 199) argumenterar även för att det är viktigt att vara medveten om vart 

fokus ska ligga; innehåll eller skeenden. I mitt fall är det både skeenden och innehåll som är 

väsentligt, då jag dels fokuserar på vad som sägs (innehåll), dels när det sägs (skeenden).  

När jag sedan fått tillbaka underskrifterna, bokade jag tid med SVA-lärarna på respektive 

skola för att genomföra observationerna. Lyckligtvis, var det bara en vårdnadshavare som 

hade avböjt att ge sin underskrift, och därför sattes dennes barn med en annan SVA-lärare i ett 

annat grupprum. När sedan observationerna skulle genomföras, besökte jag den första skolan 

igen (Skola 1) och började med att återigen presentera mig själv för klassen. Sedan intog jag 

en icke-deltagande roll, i hörnet av främre delen av klassrummet. Medan läraren förberedde 

dagens lektion, försäkrade jag mig om att inspelningstjänsten på min mobiltelefon fungerade. 

När sedan läraren började prata med eleverna, började jag att spela in deras samtal. Under 

tiden förde jag även fältanteckningar med verktygen papper och penna. Anteckningarna 

bestod av slangord, svordomar, i vilken utsträckning eleverna pratar slang med varandra, i 

vilken utsträckning de kodväxlar samt korta spekulationer om språkets funktion. 

Fortsättningsvis, besökte jag de andra skolorna, skola 2 och skola 3, och genomförde mina 

observationer på liknande sätt. På skola 2 såg klassrummen lite annorlunda ut och jag satte 

mig därför i den bakre delen av klassrummet. Samma position hade jag även på skola 3, vilket 

även gav mig en bättre överblick över elevernas tal emellan varandra. Gemensamt för skola 2 

och 3 är att jag startade inspelningstjänsten på mobilen redan medan jag gick in i 

klassrummet; detta för att inte gå miste om data som kunde vara relevant för studien. 

Efter att observationerna var klara på respektive skola, var det dags att analysera min empiri. 

Valet av analysmetod föll på sociolingvistikens teoretiska begrepp, då de hjälper mig att 

besvara studiens syfte; att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer hos elever i 

svenska som andraspråksundervisningen, samt resonera kring hur denna förekomst kan 

förstås. Därefter skulle kategoriseringen av de olika slangorden att påbörjas, men först 

reflekterade jag över mina olika observationstillfällen. Bell (2006, s.198) menar att det är 

viktigt att analysera sin empiri och fundera över eventuella missöden samt orsakerna till 

varför det inte blev som förväntat. Blev något ineffektivt? Kändes observationsmiljön för 

formell? Detta kommer vidare att diskuteras i studiens metoddiskussion. 

Avslutningsvis kategoriserades de olika slangorden utifrån sociolingvistikens teoretiska 

begrepp; kronolekt, etnolekt och sociolekt. När jag renskrev mina fältanteckningar kursiverade 

jag ord som tillhörde kronolekt, fetmarkerade ord som tillhörde etnolekt, samt strök under ord 

som representerade sociolekt. 
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Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra huvudkrav vad gäller etik inom forskningsarbete och 

samtliga krav har tagits i beaktande i denna studie. De fyra kraven, informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet behandlar främst deltagarnas 

rättigheter i studien. Informationskravet innefattar att deltagarna har rätt att få information om 

studiens syfte. Detta har jag tagit hänsyn till då jag gav ut informationsbrev (se bilaga 1) till 

eleverna som skulle observeras en vecka innan den tänkta observationen skulle genomföras. 

Innan informationsbrevet gavs ut, kontaktade jag även berörda SVA-lärare på de tänkta 

skolorna som skulle observeras. De kontaktades skriftligt via mailkontakt, och efter deras 

godkännande besökte jag skolorna. Det andra kravet, samtyckeskravet, har tagits också tagits i 

beaktande i studien. Eleverna har, i samråd med sina vårdnadshavare, frivilligt avgöra om de 

ville delta i studien eller ej (se bilaga 2). Konfidentialitetskravet behandlar deltagarnas rätt till 

anonymitet; i fältanteckningarna och transkriberingen från observationerna, samt i 

resultatdelen har eleverna blivit benämnda elev 1, elev 2 och så vidare. Även skolorna har 

blivit benämnda som Skola 1, Skola 2 och Skola 3. Det sista huvudkravet, nyttjandekravet, 

innefattar att studien endast har använts som vetenskaplig publikation för Examensarbete II. 

Den insamlade data har därför inte nyttjats på något annat sätt.   

Ovanstående huvudkrav har jag tagit till hänsyn till för att dels inte offentliggöra de skolor 

eleverna går på, dels för att behandling av elevernas personuppgifter inte ska kunna röjas. Den 

information som har presenterats i urvalsavsnittet är endast till för studiens relevans till hur 

jag har gått till väga. Därav är urvalsavsnittet relativt kort, då den har blivit avgränsad på 

ytterligare information; namn på orter, skolor, elever och lärare har därför tagits bort så att de 

som deltar i studien inte blir identifierade i studien.  

Reliabilitet och validitet 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer hos elever i 

svenska som andraspråksundervisningen, samt resonera om hur denna förekomst kan förstås. 

Thurén (2007, s.26) definierar begreppet reliabilitet som studiens trovärdighet; det innebär 

huruvida studien är vinklad eller om den kan räknas som representativ för sitt ändamål. För att 

besvara syftet och dess tillhörande frågeställningar valdes observation som metod. 

Genomförandet av metoden planerades i förväg så att jag kunde ha ”rätt fokus” på eleverna; 

synliggöra förekomsten av deras språkanvändning. ”Rätt fokus” eller relevans för sin studie, 

är enligt Thurén (2007, ss. 26–27) viktigt för att studien ska ha hög reliabilitet.  

Reliabiliteten stärks ytterligare genom att samtliga observationer genomförs under liknande 

former. Vidare menar Bell (2006, s. 117) att en tillförlitlighet, eller en reliabilitet, kan testas 

genom exempelvis ”test-retest”. Detta genomförs på ett sådant vis att forskaren utför samma 

test, först efter en tid efter att det första testet har gjorts. Mina olika observationstillfällen har 

utförts dels på olika skolor, dels på olika tidpunkter och datum. Reliabilitet kan förklaras som 

ett mått där ett tillvägagångssätt kan ge samma resultat, fast vid olika tillfällen. Efter att 

observationerna var genomförda, renskrev jag fältanteckningarna och transkriberingen av 

observationerna, detta för att öka reliabiliteten på det jag hade observerat. Elevernas tal 

transkriberats med tillhörande interpunktionstecken för att visa på pauser, vilket fungerar som 

en markör vid eftertanke eller som tidsplaneringsord. Något som också stärker reliabiliteten är 

att fältanteckningarna har sparats, vilket leder till att jag kan gå tillbaka till dem och på så vis 

fortsätta mitt tolkningsarbete. Transkriberingen och fältanteckningarna från 

observationstillfällena uttrycker skratt eller utrop men ett beskrivande av tonlägen och gester 

har inte antecknats. 
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Validitet, även kallat giltighet, beskriver Bell (2006, s. 118) som ett mått på om en viss fråga 

mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller beskriva. Validitet vill alltså kunna ge 

trovärdiga slutsatser samt ett starkt stöd för att kunna göra tolkningar i sin studie. För att 

pröva validiteten kan forskaren fråga andra forskare som använder sig av samma metod och 

som har liknande syfte, för att se om de har fått samma resultat. Ett ytterligare sätt är att 

berätta för sina vänner eller kollegor om studiens tänkta syfte, samt att fråga dem om de 

frågeställningar som finns med i sin studie. Som förarbete till min studie har jag granskat 

tidigare studier som har närmat sig liknande syfte som min egen, dels studier om kodväxling 

och ungdomars slanganvändning, dels olika observationer om elevers språkliga variationer 

och språkbruk. 

Analys och bearbetning 

För analys av empirin har språksociologiska begrepp använts vid kategoriseringen av elevers 

slanganvändning. Orden som har observerats har sorterats i underkategorierna; sociolekt, 

kronolekt samt etnolekt. Utifrån kategoriseringarna synliggjordes förekomsten av 

slanganvändning bland svenska som andraspråkselever, och förutom att se i vilken 

utsträckning orden förekommer, synliggjordes även vilka ord som uttalades. I resultatdel I har 

empirin presenterat utvalda observationstillfällen med exemplifierade utdrag från elevsamtal 

samt samtal mellan elev och lärare. Utdragen består av ord som med hjälp av olika 

markeringar har kategoriserats utifrån de olika begreppen. För att underlätta läsningen av 

analysen har ord som kategoriserats som etnolekt fetmarkerats, ord som definierats som 

kronolekt kursiverats, samt ord som tillhörde sociolekt strukits under.  

Det har funnits en tveksamhet från min sida kring hur vissa ord ska kategoriseras. Denna 

problematik gäller främst vid kategorisering av ord som ska tillhöra sociolekt eller kronolekt. 

Det har varit svårt att urskilja kännetecken för de båda lekterna, men jag har varit tvungen att 

dra en gräns. Jag har gjort överväganden om huruvida ord ska kategoriseras som 

åldersrelaterade ord eller inte; detta eftersom studien grundar sig i elevobservationer och då 

borde egentligen all elevers språkbruk kategoriseras som kronolekt. Jag har dock valt att 

avgränsa mig och kommit fram till att det är endast diskurspartiklar (typ, asså, ba) som 

kommer att kategoriseras som kronolekt. Jag vill dock poängtera att det även finns 

frågetecken kring huruvida diskurspartiklar är åldersrelaterade eller inte. Jag är medveten om 

att andra åldersgrupper kan säga ”typ”, ”asså” och ”ba” men i denna studie har de definierats 

som tillhörande av ett tonårsrelaterat språkbruk. 

En ytterligare osäkerhet har funnits kring om huruvida engelska ord som har böjts med 

svenska ändelser ska kategoriseras som etnolekt eller sociolekt. Jag har valt att kategorisera 

svordomar och låneord från engelskan som sociolekt; detta då människan använder dem och 

anpassar sitt språk på olika sätt i olika sociala grupper. Jag är fullt medveten om att 

andraspråkselever kan komma från ett engelsktalande land, men även i detta fall var jag 

tvungen att dra en gräns.  

Av analytiska skäl har jag även valt att konstruerat ett schema. Schemat ska göra det tydligt 

vart varje ord ska kategoriseras in samt för att kunna förstå och diskutera analysen. 
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Analysschema 

Etnolekt 

- ord som kommer från elever

som inte har svenska eller

engelska som modersmål;

Hajvan, habibi, suedi, walla 

(arabiska) 

Kurva, jebem ti majko 

(bosniska) 

Sociolekt 

- ord som uppstår i olika

sociala konstruktioner och

sammanhang, ofta låneord

från engelskan eller olika

medier;

Chilla, flasha, dm:a, swisha, 

fuck, ey, fan, katt, gäri, bror, 

bramski, bram 

Kronolekt 

-Diskurspartiklar eller

’småord’ som tillhör en

specifik åldersgrupp; i detta

fall tonåringar ;

Typ, eh, asså, ba. 

Analysschema utifrån Trudgills (2000) sociolingvistiska begrepp såsom etnolekt, sociolekt och 

kronolekt. 

RESULTAT 
Här vill jag bidra med att, utifrån ett svenska som andraspråksperspektiv, undersöka 

förekomsten av sociolekt, kronolekt etnolekt och kodväxling. Vidare kommer potentiella 

funktioner i språket att analyseras och diskuteras utifrån sociolingvistikens begrepp 

grupptillhörighet och distans.  

Nedan presenteras åtta olika exempel från utdrag av observationssituationer jag har 

observerat. Följande observationstillfällen har valts ut på grund av dess innehåll. I vissa 

undervisningssituationer förekom inte elevernas tal i lika stor utsträckning som i andra, då det 

främst var lärarna som hade genomgång framme vid tavlan. I vissa grupper fanns det även 

elever som inte kunde särskilt mycket svenska, och därför kunde inte etnolekt, kronolekt eller 

sociolekt att identifieras. Namn på personer samt platser och ortnamn är anonyma. Slangord 

som presenteras i resultatet kommer att förklaras utifrån Kotsinas och Doggelitos bok 

Förortsslang (2004) samt webbsidan Svensk slang ordbok2. I den första resultatdelen är det 

bara förekomsten av ord som exemplifieras och kommenteras. Därefter kommer jag att gå 

vidare med att kommentera förekomsten av kodväxling, för att sedan fortsätta med att 

spekulera om eventuella språkliga funktioner. Avslutningsvis kommer jag att överblicka 

ordval en mer övergripande funktion vad gäller elevers sätt att skapa gruppgemenskap samt 

för att distansera sig.  

Resultat, del I: Förekomsten av etnolekt, sociolekt och kronolekt 

Skola 1, 9:e klass. Observationsexempel 1 (2018 -12- 12) 

Läraren har genomgång kring slang och svordomar och har precis läst en dikt som heter ”Jag 

älskar dig ditt helvete” från boken Svenska 1. 

Lärare: Tycker du att du använder mycket svordomar Mariam? Svär du ofta? 

Elev 1: Jag svär ibland, typ, men om jag svär så svär jag på arabiska. Men bara till dom som 

kan arabiska isåfall… Typ eh, ibland så säger jag hajvan [skrattar] 

Elev 2 [kille]: Jag säger vissa svärord på svenska, typ som ”idiot” eller typ ”åsna” men jag 

skulle aldrig svära till en tjej, bara till killar isåfall. 

Lärare: Varför svär ni då? Vill ni vara tuffa eller är det när ni känner er arga? 

2 http://sv-slang.wikidot.com/invandrarsvenska. 
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Elev 2 [kille] : Asså, ibland kanske för att vara lite cool… men jag tycker faktiskt att dom svär 

mer här i Sverige än vad vi gör i Afghanistan. Sen, på min första skola i Sverige, där var det 

många som pratade arabiska och då lärde jag mig några arabiska svärord. En gång [skrattar] 

var det en tjej där, asså, på vad heter det...? Dit man går i början... 

Lärare: Förberedelseklassen? 

Elev 2 [kille]: Ah precis, förberedelseklass. Där, det var en tjej som sa hon gilla mig. Sen 

fråga hon ”ska vi kyssas?” [skrattar] Jag sa, ”Nej, det är haram”. 

Lärare: [skrattar] Åh haha, det var ändå en söt berättelse. Hur är det för dig, Ana? Har du varit 

kär nån gång? 

Elev 3: Nej, det är haram. 

Lärare: Okej, jag förstår… Men om vi ska gå tillbaka till språket och hur vi använder det… 

Svär du på afghanska Ali? Pratar du alltid svenska eller pratar du afghanska också? 

Elev 4:  Mest, jag pratar afghanska. Ibland, jag kommer inte på ordet på afghanska och då 

säger jag det ibland på svenska istället. 

Kommentar till observationsexempel 1 

I detta exempel hade läraren tidigare under veckan jobbat med just ungdomsspråk och 

svordomar. Under denna lektion knöt gruppen ihop säcken kring ämnet och diskuterade 

allmänt om svordomar, vilket var väldigt fördelaktigt för mig. Eleverna pratar med etnolekt, 

dock endast med arabiska ord. Hajvan [boskapsdjur/idiot] och haram [förbjudet] är exempel 

på etnolekt, medan ord som även ”typ” och ”asså” kategoriseras till kronolekt. Dessa ord 

förekommer mest; som tilläggsord eller som ett talplaneringsord. I detta exempel förekommer 

ingen sociolekt. 

Skola 2, 9:e klass. Observationsexempel 2 (2018 -12-10) 

Lärare: - Så, då är det dags att börja lektionen! Hur går det med era argumenterande texter? 

Två killar sitter och skoj bråkar med varandra, varpå den ena eleven tar den andra killens 

dator och börja trycka på hans tangenter. 

Elev 1: Ey, va fan gör du?  Jebem ti majko 

Lärare: [Uppfattar att det är något fult och ger en arg blick till eleven] Hallå! Inte svära sådär.. 

Elev 1: Ey, va fan din suedi… Du vet inte ens vad jag säger. 

Lärare: Jag vet att det är något fult i alla fall... ni ska vara snälla mot varandra. 

Elev 2: [skrattar och himlar med ögonen] och ger tillbaka datorn till Elev 1. Eleverna 

fortsätter att jobba med att skriva på sina texter och två tjejer som sitter nära mig börjar prata 

på arabiska [ohörbart, icke förståeligt]. 

Lärare: Tjejer? Försök använd ert svenska språk istället, hur går det med era texter? 

Elev 3: Det går bra faktiskt! Jag har kommit på ett arg…? 

Lärare: Argument? Ja, vad bra. [går vidare] 

[Eleverna fortsätter att prata på arabiska] 

Kommentar till observationsexempel 2: 

Under detta observationstillfälle anstränger sig elev 3 för att, efter tillsägelse av läraren, prata 

på målspråket genom att använda sig av ämnesspecifika begrepp, såsom ”argument”. Dock 

tycks eleven ha svårt med att komma på ordet. När läraren ber eleverna att tala på målspråket, 

byter de från arabiska till svenska. När eleverna sedan återgår till att tala på sitt modersmål; 

arabiska. Elev 1 använder svordomar på ett annat språk (bosniska) än vad eleven vet att 

läraren förstår. Dock hör läraren på elevens röst att eleven säger något fult och säger därför till 
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eleven. Elev 1 använder ytterligare en etnolekt, ”suedi” [svenne] mot läraren. Sociolekt ser vi 

genom orden ”ey”, och ”va fan”. 

Skola 3, årskurs 1 på gymnasiet. Observationsexempel 3 (2018 -12- 07) 

Elev 1: Hallå, har ni sett den nya tjejen i Sa3b? Asså, abow vilken brud. 

Elev 2: Alice, eller vad hette hon? Ah asså hon e en sån katt asså shit, min dröm-gäri.. 

Elev 1: Vadå din dröm-gäri [skrattar] hon ska bli min habibi, jag svär på Gud. 

Elev 3: [till elev 1] Hallå, chilla va. Du får vilken tjej du vill, tjejerna är sugna på dig bram. 

Elev 4: [pratar till elev 3 på arabiska]. [Elev 3 svarar på arabiska till elev 4].  

Elev 3: [till elev 1] Ey, haha, Ali säger att du är tung, bramski.  

[Elev 1 och 4 gör en high-five med sina händer och skrattar]. 

Kommentar till observationsexempel 3: 

I följande observation satt en grupp killar i olika åldrar mellan 16-18 år och pratade om tjejer. 

Taltempot var högt och de använde många slangord som kan kategoriseras som både 

etnolekt, sociolekt och kronolekt. Eleverna växlar snabbt mellan de olika lekterna men det är 

främst arabiska ord som kategoriseras som etnolekt. Orden som förekommer är ”abow” och 

”habibi” . Orden ”brud”, ”katt”, ”shit”, ”gäri”, ”chilla”, ”tung” och ”bramski” kategoriseras 

till sociolekt. De enda kronolektiska ord som förekommer är ”asså”. En av eleverna talar inte 

svenska ännu, varav den ena eleven översätter vad som sagts på arabiska till eleven. Han 

förstår då budskapet och gör en high-five med den andra eleven. 

Skola 2, 8:e klass. Observationsexempel 4 (2018 -12-10) 

Efter en genomgång om brott och straff i Sverige frågar läraren elevgruppen om vad de tycker 

om polisen och deras arbete. 

Elev 1: Jag tycker dom är bra, så man kan känna sig trygg i samhället. 

Elev 2: Ne fuck aina asså, min kompis skulle baxa en moppe en gång, dom tog han direkt 

alltså. 

Lärare: Baxa? Vad…vad betyder det? 

Elev 1: Det betyder stjäla, du vet, att ta nånting. 

Lärare: Jaha, hm, okej. Ja, men det är ju olagligt vet du? Så jag förstod att polisen kom. 

Elev 1: Ja men asså…, en moppe, det är ju inte så farligt. Min kusin i [ort] becknar flera dar i 

veckan. 

Kommentar till observationsexempel 4: 

I detta observationsexempel frågar läraren eleverna vad de tycker om polisens arbete och det 

är främst en elev som vill markera sin åsikt om polisen tydligt. Detta synliggörs genom att han 

säger “fuck aina” [fan ta polisen], där ”aina” kategoriseras som etnolekt. Orden ”baxa” 

[stjäla], ”beckna” [sälja droger] samt ”fuck” [fan ta] kategoriseras som sociolekt. De enda ord 

som kan förknippas som en kronolekt är; “asså”. 

Skola 1, 7:e klass. Observationsexempel 5 (2018 -12- 12) 

[elever på väg in till en lektion, jag står i dörröppningen tillsammans med läraren] 

Elev 1: Hallå, hajde, vi börjar nu! [två elever börjar springa mot klassrummet och den ena 

kastar en festis i en papperskorg, men missar]. 

Elev 2: [skrattar] Bra gjort, din hajvan! 

Lärare: Hörni, kom in nu, nu börjar vi! 

Elev 1: [börjar sjunga på någon låt] ”Aaah, jag har en chappa här som vill please me” 
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Elev 2: Abou, den låten är çoknajs asså. 

Kommentar till observationsexempel 5: 

I detta observationsexempel sjunger en av eleverna på en låt, där låten i sig blandar engelska 

och utländska ord. Please me [tillfredsställa] fungerar i svenskan som ett slanguttryck i 

sociolekt, tillsammans med det arabiska ordet ”chappa” [tjej] som blir en etnolekt. Orden 

eleverna använder kan kategoriseras till etnolekt, med ord som ”hajde” [skynda], ”hajvan” 

[boskapsdjur/idiot], ”abou” [wow] samt ”çok ..(najs)”, där ordet uttalas som ordet “tjock” 

och betyder “väldigt bra”. Det ord som kan kategoriseras till kronolekt är ”asså”. 

Skola 2, 9:e klass. Observationsexempel 6 (2018 -12-10) 

Lektionen ska alldeles strax börja, läraren håller på och städar upp på sitt skrivbord och 

samlar ihop sina whitebord-pennor. Två elever [killar] sitter och småpratar med varandra: 

Elev 1: Igår, swishade du mig då? Jag fick inget i mobilen. 

Elev 2: Ja, bror, jag swishade direkt. Kolla här.. [tar upp sin mobil] 

Elev 1: [skrattar] ey, vem vad det där som har skrivit på din I.G? [engelskt uttal, Instagram] 

Är det Elin? Yalla, jag får se! 

Elev 2: Asså jag dm:a henne igår, bror.  Såg du inte hennes senaste bild? När hon flashade 

sina tits? Abou. 

Elev 3: [har lyssnat på deras konversation] mm vilken kurva, va. 

Elev 2: Hallå, va fan. Take a chill pill, man. Hon e kattig. Och snäll. 

Elev 3: Walla, whatever bror. 

Kommentar till observationsexempel 6: 
Detta observationsexempel visar på att eleverna använder sig av slangord från engelskan, 

såsom ”flashade”, “whatever” och ”take a chill pill,man”. Sättet eleverna berättar att en tjej på 

Instagram hade ”flashat” sina bröst är också intressant i den mån att det engelska ordet har 

böjts enligt svenska regler, med tempusändelsen -ade. De berättar också att de har använt 

appen Swish, och böjer även det ordet utifrån svenska regler; “jag swishade direkt”. Även 

ordet “dm:a” kommer från engelskans ord, för appen Instagram, som står för “Direct 

Message” och betyder att de har skickat snabbmeddelanden på appen. Dessa ord, tillsammans 

med “kattig” förknippas med sociolekt. Även det utländska skällsordet ”kurva” [hora] nämns, 

samt orden ”abou” [wow, herregud] och “yalla” [skynda]. Ordet ”kurva”, ”yalla” och ”abou” 

hör till etnolekt. Det enda ord som kategoriseras som en kronolekt är “asså”. 

Skola 3, klass 2 på gymnasiet. Observationsexempel 7 (2018 -12- 07) 

Efter lärarens genomgång börjar eleverna starta upp sina datorer, var på två elever börjar 

småprata med varandra: 

Elev 1: Hallå, vad var det vi skulle göra? 

Elev 2: Skojar du, din hajvan? Hon sa det precis. 

Elev 1: Asså palla bry, bror. Asså du vet, om hon kommer fram.. Och säger typ “gör dina 

läxor” [bra, svenskt uttal] , vet du vad jag ska säga då? Jag ska titta henne i ögonen och bara 

säga…. ”Insha'Allah”. 

Elev 2: [skrattar]. 
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Kommentar till observationsexempel 7: 

Här diskuterar eleverna läraren på ett sådant sätt att ”ingen ska bestämma över dem”. Detta 

synliggörs då eleven berättar om hur han ska svara läraren ifall han blir uppmanad att jobba 

på lektionen. Han använder dessutom ett arabiskt ord som har med islam att göra 

“Insha'Allah” [om Gud vill]. Elev 1 och 2 pratar även på ett sätt som förslagsvis visar att de 

hör ihop, varpå den ena elever säger det arabiska ordet ”hajvan” [boskapsdjur], dock på ett 

skämtsamt sätt. Detta är exempel på en etnolekt. Sociolekt ser jag genom orden ”palla”, ”bry” 

och ”bror”. Det enda orden som kategoriseras som en kronolekt är “asså” och “typ”. 

 

Skola 1, 7:e klass. Observationsexempel 8 (2018 -12- 12) 

Även i SVA klass 7 diskuteras elevernas språkanvändning och läraren frågar en elev [kille] 

om han brukar svära. 

Elev 1: Ne asså, bara om man blir arg. Annars, det är haram att svära. Men om jag svär, jag 

svär ibland lite på arabiska men mest på svenska. 

Lärare: Vad säger du då isåfall? 

Elev 1: Typ, det är fett bra. Eller, jag svär på din mamma, idiot, jävla luffare, jävla tiggare, 

jävla invandrare. Många svär blattar till oss. De säger, jävla araber. Svenskar svär mycket, vi 

svär inte mycket [pratar med sin kompis på arabiska]. 

Lärare: Men du då, Mohammad? Svär du åt tjejer nån gång? 

Elev 2: Jag? Jag svär aldrig på tjejer. Jag svär inte på dom, varför jag svära på dom? Jag 

känner inte dom”. 

Elev 1: Lägg av, du svär visst bror. Kanske inte hemma, men här [skrattar]. Kolla, hemma, 

han är en ängel. I skolan, han är en sheytan.  Du vet, i vår kultur…öh, det är asså… det är inte 

bra att svära. 

Lärare: Men ni använder en del slanguttryck eller hur? 

Elev 2: Walla, vad säger du? 

Lärare: Ni vet, slangord? Som chilla, och asså, och walla som du säger hela tiden [nickar åt 

elev 2] Varför gör ni det? 

Elev 2: Walla, jag vet inte. 

Lärare: Men vart har ni lärt er allt slangspråk? 

Elev 1: Walla, gatan har lärt mig. 

 

Kommentar till observationsexempel 8:  

I detta exemplet synliggörs många ord som förknippas med etnolekt, såsom blattar 

[mörkhyad invandrare] ”sheytan”, ”walla” och ”haram”. ”Sheytan” är en svordom som 

betyder “djävul”, ”haram” betyder att något är förbjudet men ordet ”walla” kan ha två 

betydelser. Dels kan det betyda “jag svär” eller “jag lovar dig”, men det kan också betyda 

“asså” eller “liksom” som det i detta observationsexempel betyder. De enda orden som 

kategoriseras som kronolekt är “asså” och “typ”. Deras samtal tyder även på att de är bekanta 

med ord som förknippas med sociolekt, såsom ”fett”, ”bror” och ”gatan”. Ordet gatan är 

egentligen inte ett ord som förknippas med tonårsspråk men beroende på kontext får ordet 

olika betydelser. I detta fall har jag därför valt att kursivera ordet då gatan har blivit ett 

slanguttryck för områden multietniska ungdomsgrupper träffas på.  

 

Sammanfattning av resultatdel I 
Sammanfattningsvis visar studiens första resultatdel vad gäller förekomsten av etnolekt, att 

det är främst ord från arabiskan som får ta plats i ungdomsspråket såsom; ”hajvan”, ”habibi”, 

”haram”, ”abou”, ”suedi”, ”walla” och ”In’shallah”. De slangord som har kategoriserats som 
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etnolekt, är de ord som talas av flerspråkiga elever som har det kodväxlade ordet som 

modersmål. Orden används alltid i en kontext och används främst i början eller i slutet av en 

mening. Förekomsten av etnolekt sker oftast i vardagligt tal, och tillsammans med sociolekt, 

står de för majoriteten av det multietniska ungdomsspråket. Oavsett deras språkliga variation, 

har alla elever jag observerat pratat med en “otypisk” svensk prosodi, och deras ton låter 

ganska stötigt. Detta är dock något som är typiskt för ett multietniskt ungdomsspråk, menar 

Kotsinas (2005, s. 237). Vidare förekommer även vissa ord från turkiskan, såsom ”blattar”, 

men även bosniskans ”jebem ti majko”. Doggelito, Kotsinas och Runfors (2004, s. 11; 2009, 

s. 116) anser att de mest förekommande slangord kommer från engelskan, arabiskan, 

turkiskan spanskan och bosniskan.  

 

Studiens resultat tyder på att det förekommer många ord från det engelska språket och dessa 

ord har kategoriserats som sociolekt. Typiska sociolektord som har synliggjorts i studiens 

resultat är orden; “whatever”, “ey”, “fuck”, chilla” och “swisha”. Dessa ord förekommer 

främst som utfyllnadsord, både i början, i mitten samt i slutet av en mening. Kasmawati och 

Siti (2017, s. 237) beskriver i sin studie att de engelska orden som oftast var förekommande, 

är främst ord från filmer, såsom; what’s up, bullshit, dude, fuck och så vidare, vilket även är 

synliggjort i denna studien. Vidare anser Kasmawati och Siti (2017, s. 237) att estetiska ord är 

vanligt; ord som kommer från olika låttexter. I studiens resultat visar ett observationsexempel 

på en elev som sjunger med i en låt, där olika språk möts; ”har en (svenska) chappa (arabiska) 

här som vill please me (engelska). I ett annat observationsexempel pratar några killar om 

tjejer dem finner attraktiva, varav slangord som gäri (tjej), katt (snygg tjej) och bram 

(kompis/bror) förekommer; ord som är vanligt förekommande svensk hiphopmusik. De få ord 

som tillhör kronolekt består endast av diskurspartiklar, såsom; ”typ”, ”eh” och ”asså”.  

 

I detta resultat har endast förekomst av de olika lekterna identifierats samt kommenterats. I 

följande avsnitt kommer resultatet att diskutera potentiella språkliga funktioner. 

 

Resultatdel II: Kodväxling 

Denna studie har även analyserat förekomsten och funktionen av kodväxling, och resultatet 

visar att kodväxling förekommer i väldigt stor utsträckning bland eleverna. Flertalet elever 

använder sig av det när de talar, både i olika situationer men även på olika sätt. Den vanligaste 

kodväxlingen består av enstaka ord, såsom i observationsexempel 8; ”walla, jag vet inte”, 

samt i observationsexempel 3; ”hon ska bli min habibi”. Resultatet tyder även på en viss 

utsträckning av kodväxling i flerordssekvsenser, såsom i observationsexempel 6; ”take a chill 

pill, man”. Den största gruppen av kodväxlade ord är de som ska förstärka eller intensifiera ett 

budskap eller en viss mottagare, såsom “habibi”, “bram” och “walla”. Förutom arabiska ord 

är engelska ord väldigt vanliga när elever kodväxlar. Det verkar också vara relativt vanligt 

och naturligt för eleverna att kodväxla till det engelska språket, men då verkar det inte vara 

för funktionens skull. “Take a chill pill, man” är ett engelskt uttryck som enkelt hade kunnat 

översättas till “ta det lugnt”, men istället väljer eleven att säga det på engelska. Kodväxling till 

andra språk än till engelskan har också blivit synliggjort i resultatet, främst i svordomar. I 

dessa fall väljer eleverna oftast att svära på sitt modersmål. 

  

Utfyllnadsord, eller mindre ord som ”walla”, ”ey”, och ”abou” används också kontinuerligt 

av eleverna när de talar med varandra och enligt Zheng (2009, s. 5), är interjektioner vanliga 

för att intensifiera ett budskap. Resultatet visar att ungdomarna på respektive skola ofta 

använde kodväxling när de pratade med varandra. Detta är något som Ladberg (2003, s. 91) 

anser är väldigt vanligt då ungdomar gärna väljer ett språk de vill tillhöra; för att vara ”som 
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alla andra”. Förutom att ”vara som alla andra”, har kodväxling enligt Zheng (2009), alltid en 

funktion oavsett om det är kortare eller längre ord. I observationsexempel 6 nämns ord som 

”swishade”,”dm:ade” och ”flashade”; ord som kommer från engelskan men har böjts med den 

svenska tempusändelsen -ade. Park (2006, s.19) hävdar att kodväxling även sker när två olika  

språks ordföljder skiljer sig åt, vilket även synliggörs i resultatet: i observationsexempel 1 

säger en elev; ”mest, jag pratar afghanska. Ibland, jag kommer inte ihåg orden på afghanska”. 

Här synliggörs att eleven pratar med arabisk ordföljd; verb, subjekt och objekt istället för rak, 

svensk ordföljd; subjekt, verb och objekt. 

 

Sammanfattningsvis har resultatet synliggjort en förekomst av kodväxling som är stor bland 

elever i svenska som andraspråksundervisningen. Mest förekommande är det att kodväxla 

enstaka ord, och då antingen till arabiskan eller till engelskan. Vidare visar resultatet att 

kodväxling främst verkar användas för att intensifiera budskapet eller för att förstärka 

gruppgemenskapen.  

 

Resultat, del III: Hur kan förekomsten förstås? 

Under den här rubriken kommer förekomster av olika lekter samt begreppet kodväxling som 

har visats i resultatdel I och II att behandlas ytterligare. Med stöd i sociolingvistisk teori och 

tidigare forskning kommer jag att resonera kring hur förekomsten kan förstås.  

 

De arabiska ord som framkommit i utdragen ovan, till exempel ”hajvan”, ”habibi”, ”walla” 

och ”In’shallah” kan enligt Jonsson och Milani (2009) samt Lawson (2011) ha funktionen att 

intensifiera budskapet eller förstärka en gruppgemenskap och en “vi-känsla”. Det kan 

möjligen även förstås som en identitetsmarkör, då eleverna endast tycks tala på detta sätt med 

andra elever som kan samma språk. Ordet “In’shallah” i observationsexempel 7 kan 

exempelvis tänkas användas av eleverna för att visa på en tillhörighet med de som har islam 

som religion. Eftersom uttrycket syns användas ironiskt; ”om det är någon som ska bestämma 

något, så är det Gud själv” kan funktionen även ses som att eleven vill skämta om sin 

auktoritet gentemot läraren. 

 

Det arabiska ordet habibi” (älskling) används oftast som ett smeknamn eller tilltalsnamn till 

någon, vilket troligen har som syfte att öka gruppkänslan. I observationsexempel 8 beskriver 

en elev sig som ”sheytan”, vilket är en svordom som betyder ”djävul”; troligen för att 

förstärka och intensifiera budskapet i uttalandet. I observationsexempel 3 talar killarna om 

tjejer och redan i inledningen verkar deras gruppidentitet förstärkas genom att de säger ”abou” 

(oh shit), och det märks tydligt att de är familjära med olika språkliga koder. När olika 

grupper har olika koder skapas det en tydlig ”vi mot dem”- känsla, och det verkar vara något 

som spelas öppet i de olika klassrumsobservationerna. Genom att känna sig accepterade i 

grupper som har liknande språkliga och kulturella bakgrunder, kan eleverna eventuellt hitta 

sig själva och därefter utveckla en potentiell grupptillhörighet som sedan kan utvecklas till en 

jag-känsla (Bijouvet & Fraurud 2013, s. 375). Johnsson och Milanis (2009, s.78) studie visade 

på att de elever som blev tilltalade med multietniska ord, ”inbjöds” till en viss gemenskap i en 

social existens. Detta har även synliggjorts i mitt resultat, i observationsexempel 3, 

förekommer det mycket slang och samma ord används mellan de olika eleverna; troligen för 

att bekräfta varandra. Exempelvis säger de flera gånger ”abow”, ”gäri” och ” bram”; ord som 

är bekanta för nästan alla i gruppen. Lawson (2011, s. 246–248) menar att sådana ord kan ses 

som en kulturell konstruktion, där delade koder ses som igenkännbara för 

gruppmedlemmarna. 
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De ord som kategoriseras till kronolekt är få och studiens resultat visar endast på tre stycken; 

”typ”, ”eh” och ”asså”.  Dessa småord, eller diskurspartiklar fyller både funktion och 

betydelse, menar Einarsson (2004) och Gunnarsdotter Grönberg (2013) anser att småorden är 

till för att signalera om talspråket är formellt eller informellt. Vidare beskriver hon kronolekt 

som korta yttranden, vilket visas även i mitt resultat. 

 

De sociolekta ord som förekommer i resultatet verkar ha funktionen att dels verka som 

utfyllnadsord, dels att, precis som etnolekta ord, skapa en gruppgemenskap och förstärka 

budskapet. Arvidsson och Johansson (2017, ss. 57–58) menar att trots att personer inom en 

grupp är olika, kan de även skapa en stark känsla av tillhörighet och sammanhang. I 

observationsexempel 3, beskriver killarna en tjej i skolan som en ”katt” (snygg), vilket 

troligtvis fungerar som en förstärkning på budskapet. Ordet ”bror” fungerar som ett 

smeknamn och skapar möjligen intimitet och gruppkänsla, och har även döpts om till “bram” 

med samma betydelse. De har även lagt på ändelsen -ski, detta för att troligen förstärka 

budskapet till mottagaren. Följande beskrivna ord finner jag vara av ”slangkaraktär”, det vill 

säga att orden används för att fylla ut språket och göra det till sitt eget. 

 

En ytterligare funktion som har synliggjorts i resultatet är elevernas medvetna val att vilja 

distansera sig från andra. I observationsexempel 7, växlar eleven till en överdriven 

standardiserad svenska och det kan tolkas som att han gör narr av den svenska, skötsamma 

vuxna rösten. Jonsson (2013, s. 403) menar att förortsslang ofta förknippas som något mindre 

skötsamt, medan standardsvenska associeras som korrekt och ordentligt. Dock är det en 

medveten stilisering talaren gör på sitt språk; för att troligen distansera sig från andra grupper. 

Dels visar resultatet att en distansering kan uppträda när eleven väljer att exempelvis använda 

svordomar på ett annat språk, som i observationsexempel 2. Eleven vet att det är fult att 

använda svordomar, och väljer därför att svära på bosniska för att läraren inte ska förstå vad 

han säger. Detta styrker dels Bijouvet och Fraurud (2013, s. 381), som menar att människan 

kan anpassa sitt språk beroende på situation, dels Doggelito och Kotsinas (2004, s.25) som 

anser att det snarare handlar om elevernas språkliga kompetens att ändra och leka med språket 

och för att kunna uttrycka sig på olika sätt. 

  

Ett annat sätt att distansera sig från andra grupper verkar en elev uppvisa i 

observationsexemel 2, då han svär på bosniska till sin kompis. Lawson och Wardhaugh (2011, 

s. 248; 2006, s.51)) menar att detta är ett medvetet sätt visa en tydlig identitetsmarkör; att vilja 

tillhöra en viss stereotyp samt att distansera sig från de människor talaren inte vill tillhöra. 

Vidare menar Jonsson och Milani (2009, ss. 77–78) på att eleverna som använder sig av ord 

som är bekanta för dem, men obekanta för klassrummets officiella språkbruk, ställer de sig 

medvetet utanför gemenskapen som definieras av läraren “här inne är vi alla lika”. Eleven i 

observationsexempel 2 fortsätter med att säga till läraren ”du vet inte vad jag säger, din 

suedi”, som förslagsvis är ett sätt att distansera sig från läraren genom att säga ett fult ord, 

”svenne” på ett annat språk. Jonsson (2007, s.81) menar att distanseringen är ett sätt att gå 

emot skolans roll och klassrummets godkända samtalsformer. Då eleven dels vet att ”svenne” 

är ett fult ord, dels har kännedom om ordets betydelse, kan han bryta mot skolans normer för 

att på ett medvetet sätt distansera sig till läraren (s.  81). 

  

Elever kan även välja att medvetet ”rätta sig” efter skolans språkliga norm. Språkets funktion 

blir därmed att visa på en positiv inställning till mottagaren. Studiens resultat tyder att elever 

försöker prata korrekt svenska när en lärare talar med dem; i observationsexempel 2 

anstränger sig eleven för att använda ämnesspecifika ord (argument). Kasmawati och Siti 

(2017, s. 241) menar att människor pratar olika beroende på om det är formella eller 
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informella miljöer, samt vem mottagaren är. I observationsexempel 2 vill eleven antagligen 

visa sympati för läraren och att är därför villiga att kommunicera på “standardspråket”. Detta 

styrker även Jonsson (2007, s.116) och menar att elever kan använda sig av lärarens 

”skolspråket” när behovet finns och på så vis, uppträda som en ”god elev”. 

 

Sammanfattningsvis har resultatet synliggjort, med koppling till tidigare forskning, eventuella 

funktioner i elevernas språkanvändning. Resultatet visar att de språkliga variationerna verkar 

främst ha funktionen att antingen skapa en gruppgemenskap, eller för att distansera sig från 

andra sociala grupper. Elever använder sig av kodväxling och svordomar på modersmålet 

både för att skapa en ”vi-känsla” men även för att distansera sig, exempelvis från läraren. 

 

 

 

 

Vidare kan man notera att ditt resonemang om förekomsten av de olika variationerna 

inte primärt grundar sig i analys av egen data utan i andra forskares analyser, vilket i viss 

mån tar udden av den diskussion som sedan följer.  

 

 

 

RESULTATDISKUSSION 
 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning med fokus på 

likheter och skillnader för att kunna utröna studiens kunskapsbidrag. Därefter följer en 

diskussion om studiens styrkor respektive svagheter för att därefter avsluta avsnittet med 

didaktiska konsekvenser.  

 

Syftet med den här studien var att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer hos 

elever i svenska som andraspråksundervisningen, samt resonera kring hur denna förekomst 

kan förstås. När det gäller förekomst visar resultatet för det första att det är främst etnolekt 

och sociolekt som är vanliga i ungdomarnas tal. För det andra visar även studien att 

kodväxling är vanligt förekommande, främst från arabiskan och engelskan. För det tredje har 

resultatet synliggjort kronolekt, i form av småord eller ’diskurspartiklar’, som den minst 

förekommande språkliga variationen hos ungdomar.  

 

Studien bidrar också med kunskap om hur förekomsten kan förstås; vilken funktion de 

språkliga variationerna kan tänkas ha? Att ”invandrarsvenska” ses som något dåligt är en 

vanlig tes enligt Doggelito och Kotsinas (2004). Dock menar de, som tidigare nämnt, att det 

snarare handlar om att personen kan prata olika former av svenska. Många kan idag parera 

mellan slangspråk och “rikssvenska”, vilket flera av exemplen i resultatet styrker. Bijvoet och 

Fraurud (2013) styrker detta, och anser att talaren besitter en språkvariation när hon kan leka 

och laborera med språket.  

 

Något som skiljer sig från min studie är Parks (2006) uppfattning om i vilka situationer 

kodväxling sker. Hennes studie visade att kodväxling endast uppstod när ordföljden i 

koreanska och svenska skiljde sig åt. I denna studie uppstod kodväxling både i början och i 

slutet av meningar, men även mitt i en fras; ” Ne fuck aina asså ” (observationsexempel 4). 

Vidare hävdar Zhengs (2009) i sin studie att desto nyanländ en elev var, desto mindre 

kodväxlade den. Detta kan återigen kopplas till vad Bijvoet och Fraurud (2013) anser om 



 

- 23 - 

 

språket; att det är en språklig förmåga att kunna leka runt med språket. I observationsexempel 

3 synliggörs en elev som endast förstår arabiska men som sitter tyst tills hans kompis 

översätter på deras modersmål. Vidare kom Zheng (2009) fram till att kodväxlingen hade en 

funktion, vilket även min studie synliggör. Antingen för att citera nånting, användas som 

interjektioner, eller för att intensifiera sitt budskap. En ytterligare funktion kodväxling har är 

att fungera som en kompensation när talaren tappar ordet på det ena språket (2009). I denna 

studie, verkar inte ord från andra språk ha fungerat som en kompensation. I både 

observationsexempel 1 och 2, tappar eleverna ordet på svenska men väljer fortfarande inte att 

säga ordet på sitt modersmål. Detta kan möjligen bero på att de är medvetna om att läraren 

ändå inte kan förstå ordet. Istället stannar de tveksamt upp; ” asså, på vad heter det…? Dit 

man går i början..” och; ”det går bra, jag har kommit på ett arg…?”. De beskriver det de vill 

säga med andra ord, vilket också tyder på att eleverna besitter språkliga strategier. 

 

Precis som Jonssons (2007) studie, framkommer det av min studie att eleverna använder sig 

av språket på två olika sätt. Antingen för att distansera sig från läraren eller för att uppträda 

som en ”god elev” och försöka använda sig av skolspråket och ett fackspråk (argument). 

Kasmawati och Siti (2017, s. 241) styrker detta och menar att slanganvändning ser olika ut 

beroende på formella eller informella miljöer samt mottagare och en viss artighet till denne, 

exempelvis läraren.  

 

 

Fortsatt forskning 
Studiens resultat leder till nya frågor, och det hade varit intressant att i en nästkommande 

studie undersöka varför ungdomar pratar som de gör, samt deras egna uppfattningar av olika 

bemötanden från andra när de talar olika variationer. För att verkligen förstå förekomsten av 

de olika lekterna hade det varit fördelaktigt att intervjua eleverna om deras åsikter. I 

observationsexempel 1 och 8 pratar eleverna om svordomar, varpå läraren frågar en elev 

varför han svär. Här synliggörs endast en liten del av elevens subjektiva åsikt kring sin 

språkanvändning, men det hade varit intressant att utforska deras åsikter kring sitt språk 

ytterligare. Då Doggelito och Kotsinas (2004) hävdar att slang fungerar som en slags 

identitetsmarkör för varifrån personen kommer, hade en nästkommande studie kunnat 

undersöka hur olika etniciteter uppträder i olika språkliga och sociala sammanhang. Eftersom 

jag inte har fått information om deltagarnas härkomst i denna studie, har inte elevernas 

hemland synliggjorts i empirin. Vidare visar Kotsinas (2005) och Runfors (2009) studie att 

flerspråkiga elever ”ska” prata med en brytning. Samtliga elever som har observerats i min 

studie har talat med en brytning; var det medvetet eller omedvetet? Detta är också ett förslag 

för fortsatt forskning att spekulera i ytterligare. 

 

Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att resonera kring förekomsten av diskurspartiklar 

inom kronolekt. Av egna erfarenheter användes ofta ordet ”ba” som förkortning för ”bara” när 

jag var tonåring, men denna diskurspartikel har inte nämnts en enda gång i resultatet. Då 

resultatet vidare visar att kronolekt är den -lekt som förekommer allra minst, hade det varit 

intressant att resonera om dessa ’småord’ är på väg att försvinna. Viktigt att poängtera dock är 

att kronolekt i sig, det vill säga åldersrelaterat tal, inte är vad som åsyftas för fortsatt 

forskning, utan istället fokus på tonårsspråk med tillhörande diskurspartiklar. Vidare kan 

forskning spekulera ytterligare i funktionen vad gäller formella och informella miljöer i 

relation till ungdomsrelaterat språkbruk. I mitt resultat innehåller två av 

observationsexemplen diskurspartiklar, dock under formella konstruktioner. Elever i exempel 

1 och 8 använder orden ”typ”, ”eh” och ”asså” när läraren frågar eleven om dess språkbruk. I 



 

- 24 - 

 

mitt resultat motsäger sig därför exempel 1 och 8 Gunnarsdotter Grönberg (2013) tes om 

diskurspartiklarnas funktion.  

 

METODDISKUSSION 
Då syftet med studien var att undersöka förekomsten av olika språkliga variationer hos elever 

i svenska som andraspråksundervisningen, var en kvalitativ forskningsmetod i form av 

observationer en lämplig metod för studien.  

 

Enligt Bell (2006, s. 198) är det viktigt att reflektera över sina genomförda observationer för 

att synliggöra eventuella missöden. Samtliga observationstillfällen gav mig mycket 

fältanteckningar och jag upplevde inte att någon observation blev ineffektiv. 

Observationsmiljön kändes inte för formell, och jag upplevde att eleverna glömde bort min 

närvaro i klassrummen. Trots att observationerna utfördes under formella lärmiljöer såsom 

klassrumsmiljöer, kunde ändå informella interaktioner att antecknas. Då jag har tidigare 

erfarenheter av observationer underlättades mitt arbete av insamlandet av empirin. Denna 

förförståelse, anser Widerberg (2002, s. 103) är viktig för att det fenomen som ska studeras 

inte går förlorat samt att ett genuint fokus riktades endast på elevernas tal till varandra. 

Tillsammans med förförståelse, är det även viktigt att ha erfarenheter av ett förarbete; 

förarbetet i mitt fall bestod av att utforska tidigare studier som har behandlat samma fenomen 

som det jag ville undersöka. Genom att införskaffa mig kunskaper om ämnet jag ville 

observera, var det även lättare för mig att hålla mitt fokus. Dock kan det finnas en 

problematik i att ha “för mycket” förförståelse från tidigare forskning, menar Aspers (2011, 

s.38). Ju mer påläst en forskare kan vara om ett område som studeras, desto bättre 

förförståelse har hon om hur, när eller varför något sker. Detta kan leda till att hon går miste 

om vissa viktiga pusselbitar och att vardagsperspektivet faller i skymundan. Vidare beskrivet 

ser alltså forskaren undervisningsmiljön som något vardagsaktigt och naturligt; man ser fältet 

på samma sätt om deltagarna (s. 39).  

 

Innan observationen på skola 1 genomfördes, hade jag ett samtal med pedagogen som skulle 

leda undervisningen. Jag berättade om studiens syfte, varpå hon berättade att de nyligen hade 

arbetat om just språkbruk och slanganvändningen i klassrummet. Hon föreslog då att hon 

kunde knyta ihop säcken med sina elever under den lektion jag skulle observera, genom att 

ställa ytterligare frågor om elevernas språkliga variationer. Detta medförde att jag fick mycket 

empiri från just den lektionen. De resterande observationerna på skola 2 och 3 flöt på, på ett 

fungerande sätt, dock var det inget krav från min sida att eleverna skulle diskutera sitt 

språkbruk utan de fick arbeta som vanligt.  

 

Andra undervisningsmetoder som hade varit intressanta att använda sig av hade varit enkäter 

eller intervjuer. Enkäter hade kunnat användas på ett sådant sätt att jag som lärarstudent hade 

skickat ut enkäter till flera olika klasser där informanterna hade fått svara på vilka ord de 

använder mest kontinuerligt, i vilka situationer de använder det samt hur många ord de känner 

till. Det hade även varit intressant att utföra intervjuer med eleverna för att få höra deras 

tankar kring slanganvändningen och dess funktion. Förslagsvis hade jag kunnat använda mig 

av intervju som redskap efter att observationerna hade utförts; detta för att komplettera mina 

fältanteckningar med att ställa följdfrågor som ifrågasätter det jag har observerat eller det som 

inte synliggjordes. Bell (2006, s.158) menar dock att det även finns nackdelar med intervjuer. 

Dels tidsaspekten; det tar ganska lång tid vilket gör att det blir ett fåtal intervjuer, dels att 

analys av intervjusvaren kan vara problematiskt. Sedan behöver korrespondenten även träna 
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på att genomföra intervjun, se till att tekniken fungerar samt ha noggranna formuleringar av 

frågorna (s.159).  

 

Valet av teori, i detta fall Trudgills (2000) sociolingvistik, har varit ett passande val för min 

studie och dess tillhörande syfte. Sociolingvistikens teoretiska begrepp har fungerat väl vid 

bearbetning i min analys av empirin. Precis som Wardhaugh och Einarsson (2006, s. 10; 

2004, ss.146–147) påstår, är det svårt att kategorisera ord som sociolekt samt dra gränser 

mellan sociolekt och etnolekt. I mitt fall har jag fått vara konsekvent när empirin skulle 

analyseras och förekomsten av ord i elevernas tal skulle kategoriseras. Detta kan ses som en 

tänkbar brist i teorin, då det inte finns tydliga direktiv på vad som är en sociolekt eller inte. 

Men precis som tidigare forskning har argumenterat för, är språket i en ständig rörelse i takt 

med att samhället ständigt förändras. Vad gäller min analys, var jag till en början tveksam om 

vissa kategoriseringar. Jag valde att kategorisera ord såsom; katt, gäri, ey va fan och så vidare, 

till kronolekt. Utifrån mitt personliga perspektiv, bedömde jag dem som typiska ungdomsord. 

Vid senare eftertanke insåg jag att därmed borde allt tal som observeras från ungdomar, 

kategoriseras som ungdomstal, det vill säga kronolekt. Därmed blev jag tvungen att ta ett 

ställningstagande och bestämma mig för vad som ska definieras som en sociolekt eller inte.  

 

 

Didaktiska konsekvenser  

Min förhoppning med denna studie är att både blivande och verksamma lärare förstår varför 

elever använder sig av slang när de talar. Min önskan är att den eventuella negativa syn på 

slangspråket, som ett “bristande ordförråd” (Doggelito & Kotsinas 2004, s. 23) suddas ut och 

istället ersätts som en språklig förmåga. Jag tror att det är viktigt att ge både elever och lärare 

kunskap i de olika lekterna; visa dem att lekterna tillhör det svenska språket och således den 

svenska kulturen. Eleverna ska få känna att de är lika mycket värda oavsett från vilken 

etnicitet, kulturella och språkliga bakgrund eleverna kommer ifrån. Då resultatet i denna 

studie visar att samtliga elever använder sig av främst sociolekt och etnolekt och att 

kodväxling är vanligt förekommande i deras tal, är det därför viktigt att alla som är 

verksamma inom skolan blir bekanta med de olika variationerna. Detta för att dels möta 

Skolverkets (2011) kunskapskrav, dels för att erbjuda varje elev både tid och plats att få utöva 

sin egna identitetsutveckling. Följaktligen är det även viktigt att lärare är beredda på att stötta 

elever i deras språkanvändning. Genom att som lärare vara bekant och förstående med 

språkets olika funktioner, kan både elever och lärare språka mer i klassrummet, vilket enligt 

min åsikt resulterar i att eleverna blir mer språkmedvetna.  

 

Min förhoppning är att det väcks en nyfikenhet hos elever om de får laborera med sitt språk 

och prova nya kommunikationssätt. Detta kan lärare således arbeta med, genom att dels arbeta 

med olika texttyper och visa på språkliga variationer, dels träna eleven på att få anpassa sitt 

språk efter syfte, mottagare och sammanhang, vilket möter några utav Skolverkets (2011) 

kunskapskrav. 

 

Mitt slutgiltiga examensarbete, både vad gäller kunskapsbidrag men även arbetets betydelse 

för min lärarprofession, har synliggjort vad språklig variation innebär för ungdomars 

identitetsutveckling och gruppgemenskap (Jonsson & Milani 2009). Som snart nyexaminerad 

lärare är det viktigt att jag erbjuder eleverna att få utöva sin egen identitet inom sitt språk. 

Därigenom kan eleverna få mer förståelse för olika språkliga fenomen och på så vis få mer 

förståelse för olika kulturer och språkliga variationer. Barn och ungdomar som växer upp i 

vårt multikulturella samhälle, möts av olika språkliga variationer, och då skolan är en spegling 
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av samhället, är det viktigt att jag som lärare visar en öppenhet och positiv attityd till de olika 

variationerna. Då Kotsinas och Doggelito (2004, s. 23) menar att slangspråket har fått en 

negativ syn, är det viktigt att jag tar med dessa nyfunna erfarenheter på olika språkliga 

aspekter in i min yrkesprofession; och särskilt i arbetet med det kollegiala lärandet. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev  Datum 

Till vårdnadshavare med barn på ……………..skolan 

Jag heter Malin Jensen och studerar min nionde och sista termin till ämneslärare vid 
Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Under sista 
terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Jag har valt att fokusera på språkbruk och slangspråk. Jag kommer därför att 
observera och spela in elevernas tal under deras lektioner.  

Det är viktigt att ni som vårdnadshavare vet att jag i min undersökning utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna. Det innebär följande: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att
inga obehöriga kan ta del av dem.

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna
undersöknings syfte.

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara konfidentiella.
Fiktiva namn på elever, pedagoger och skola används så att allas identiteter skyddas.

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet.

För att kunna genomföra undersökningen behövs vårdnadshavares samtycke. Jag ber er 
därför fylla i blanketten som följer med denna information och därefter lämna till ………. på 
skolan. 

Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå mig på …………………eller 
mobilnummer …………………… 

Med vänliga hälsningar 

http://www.hb.se/Student/Akademin-for-bibliotek-information-pedagogik-och-IT/
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Skriv in ditt namn, gärna med handstil ev. med namnförtydligande 



 

- 6 - 

 

Bilaga 2 
 
 
 
 

 
 
 
 

Samtyckesblankett för vårdnadshavare 
 
Tag med och lämna till klassföreståndare  
 
Jag/vi har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principer som 
studien vilar på. Jag/vi vet att mitt/vårt barns deltagande är helt frivilligt och att deltagandet 
när som helst kan avbrytas. Ringa in valt alternativ. 
 

 
JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 

 
 
NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn ska få delta i undersökningen. 
 
 
 
________________________________________ 
Barnets namn 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
            Underskrift vårdnadshavare                         Namnförtydligande 
 
 
 
 
Datum:_________________________ 
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