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Abstract 

 

The study had the aim to find out what attitudes high school students and their teachers had towards 

slang expression from the English language, in which situations the students used slang, where they 

learned these expressions from and if there were any differences between boys and girls. The 

methods used were both (a quantitative method by using) questionnaires for students and (a 

qualitative method by) interviews with teachers. The result shows that students were positive 

towards using English speaking slang and they mostly used the expressions while communicating 

with friends or online. The students learned slang expressions from social media platforms and other 

websites, music, film/television series and friends. The teachers had a neutral attitude towards slang 

and their view on the matter was that students had difficulties in using formal English since students 

learned informal English from popular culture. 
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1 Inledning 

Föreställ dig att du, som lärare, i klassrummet råkar höra ett samtal mellan en grupp 

elever som använder sig av märkliga begrepp, udda ord eller ord som helt enkelt inte 

passar in i hur du upplever en dialog ska vara för att budskapet ska bli förståeligt. Du 

har med stor sannolikhet fått ta del av en språkvärld du kan vara exkluderad från, 

nämligen slang.  

 

Denna uppsats handlar om de attityder gymnasieelever och deras lärare har till 

engelskspråkig slang. Slang är vanligt förekommande inom ungdomsspråk och 

populärkultur (Kotsinas, 2003:250, Charkova, 2007:392–393) och jag har stött på 

engelskspråkiga slanguttryck som elever använt under min praktikperiod i och utanför 

klassrummet. Den här typen av uttryck hör jag även genom medier som musik, tv/film 

och internet och funderar huruvida det kan finnas en koppling. Själv använder jag inte 

slanguttrycken, från exempelvis en hiphop-låt eller tv-serie, men möjligtvis ser 

skolungdomarna slanguttrycken med helt andra ögon. 

 

Det har inte tidigare genomförts någon studie över svenska gymnasieelevers attityd till 

engelskspråkig slang. På grund av detta vill jag genomföra denna undersökning för att 

se om engelskspråkig slang kan ha ett utrymme i gymnasieelevernas vardag. Detta för 

att få en förståelse över hur de förhåller sig till engelskspråkig slang jämfört med 

informanter i tidigare studier genomförda utomlands samt de studier som har undersökt 

slang bland svenska ungdomar utan att specifikt haft fokus på engelskspråkig slang. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att belysa attityden till engelskspråkig slang hos svenska 

gymnasieelever samt deras engelsklärare, samt i vilka sammanhang de använder sig av 

slang och var de lär sig slanguttryck. I studien kommer jag att även att analysera 

huruvida resultatet skiljer sig mellan pojkar och flickor.  

 

För att uppnå syftet besvaras fem forskningsfrågor som tillsammans bidrar till att skapa 

en bild av informanternas attityd till engelskspråkig slang och språkformens utrymme i 

gymnasieskolan: 

 

• I vilka situationer använder sig ungdomarna i undersökning av engelskspråkig 

slang? 

• Vad har ungdomarna i undersökningen för inställning till engelskspråkig slang? 

• Från vilka källor tar dessa gymnasieelever in engelskspråkiga slanguttryck? 

• Vilka skillnader återfinns mellan pojkar och flickor? 

• Hur förhåller sig de intervjuade engelsklärarna till engelskspråkig slang? 
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2 Tidigare forskning 

Här redogörs först för vad den språksociologiska forskningen har att säga om 

attitydbegreppet kopplat till språk. Sedan behandlas slang och såväl en definition ges, 

som en diskussion av slang som ungdomsspråk, engelskspråkiga slanguttryck bland 

svenska ungdomar och vad slang har för syfte. Inom området slang kommer tidigare 

forskning att redovisas, både studier genomförda utomlands och i Sverige. Jag vill även 

redogöra för kopplingen mellan informellt lärande av engelska och engelskspråkig slang 

med hjälp av media. Slutligen undersöks om slang har något utrymme i skolan enligt 

Skolverkets (2011) kursplaner för engelska i gymnasieskolan. 

2.1 Attityd inom språkforskning 

Denna undersökning har delvis som fokusområde att undersöka gymnasieelevers 

attityder gentemot engelskspråkig slang och därför krävs en definition av vad attityder 

till språk innebär. Enligt Einarsson (2009:217–218) har attitydbegreppet med beteende 

att göra, men det är i sig inte ett beteende utan snarare en böjelse för ett visst beteende. 

Det innebär att man reagerar gentemot en företeelse, antingen gillande eller ogillande. 

Det kan vara mot en enskild individ, en grupp, ett språk eller ett språkligt uttryck. Oftast 

är det inte möjligt att skilja på vad som är attityd till språket i sig eller attityd till den 

eller de som använder språket/språkformen. 

 

Enligt Bijvoet (2013:124) handlar attitydbegreppet om en individs vetande, känslor och 

handlingsberedskap inför ett attitydobjekt. Attitydbegreppet är kopplat till tre olika 

komponenter. En kognitiv komponent, de uppfattningar och föreställningar man har om 

attitydobjektet, en affektiv komponent, de känslomässiga värderingar man kan koppla 

till den kognitiva komponenten, och även en konativ komponent, det sätt man är beredd 

att handla i enlighet med ens föreställningar och värderingar. Bijvoet (2013:124) 

nämner att dessa komponenter är sammanlänkade och samstämmiga, men de kan även 

stå i konflikt med varandra. 

 

Attityder är något vi socialiseras in i redan före skolstart av våra föräldrar som, genom 

indirekt och direkt påverkan, förmedlar attityder. Även vänner, andra jämnåriga och 

massmedia är viktiga förmedlare av attityder (Bijvoet, 2013:124, 126).  

 

Enligt Bijvoet (2013:218–219) kan språkattityder beskrivas som värderande inslag i 

människors reaktioner gentemot språkliga varieteter eller dess talare. Det kan komma 

till uttryck både i ens inställning, då man kan tycka bra eller illa om ett visst språk eller 

ord, eller ens beteende, då man exempelvis undviker vissa ord eller språkljud. 

Språkattityder kan gälla attityder till språk på olika nivåer, exempelvis slang. Det är 

även av vikt att förstå att attityder till olika språk, dialekter, brytningar eller liknande 

med andra ord egentligen inte är attityder till språket i sig, utan det återspeglar hur vi ser 

på talarna av den aktuella språkformen (Bijvoet, 2013:131). 

 

Språkattityder bygger på standardisering där en hög standardiseringsgrad innebär ord 

som finns i ordböcker, grammatikor, stilhandböcker och liknande och som beskriver 

normer för det som kan ses som korrekt användning av språket (Bijvoet, 2013:131). 

Standardiserade varianter av språk har en stark ställning i offentliga domäner eftersom 

de har en hög prestige och representerar människor med makt, utbildning och god 
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ekonomi som i sig oftast är människor med hög social status. Icke-standardvarianter 

som dialekter eller slang tillskrivs oftast en lägre prestige i socialt avseende. Å andra 

sidan får man inte glömma att icke-standardvarianter också kan ha en hög prestige, men 

då i form av en annan sorts prestige, nämligen covert prestige. Detta är en förtäckt form 

av prestige och språkformer med covert prestige har prestige inom en viss grupp av 

språkbrukare. Det kan exempelvis vara ungdomar som använder förortsslang som för 

dem ses som ett kompisspråk jämfört med samhällets rådande syn som ser förortsslang 

som någonting dåligt, fel eller fult språk (Bijvoet, 2013:131).  

 

Språkattityder innebär alltså hur vi ser på andra personer genom våra föreställningar 

kring den eller de som använder en viss språkform. Det är inte språket i sig vi reagerar 

mot utan mot den som använder språket. Språkformer med en hög standardiseringsgrad 

är de som har starkast ställning i samhället eftersom de förknippas med människor med 

hög social status, men samtidigt kan icke-standardvarianter, som slang, ha en hög status 

i vissa grupper och det innebär att covert prestige förekommer i de grupperna. 

2.2 Slang, dess definition och funktion 

Genom vårt sätta att tala, med komponenter som uttal, ordval, meningsbyggnad och 

samtalsstil ger vi signaler om att vi tillhör en viss grupp. Det här kan röra sig om 

medvetna val, men i många fall är vi omedvetna om hur vi låter när vi talar. Människor i 

vår omgivning drar slutsatser om vilka vi är utifrån bland annat vårt sätt att tala. 

Exempelvis om vi är svenska, stockholmare, medelklass, ungdomar eller liknande. Vårt 

språk signalerar helt enkelt gruppidentitet (Norrby & Håkansson, 2015:31).  

 

På samma sätt som språket kan variera utifrån social, dialektal eller könsmässig 

tillhörighet kan språkbruket kopplas till ålder. En form av revolt mot bland annat 

vuxenlivet är genom att avvika från standardnormen (Norrby & Håkansson, 2015:172). 

Det innebär exempelvis att använda sig av språkformen slang. Slang handlar vanligtvis 

inte om uttal och grammatiska former utan snarare att vissa ord särskiljer sig från dem 

som används i skrift eller det som kallas vårdat språk. Ungdomar över hela Sverige, 

men ibland också vuxna, använder sig av slang där de vanligaste slangorden är spridda 

över landet (Kotsinas, 2003:15).  

 

I denna studie används Kotsinas (1998:vi) definition1 av slang som innebär att slang är 

en språkform som används av människor med låg social status. Slang är ”ord som inte 

är accepterade i mer vårdat språk” (Kotsinas, 1998:vi). Förvisso är det svårt att dra en 

gräns kring vad ett slangord är eftersom äldre språkanvändare kan se på ett ord som 

slang medan de yngre språkanvändarna kan se ordet som ett ord som tillhör formellt 

språk. Vissa slangord har hamnat i standardspråket och blivit accepterade i normalt 

talspråk och en del även i vårdat skriftspråk (Kotsinas, 1998:vi). I och med att det inte 

finns säkra kännetecken för vad slang är måste vi, enligt Kotsinas (2003:19), helt enkelt 

lita på vår stilkänsla och iakttagelser av vissa situationer då ord används. Exempelvis 

om vi ska uppfatta det bokstavligt eller om det har bitoner av något slag eller vilka som 

                                                 
1 Två former av slang, jargong och argot, kommer inte tas upp i definitionen eftersom jargong behandlar 

yrkesslang och argot kriminell slang. Denna studie behandlar ungdomsslang som tillhör kategorin 

allmänslang (Kotsinas, 2003:21–22).  
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använder det. Vi dömer oftast ordet av hur vi uppfattar talaren. De ord som föredras av 

unga men inte äldre bedöms gärna som slang. 

 

Adams (2009:15) förklarar att slang förändras med tiden. Det innebär att vissa 

slanguttryck har en kort livslängd medan andra består. Ett exempel på detta är 

slanguttryck för att vara berusad. Varje generation uppfinner nya uttryck som blir 

uttryck för just den egna generationen att använda. Under 1940-talet använde man 

uttryck som legless, smashed eller fucked up, under 1950-talet använde man messed up, 

bombed eller snockered och uttrycken fortsätter och utvecklas vidare för varje 

generation. Vissa ord ändrar även betydelse, exempelvis stoned, som nu för tiden 

innebär att man är hög, men på 1950-talet innebar att man var rejält berusad. Adams 

(2009:16) påpekar att varje generation givetvis inte behöver fler ord som betyder 

berusad, men eftersom slang är anpassat till olika sociala tillfällen och sociala mål sker 

detta ändå. 

 

Enligt Kotsinas (2003:22–23) behandlar slang ett flertal olika områden. Exempel på 

områden är synonymer för människor som man, kvinna, pojke och flicka. Ett annat 

område är kroppsdelar så som huvud, händer, fötter eller sexualorgan. Slang finns även 

i verbform där ett slangord kan finnas för aktiviteter som att gå, springa, dansa eller ha 

sex. Kotsinas (2003:23) nämner dock att man framför allt finner slang i ord som 

beskriver glädje och besvikelse, någon man gillar eller ogillar, eller om man värderar 

egenskaper hos människor, exempelvis om man upplever att någon är snäll, ful eller 

attraktiv. 

 

Gunnarsdotter Grönberg (2013:262) menar att de slangord som används i grupper har 

som viktigast funktion att vara gruppmarkörer. Det skapas gemensamma ord som tillför 

uttryck av grupptillhörighet genom att exempelvis markera avstånd från de utanför 

gruppen som inte använder uttrycket eller inte förstår det. Vår sociala identitet, menar 

Adams (2009:94–95), är till viss del bestämd. Vi vill passa in i sociala sammanhang och 

gör det genom en språklig stil. Slang markerar inte endast en social identitet, den 

underlättar även att hävda sin egen stil. Det handlar helt enkelt om att sticka ut. Adams 

(2009:94–95) påpekar att vi väljer att använda slang både för att sticka ut och passa in 

genom att säga rätt sak. Det handlar om en social finess för att undvika att bli socialt 

isolerad. Om man inte är språkligt häftig (cool) på grund av hur man talar kommer 

andra att avgöra ens sociala identitet och man tappar kontrollen av att passa in och 

sticka ut på rätt sätt inom gruppen. 

 

Slang har som syfte att även bryta mot normer och tabu då slang och ord som 

svordomar samt könsord kan användas för att chockera eller provocera föräldrar, lärare 

och andra (Gunnarsdotter Grönberg, 2013:262). Slangord som provocerar många beror 

på vad orden associeras till (Kotsinas, 2004:69–70) Dessa ord brukar vara kopplade till 

områden som sex (fittskalle, bög), kroppsliga uttömningar (bajsbra) obehagliga djur 

(sugga, ödla) sjukdomar och mentala handikapp (cp, missfoster) och andra företeelser 

som vi annars undviker att prata om. Enligt Kotsinas (2004:70) är just dessa ord 

framträdande eftersom de naturligt hänger ihop med det oppositionella och tabubrytande 

draget i ungdomars språkanvändning.  
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Kotsinas (2004:62) menar att de flesta av oss använder uttryck som avviker från 

standardspråket och som skulle kunna karakteriseras som slang. Vi använder dessa 

uttryck för att skapa en viss intim ton, för att visa att vi talar informellt och att vi kanske 

även är vänskapligt inställd till lyssnaren. Vi använder inte slangord i vilka 

sammanhang som helst och hur som helst. När vi talar slang slappnar vi av och tillåter 

oss vara lite vardagliga. Kanske vi till och med, medvetet eller omedvetet, markerar att 

vi nu inte talar som förväntas av oss i skolan eller i formella sammanhang (Kotsinas, 

2003:18). Slang innebär alltså att visa att vi talar informellt och de signaler som sänds är 

att vi sänker garden och bjuder på oss själva tillsammans och med den vi talar skapas då 

en mer eller mindre långvarig gemenskap (Kotsinas, 2003:25). 

 

Sammanfattningsvis kan man se att slang har som funktion att provocera/bryta mot 

normer, att skapa språklig intimitet, att passa in och att sticka ut. Slang har flera olika 

funktioner och covert prestige fyller rollen av att både sticka ut och passa in då den 

prestige slang har inte är del av den konventionella normen. 

2.3 Slang som ungdomsspråk  

Även om slang finns i många sorters sociala grupper associerar de flesta av oss den med 

ungdomar. Enligt Adams (2009:61) handlar all sorts tal om att passa in och slang har 

som roll att passa in i grupper som markerar sig mot huvudfåran i samhället. Adams 

(2009:91) menar att det är ett stort tryck på ungdomar att lägga grunden till en 

individuell identitet samtidigt som man ska lära sig att passa in i grupper. Om man är 

för individuell är man respektlös mot gruppen samtidigt som gruppen inte respekterar 

gruppmedlemmen om man utplånar en egen individualitet. Kotsinas (2003:25) förklarar 

att ungdomar använder slang med varandra för att visa att de tillhör den unga tuffa 

generationen som bryter mot det vanliga och konventionella. Exempelvis säger de inte 

att de varit på en trevlig fest utan använder istället starkare uttryck för att ha en plats i 

gänget. Ungdomar använder även slang för att markera att de inte talar formellt och den 

språkform som förväntas av dem i exempelvis skolan samtidigt som de markerar 

gemenskap till gruppen ungdomar (Kotsinas, 2004:62). 

 

Enligt Kotsinas (2004:58–59) är det svårt att bekräfta om ungdomar använder mycket 

slang. Det beror på att det inte finns någon enkel definition av vad slang är eftersom det 

som ses som slang för en person kan ses som normala dagliga ord för en annan. Utöver 

det är det inte ovanligt att ord som tidigare betraktats som slang med tiden börjar ingå i 

de vardagliga ord vi alla använder. Exempelvis var ordet stilig vid sekelskiftet ett 

slangord men ingår nu i det vardagliga ordförrådet. Kotsinas (2004:58–59) menar att det 

endast rör sig om ungefär 3% slangord i ungdomars tal. 

 

Ett syfte som ungdomsslang har är att skapa ett slangspråk som är obegripligt för 

utomstående, men slang har även en funktion av språklig lek och experiment. Om man 

skapar egna slangord är man verbalt skicklig inför ens vänner. Slang kan även en del av 

socialisationsprocessen då slang kan vara en del av att klara sig i en verbal duell. 

Slutligen har slang som roll av att visa att man är på väg att bli vuxen. Genom att 

använda slangord visar man att man inte längre är ett snällt barn utan istället 

självständig och på väg att lämna det beroende man har av vuxna (Kotsinas, 2004:63). 
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De elever som använder slang i klassrummet trots att de vet att de inte får för läraren 

visar en revolt mot skolan och vuxenvärldens krav på gott uppförande och goda betyg. 

Dessutom visar eleven sin grupptillhörighet gentemot sin grupp och ungdomar i 

allmänhet. De elever som använder ett vuxet språk kan istället ses som inställsamma till 

läraren eller andra vuxna. Men om en förälder eller annan vuxen försöker använda slang 

som inte tillhör sin generation kan ungdomarnas reaktion bli att de upplever ett slags 

intrång i en gemenskap där vuxna inte hör hemma (Kotsinas, 2003:26). 

 

I en studie av Mattsson & Lindfors (2007:36–37), i form av en C-uppsats, visas det att 

pojkar mestadels använde slanguttryck när de chattar och i skolan jämfört med flickor, 

som mestadels använde slang i skolan och tillsammans med kompisar. De menar dock 

att pojkar och flickor undvek att använda sig av slang hemma med föräldrar och i 

kontakt med vuxna eftersom de ansåg att vuxna ej förstod slanguttrycken. Språkbruket i 

skolan innehöll därav en stor del svordomar och könsord (Mattsson & Lindfors, 

2007:38). 

 

Studien visar även att både pojkar och flickor hade ett mer informellt språk i skolan och 

med vänner. Alla pojkar pratade informellt med slanguttryck, svordomar och könsord, 

men i hemmet och med äldre anpassade de sitt språk till det mer vältaliga (Mattsson & 

Lindfors 2007:39–51). Pojkar upplevde att deras språkbruk påverkades av både vänner 

och tv-program genom att de tog till sig slanguttryck och svordomar på det sättet medan 

flickorna ansåg att deras språk mestadels påverkades av vänner och föräldrar. Lärare i 

studien upplevde att elever använde kränkande ord men skärpte sig i klassrummet. De 

upplevde även att språket blivit grövre med tiden då könsord blivit mer vanliga 

(Mattsson & Lindfors, 2007:53–57). 

 

Lundströms (2015:17–18) studie, som är ett examensarbete, visar att ungdomar är den 

grupp som använder sig mest av slang, och bland ungdomar främst pojkar. Ungdomarna 

ser sig använda slang ofta eller ibland i vardagliga skriftliga och muntliga sammanhang. 

De själva upplevde sällan att de använde slang i muntliga och skriftliga situationer i 

undervisningen, men flera av deras lärare ansåg att de använde slang (Lundström, 

2015:19). Lundström (2015:21–23) menar att lärare och elever har lika attityder 

gentemot slang då de flesta elever och lärare anser att det är okej att använda sig av 

slang i vardaglig skrift och tal. 

 

Covert prestige har en tydlig roll för ungdomar eftersom de använder slang för att passa 

in, sticka ut och bryta mot vuxenvärlden, både på fritiden, i skolan och på internet. 

Samtidigt känner ungdomarna till gränser eftersom de skärper sitt språk under 

lektionstid. Detta för att det förväntas av dem. Trots detta visar det sig i Kotsinas (2004) 

forskning att ungdomar endast använder sig av omkring 3% slangord i deras tal.  

2.4 Källor till engelskspråkig slang 

Populärkultur spelar en viktig roll för dagens ungdomar och för många av dem är det 

den enda kulturformen. Inom exempelvis popmusik, film, rollspel och tv-serier hittar 

ungdomar ett innehåll för att skapa en egen identitet (Persson, 2000:16). I och med detta 

har populärkulturen en konkurrenskraft gentemot skolan, både om tid, uppmärksamhet 
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och intresse där populärkulturen värderas högre och ses som mer meningsfull än de 

aktiviteter som erbjuds i skolan (Persson, 2000:16).  

 

Persson (2000:16) påpekar att det inte finns representativa exempel för populärkultur. 

Populärkultur kan vara allt från tv-serier med höga tittarsiffror till udda filmer eller 

musikgenrer som exempelvis hiphop och rock. Lindgren (2005:17) förklarar 

populärkultur som något många människor konsumerar i form av film, radio, tv, mode 

litteratur och musik. Persson (2000:22–23) menar att populärkultur främst är förknippat 

med det moderna samhället där kulturen blivit en vara som köps. 

 

I och med att engelskan idag är ett internationellt språk innebär det att tekniska och 

kulturella nyheter oftast når oss först på engelska. Det innebär även att ungdomskultur 

sprids blixtsnabbt från olika delar av världen genom populärkultur som exempelvis 

film, musik, tidningar och reklam (Kotsinas, 2003:248–249). Enligt Mellströms 

(2009:23–24) studie, som är ett examensarbete, tog ungdomar del av slanguttryck från 

media, exempelvis tv och musik. Även Charkova (2007:392–393) menar att ungdomar 

lär sig engelska slanguttryck från musik, film och tv, men också genom interaktion med 

skolkamrater och i chattrum på internet. Gymnasieelever visar sig ha ett intresse av att 

lära sig och kunna engelskspråkiga slanguttryck eftersom de då kan förstå sångtexter, 

film, kunna diskutera sånger och filmer med vänner samt kunna uttrycka sig bättre på 

engelska och för att mer effektivt kunna kommunicera i chattrum på internet (2007:393–

394). 

 

Gunnarsdotter Grönberg (2013:264) förklarar att de senaste 10–20 åren har starka tabu-

uttryck blivit vanligare i Sverige, främst bland ungdomar. Det beror delvis på 

språkkontakt med engelskan och andra språk som kommit med invandring, där ord har 

lånats in från allmänt ungdomsspråk och förortsslangen från andra delar av världen där 

en annan tabu råder än den i Sverige. Detta kan, enligt Gunnarsdotter Grönberg 

(2013:264), ställa till det för svenska ungdomar som tagit in uttryck som fuck och shit 

från engelskspråkiga filmer. Det beror på att för en engelskspråkig person är dessa 

uttryck mycket mer laddade jämför med det relativt milda uttrycket skit för en svensk.  

 

Sammanfattningsvis har populärkulturen en viktig roll i ungdomars vardag och de lär 

sig engelskspråkig slang genom musik, tv, internet men även genom kamrater. Tabu-

uttryck har även blivit vanligare i Sverige och ungdomar förstår inte alltid innebörden 

av hur laddade de engelskspråkiga uttrycken är. 

 

2.5 Populärkultur och informellt lärande av engelska 

I och med att denna studie handlar om slang och eftersom ungdomar lär sig slang via 

medier är det passande att belysa hur mycket tid populärkulturen får av ungdomars 

vardag. Enligt Statens medieråd (2015:32) är den typ av media som ungdomar 

spenderar mest tid med internet. Majoriteten av ungdomarna ses som högkonsumenter, 

det vill säga att de spenderar mer än tre timmer per dag med att använda internet på 

olika sätt. Mobiltelefonen har en aktiv roll för ungdomar då många använde 

mobiltelefonen mer än tre timmar dagligen och aktiviteter med den är, utöver att ringa 

och skicka textmeddelanden, bland annat att surfa på nätet eller använda sig av sociala 



12 

medier, lyssna på musik och ta del av nyheter (Statens medieråd, 2015:20ff). sociala 

medier är främst populärt bland flickor då många av dem är högkonsumenter. Film och 

tv-program är inte lika populärt, men omkring 25% av ungdomar lägger ner mer än tre 

timmar dagligen på att se på denna typ av media (Statens medieråd, 2015).  

 

Även Skolverket (2004:59–60) menar att ungdomar konsumerar en stor del 

engelskspråkiga medier genom att se på tv, spela datorspel och lyssna på musik. Det är 

tydligt då vissa ungdomar anser sig ha lärt sig engelska genom media (Skolverket, 

2004:48). Kontakten med engelska är stor genom dessa medier och det skapar en stor 

möjlighet till informellt lärande. Skolverket (2012:6) påpekar att en strategi för lärande 

kan vara att låta eleverna se på film och tv under lektionstid. Ungefär hälften av elever 

lär sig en stor del engelska utanför skolan från källor som datorspel, film/tv, musik och 

internet. Exempelvis kommunicerar elever på engelska i autentiska situationer, som kan 

vara via internet, eller så ser de på engelska filmer utan svenska undertexter och har lätt 

för att förstå engelska sångtexter (Erickson 2005, refererad i Skolinspektionen, 

2011:18–19).  

 

Lundahl (2012:40) framlägger att man lär sig både engelska formellt och informellt. Det 

informella lärandet sker omedvetet och bygger på vad man ägnar sig åt på fritiden. All 

konsumtion av medier har en fördel för svenska elever när det kommer till engelska 

eftersom de är omgivna av medier och lär sig mycket engelska omedvetet jämfört med 

andra skolspråk (Skolverket, 2012:9). 

 

Ungdomar visar sig lägga ner en stor del av sin fritid på olika former av media som 

innebär att de lär sig en hel del engelska på sin fritid. Datorspel, musik, tv-serier, film, 

sociala medier och andra former av internet är populärt bland ungdomar. Det innebär att 

de har lätt att förstå sig på den informella engelska de blir exponerade av och lär sig 

engelska uttryck omedvetet. 

 

2.6 Engelskspråkig slang hos elever som inte har engelska som 

förstaspråk 

Är engelskspråkig slang vanligt bland ungdomar?  Enligt Kotsinas (2004) är det inte så. 

Snarare försvenskas engelskspråkig slang genom varierad stavning, ord får svenska 

ändelser eller att svensk och engelsk ungdomsslang blandas. Exempelvis böjs ord om 

som hit (succé) till antingen hittar eller hits. Ordet för ansikte kan antingen stavas face 

eller fejs, ordet fucked ändras till fuckad och en engelsk och svensk blandning sker i ord 

som fuckfeja eller slimebulle (Kotsinas, 2003:250–252, 263–265). Det beror på att 

majoriteten av de slanguttryck svenska ungdomar använder är svenska, men vissa 

engelska uttryck används, exempelvis party (fest), cool (bra, modern) och fatso (tjock 

person) (Kotsinas, 2003:258). 

 

Mellström (2009:25) menar att för svenska ungdomar förekommer engelskspråkiga 

låneord och uttryck, exempelvis uttryck som chilla (från engelskans chill), oh my god, 

joinar du (från engelskans uttryck join) eller svordomen fuck som Mellström (2009:25) 

påpekar är sammankopplat med media och ord som lånas in från andra språk. Enligt 
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Mellström (2009:33) har lärare en förväntan på ungdomar att de ska använda korrekta 

uttryck och undvika slang och svordomar. 

 

Enligt Charkova (2007:385), som studerat engelskspråkig slang hos bulgariska 

ungdomar, visar gymnasieelever att de känner till en stor mängd engelskspråkiga 

slanguttryck och främst tabubelagda uttryck. Flickor visade sig känna till fler antal 

slanguttryck än pojkar. Den kategori av slanguttryck eleverna lättast kände till 

betydelsen av var de av sexuell karaktär. Exempel på denna typ av uttryck var get laid, 

cunt, dick, fuck you, asshole och liknande. Svårast för ungdomarna var det att enas om 

betydelsen av neutrala och positiva slanguttryck. Exempel på uttryck för positiv slang 

var baby, bro, buck, ace (Charkova, 2007:386–387). Charkova (2007:388–389) 

förklarar att gymnasieelever känner till en större mängd vulgära och stötande 

engelskspråkiga slanguttryck än ungdomar över 20 år. 

 

Charkova (2007:401) menar att elevernas attityd till engelskspråkig slang beror på två 

faktorer, covert prestige och image projection. Covert prestige handlar om elevers 

intresse för slang som förutsättning för social gemenskap bland deras vänner i samma 

ålder och image projection handlar om att slang bidrar till att elever anser sig häftiga 

(cool) om de känner till och använder engelskspråkig slang.  

 

Den mesta del engelskspråkiga slanguttryck som ungdomar, som inte har engelska som 

förstaspråk, känner till är svordomar, uttryck av sexuell karaktär och negativa 

slanguttryck. Anledningen till att ungdomarna använder sig av engelsk slang beror på 

covert prestige då uttrycken skapar en social gemenskap och image projection som 

innebär att de ser sig som häftiga när de använder uttrycken. Dock visar det sig att en 

stor del av engelska slanguttryck hos svenska ungdomar försvenskas genom stavning, 

genom svensk böjning eller att uttrycken blandas med svenska slanguttryck. 

 

2.7 Utrymme för slang i kursplanerna för engelska 

De olika kursplanerna för ämnet engelska i gymnasieskolan i Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

formulerar tydligt i det centrala innehållet exakt vad gymnasieelever ska både arbeta 

med och behärska efter genomförd kurs. Vad visar kursplanerna? Finns det utrymme för 

slang i undervisningen för engelska 5 och engelska 6? 

 

För kursen Engelska 5 ska färdigheten kommunikation, enligt Skolverket (2011), 

innehålla följande aspekter:  

ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella 

områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer 

och etiska frågor. /…/ Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska 

och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

Engelska språkets utbredning och ställning i världen. (Skolverket, 2011:54–55) 

Skolverket är tydlig med att kursens innehåll ska vara kopplad till det program eleven 

läser och även framtida arbetsliv. Slang eller informellt språk tas kan tas upp i olika 

områden kopplade beroende på vilka källor läraren väljer att använda. Skolverket anser 

att elever ska förstå ”talat språk, även med viss social och dialektal färgning” (2011:55). 

Talat språk med social och dialektal skapar en öppning för materialanvändning för 
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lärare och informellt språk och slang kan få plats där. Det innebär att lärare har ett visst 

spelrum till att ta ut sådant som den upplever relevant för eleverna. Skolverket 

(2011:55) skriver även att eleven ska ha förmågan för ”muntlig och skriftlig produktion 

och interaktion av olika slag” vilket öppnar upp för språkanvändning av informell 

karaktär, exempelvis slang.  

 

För Engelska 6 skriver Skolverket att eleven i sin reception ska kunna förstå ”hur 

attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika 

genrer” (Skolverket, 2011:60) där visserligen en genre eller stilnivå skulle kunna 

innehålla informellt språk och/eller slanguttryck. Allt beror givetvis på hur den 

undervisande läraren tolkar det centrala innehållet. 

 

För ämnet Engelska på gymnasiet förklarar Skolverket i det centrala innehållet vad 

eleven ska förstå receptivt vilket är intervjuer, debatter, föredrag, föreläsningar samt 

vetenskapliga texter. Samtidigt ska talat språk både kritiskt granskas och analyseras. De 

texttyper som ska få utrymme är skönlitteratur ur olika litterära epoker, manualer, 

populärvetenskapliga texter, reportage, dikter, dramatik, avtalstexter och fördjupande 

artiklar. Eleven ska alltså ha eller bygga upp ett ordförråd som kan hantera formellt 

språk som till exempel vetenskapliga texter och avtalstexters innehåll och syftar till att 

snarare fokusera på formellt än informellt språk i ämnet engelska för gymnasiet 

(Skolverket, 2011).  

 

Sammanfattningsvis ger kursplanerna i engelska på gymnasiet stöd i att slang kan få ett 

utrymme eftersom socialt och dialektalt färgat språk kan innehålla slang. Även genrer 

som innehåller informellt talat och skrivet språk kan innehålla slang, men Skolverket 

vill mestadels att elever i Sverige ska lära sig formellt språk eftersom kursplanerna ger 

det formella språket störst utrymme. 
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3 Material och metod 

I detta avsnitt presenteras metodval, urval och bortfall, etiska överväganden samt hur 

insamlade data har bearbetats och analyserats. 

3.1 Metodval 

I denna studie analyseras intervjuer med engelsklärare och enkäter besvarade av 

gymnasielever. Med hjälp av såväl kvantitativ metod som kvalitativ kan studiens 

område belysas mer allsidigt och ge en ökad validitet (Stukát, 2011:42). Även Bijvoet 

(2013:133) förespråkar direkta mätningar som intervjuer och enkäter vid attitydstudier 

då informanterna själva kan redogöra för sina attityder. 

 

3.1.1 Enkäten för elever 

Till enkäten medföljde ett följebrev (se bilaga A) där studien beskrevs, en kort 

förklaring vad slang innebar gavs med exempel på engelskspråkiga slanguttryck, 

information om anonymitet och kontaktinformation till mig om frågor om studien skulle 

uppkomma. Följebrevet innehöll även länkar till enkäten uppdelade efter könsidentitet 

eftersom studien hade som syfte att se om det fanns skillnader mellan pojkarna och 

flickorna som deltog. 

 

En webbaserad enkät (se bilaga B) utformades genom Google formulär (Google Forms) 

som kunde besvaras direkt via dator eller smartphone. Just Googles enkätprogram var 

lämpligt för studien eftersom det var lätt att använda och var avgiftsfritt (Stukát 

2011:55). Anledningen till att enkäten var webbaserad innebär att det möjliggör en mer 

tidseffektiv databearbetning (Ejlertsson, 2014:41).  

 

Enkäten var en strukturerad enkät, med 26 frågor som hade fasta svarsalternativ och tre 

öppna frågor, uppdelade i fyra olika teman utifrån studiens syfte. De teman som 

behandlades var förutom bakgrundsinformation, konsumtion av medier, källor för 

engelskspråkig slang, inställning till engelskspråkig slang och slang i skolan. Varje 

tema hade även en förklarande introduktionstext för att tydliggöra enkätens syfte 

(Ejlertsson, 2014:102–103). Den bakgrundsinformation som efterfrågades var 

informanternas ålder och vilken årskurs de gick i men ej kön eftersom följebrevet hade 

länkar till tre olika enkäter, alla beroende på informantens könsidentitet. 

 

Valet av öppna frågor är bra eftersom, enligt Ejlertsson (2014:41), de är en 

motivationshöjande åtgärd då informanten ges en möjlighet att gå utanför den ram som 

finns för frågor med fasta svarsalternativ. Även olika fasta frågor har använts enligt 

Bijvoets (2013:133) rekommendationer, exempelvis flervalsfrågor och Likert-skalor 

som bygger på påståenden som informanten tar ställning till i en skala där den 

instämmer med påståendena eller tar avstånd från dem. 

 

Datainsamling av enkäten och intervjuerna skedde i maj 2016. För att få in data för 

studien kontaktades tre engelsklärare vid en gymnasieskola i Stockholm. De blev 

informerade om studies syfte och inbjöds att bli intervjuade vilka alla tackade ja till. De 

blev också tillfrågade att dela ut enkätens följebrev, där länkar till enkäten fanns, till 
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sina elever som de undervisade i engelska. Följebrevet till enkäten skickades till lärarna 

via e-post. Totalt var det sex gymnasieklasser som deltog i enkätundersökningen. 

Lärarna delade ut enkätens följebrev till eleverna via e-post under lektionstid och var 

närvarande när de besvarade enkäten, vilket jag ej var. 

 

3.1.2 Intervjuer med lärare 

Den kvalitativa metod som användes för undersökningen var strukturerade enskilda 

intervjuer med tre gymnasielärare som undervisar de elever som deltog i 

enkätundersökningen. Den strukturerade intervjuformen innebär att intervjuaren ska 

förhålla sig så neutral som möjligt och bearbeta de frågor som finns i en förberedd 

intervjuguide en efter en med informanten och alla intervjuerna ska ha samma struktur 

med samma formulering av frågorna och samma frågeföljd. Fördelen med den 

strukturerade intervjun är att den som utför intervjuerna inte behöver vara tränad i 

intervjuteknik samt att databearbetningen är enklare än för andra intervjuformer (Stukát, 

2011:43). 

 

Utifrån studiens syfte och frågeställning skapades en intervjuguide (se bilaga C) med en 

tematisk struktur för de ämnen som täcktes (Kvale & Brinkmann, 2014:172). De teman 

guiden innehöll var förutom bakgrundsinformation, lärarens egen syn på 

engelskspråkig slang, slang i undervisningssituation styrd av läraren, slang bland 

elever i undervisningssituation och slang bland elever utanför klassrummet. Frågorna 

konstruerades med hänsyn till Kvale & Brinkmanns (2014:176–177) råd som innebar att 

de var korta och enkla. Jag använde mig även av sonderande frågor, vilket innebär 

uppföljningsfrågor, i de fall att tydligare exempel skulle behövas om svaren inte skulle 

bli tillräckligt utvecklade. 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt i klassrum på skolan som kan ses som lärarnas 

hemmaplan och därav var en trygg miljö för dem (Stukát, 2011:45). Varje intervju 

inleddes med att jag presenterade mig själv, förklarade studiens syfte, förklarade att 

deltagande var frivilligt och att de var anonyma. Slutligen genomfördes intervjun utifrån 

intervjumanualens struktur. Alla intervjuer spelades in med en diktafon som placerades 

på bordet mellan mig och informanterna och alla intervjuer tog mellan 10–15 minuter 

att genomföra. 

 

3.2 Urval och bortfall 

Tre engelsklärare vid en fristående gymnasieskola i Stockholms kommun kontaktades 

via e-post där studien beskrevs och där de blev tillfrågade både om de kunde delta i en 

intervju och dela ut enkäten, med följebrev, till de elever de undervisade i kurserna 

engelska 5 och engelska 6. Valet av skola berodde på att jag hade en personlig kontakt 

vid skolan som innebar att urvalet blev ett strategiskt urval/bekvämlighetsurval. Med 

tanke på urvalsformen kan undersökningen ses som generaliserbar för just denna skola 

och inte för befolkningen i sig (Stukát, 2011:69). 

 

Eftersom lärarna delade ut den internetbaserade enkäten, som jag skickat med e-post, 

saknades en egen insyn över hur proceduren gick då eleverna fyllde i enkäten. Lärarna 
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berättade att de upplevde att majoriteten av de närvarande eleverna valde att besvara 

enkäten. Bortfallet beror delvis på att vissa elever inte var närvarande under det 

specifika lektionstillfället som Stukát (2011:73) förklarar är vanliga orsaker till bortfall. 

Enkäten besvarades av totalt 89 elever vilket blev färre än det planerade antalet av 120 

elever. 

 

Ytterligare bortfall beror på att vissa elever hade problem med att fylla i enkäten varför 

deras svar inte registrerades. Det berodde troligast på att de missat att fylla i någon av 

de obligatoriska frågorna, alltså alla frågor som inte var öppna frågor. För de öppna 

frågorna blev det ett stort bortfall eftersom många elever avstod från att besvara dessa 

och eftersom vissa elever missförstod frågorna. Det stämmer överens med Ejlertssons 

(2014:121) förklaring av att en mindre del informanter besvarar öppna frågor som 

innebär ett kvantitativt bortfall. Konsekvensen av bortfallet av de öppna frågorna blev 

att den data som framkom därifrån får ses som kompletterande och ej som kvantitativ. 

 

För intervjuerna uppstod det inte något bortfall då alla tillfrågade lärare deltog i 

intervjuerna. Det som skiljde sig där var att två lärare hade mer tankar och åsikter om 

studiens ämne och därför blev deras svar mer utvecklade.  

 

3.3 Forskningsetiska principer 

Undersökning utgick från forskningsetiska principer för både enkäten och intervjuerna 

som innebar att den följde informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Stukát, 2011:139–140). För enkätundersökningen fick 

informanterna information om studiens syfte och deras roll för den i följebrevet. De 

blev även informerade att svaren de gav var anonyma och att de kunde ställa frågor om 

undersökningen via e-post. Eftersom ingen av informanterna var under femton år 

behövdes inte samtycke från vårdnadshavare. 

 

De intervjuade lärarna meddelades via e-post om möjlighet till deltagande som innebar 

att de redan där och då hade möjlighet att avstå. Enligt Stukáts (2011:139) råd blev 

lärarna informerade om studiens syfte samt att de var anonyma. Det innebar att lärarna 

fick fingerade namn i presentationen av resultatet. I början av intervjuerna repeterades 

informationen om studiens syfte, anonymitet, möjlighet att avbryta under pågående 

intervju och att de i efterhand kunde kontakta mig för att stryka deras intervjuer. 

 

För studien i sin helhet var ingen informant i någon slags beroendeställning till 

datainsamlaren, ingen kan identifieras i den data som samlats in och informationen som 

samlades in användes endast i forskningsändamål (Stukát, 2011:139–140). 

 

3.4 Bearbetning och analys 

Antalet respondenter för enkätundersökningen var totalt 89, varav 48 flickor, 38 pojkar 

och tre elever som hade angett övrig könsidentitet. 47 av eleverna gick i årskurs ett på 

gymnasiet och 42 gick i årskurs två och alla var mellan 16–18 år. 
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Då enkäten var webbaserad gick det snabbt att samla in all data. I bearbetning och 

analys har jag använt med av Ejlertssons (2014:123–135) modell. Det innebär att 

kvalitativa variabler med nominalskalor användes för informanternas kön, eftersom de 

indelades i grupper, och för frågor med textbaserade svarsalternativ samt ordinalskalor 

för frågorna som mätte attityd (Ejlertsson, 2014:123–124). Eftersom könsfördelningen 

för enkäten var ojämn då fler flickor besvarat den, och då pojkar och flickors svar 

jämfördes, redovisades informanternas svar i relativa frekvenser, det vill säga i 

procentform, där tre svarsgrupper har utformats, pojkar, flickor och total för ett mer 

lättöverskådligt resultat (Ejlertsson, 2014:126–127). De tre informanter som angav 

övrig könsidentitet fick inte en egen kategori eftersom de var få till antalet och deras 

resultat redovisades i kategorin för total mängd svar av alla informanter.  

 

Data presenterades i korstabeller där den horisontella variabeln representerar kön och 

den vertikala representerar frågornas olika svarsalternativ med relativa frekvenser. 

Enligt Ejlertsson (2014:131–135) är den presentationsformen att passande för studiens 

presentation av data. Totalt skapades tio korstabeller där sju bestod av frågor med 

ensvarsalternativ som mätte tid studenterna avsatte till olika former av medier. Eftersom 

tid för media mättes redovisades den vertikala variabeln utifrån det svarsalternativ som 

representerar minst tid högst upp och mest tid längst ner. För de korstabellerna med 

flersvarsfrågor presenterades svaren med störst frekvens högst upp i den vertikala 

variabeln och ju lägre frekvens desto lägre ner hamnade de i den vertikala variabeln. 

 

Jag skapade även tre stapeldiagram, för attitydfrågorna med Likert-skala och en 

dikotom fråga, med grupperade staplar eftersom denna typ av diagram gjorde det 

möjligt att jämföra grupper och resultatet av frågorna blev enklare att förstå jämfört med 

om jag hade använt tabeller (Ejlertsson, 2014:139). För attitydfrågorna räknades även 

ett medelvärde ut för att få en tydlig siffra för att se om attityderna skiljde sig åt (Stukát, 

2011:87).  

 

För svaren på de öppna frågorna genomfördes en innehållsanalys där svaren bröts ner i 

olika teman. En svaghet med de öppna frågorna var att de fick färre svar är resterande 

enkätfrågor. Enligt Ejlertssons (2014:121) råd om tolkning av data från öppna frågor 

innebar det att frågorna inte erhåller en kvantitativ nivå. Snarare får de öppna frågorna 

ses som tilläggsinformation till de övriga frågorna och tolkningen av de öppna frågorna 

har inte samma säkerhet som resterande data. 

 

För att få en god översikt av innehållet i intervjuerna transkriberades de. Enligt Kvale & 

Brinkmanns (2014:221–224) anvisningar valde jag att återge uttalanden ordagrant, som 

innebar att upprepningar, uttryck som eh eller mmm och annat talspråk togs med. 

Eftersom analysen av intervjuerna var fokuserad på innehåll valde jag att inte ta med 

betoningar i intonation eller skratt, suckar och liknande uttryck (Kvale & Brinkmann, 

2014:245). 

 

Analysmetoden som användes var en innehållsanalys (Kvale & Brinkmann, 2014:241). 

Först lästes de transkriberade intervjuerna ett par gånger och sedan kodades innehållet, 

det vill säga innehållet för varje analys bröts ner i kategorier (Kvale & Brinkmann, 

2014:241–243). De teman som skapades var generell syn på slang, inställning till slang 

i undervisningssituation, medier i undervisningen, tolkning av kursplanernas centrala 
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innehåll, slang i muntlig och skriftlig produktion samt användning av slang av elever 

bortom lektionstillfälle. Fördelen med kodning var att det gav en bra överblick av 

materialet och det var enkelt att se om lärarnas svar i de olika kategorierna stämde 

överens eller om de skiljde sig.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av enkätundersökningen och lärarintervjuerna 

presenteras. Först kommer resultatet av enkäten presenteras i två olika gruppindelningar 

utifrån undersökningens frågeställning. Gruppindelningarna är: källor till 

engelskspråkig samt användning och attityder till engelskspråkig slang. Intervjuerna 

med lärarna presenteras i underrubriken lärares syn på slang uppdelade efter 

ämnesområde istället för att presentera resultatet av varje intervju för sig eftersom 

svaren är mer överskådliga på det sättet. Den grupp som angav övrig könsidentitet är 

inte representerade som egen grupp i tabellerna och figurerna eftersom de var för få till 

antal, de är istället representerade i den totala mängden svar.  

4.1 Källor till engelskspråkig slang 

Det här avsnittet tar upp resultatet av de medier eleverna anser sig använda och av vilka 

källor de lär sig engelskspråkiga slanguttryck. För de frågor som redovisas i tabell 1–6 

hade informanterna endast möjlighet att ange ett svarsalternativ, men för frågan kopplad 

till tabell 7 var det möjligt att ange flera svarsalternativ. 

 

Tabell 1. Tid eleverna lyssnar på musik med engelskspråkiga texter 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Aldrig 0% 0% 0% 

Någon timme per vecka 3% 5% 2% 

Ungefär 1 timme per dag 21% 26% 17% 

Ungefär 3 timmar per dag 24% 21% 23% 

Mer än 3 timmar per dag 52% 48% 58% 
 

Tabell 1 visar att majoriteteten av eleverna, både pojkar och flickor, i stor utsräckning 

lyssnar på musik med engelskspråkiga texter då 52% av informanterna lyssnar mer än 

tre timmar per dag och 24% lyssnar ungefär tre timmar per dag. Resultatet av frågan 

visar inte någon större skillnad mellan pojkar och flickor över hur många timmar 

spenderade på att lyssna på musik. 
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Tabell 2. Hur regelbundet eleverna ser på engelskspråkiga tv-serier/filmer 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Aldrig 1% 0% 2% 

Någon gång i månaden 5% 8% 0% 

En gång i veckan 14% 16% 13% 

Flera gånger i veckan 34% 26% 41% 

Varje dag 46% 50% 44% 
 

Som framgår av tabell 2 ser eleverna, både pojkar och flickor, på engelskspråkiga tv-

serier och filmer i stor usträckning då totalt 80% av informanterna ser på film och tv-

serier dagligen eller flera gånger i veckan. 

 

Tabell 3. Elvernas användning av sociala medier där innehållet är på engelska 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Aldrig 2% 0% 4% 

Någon timme per vecka 11% 3% 19% 

Ungefär 1 timme per dag 35% 37% 33% 

Ungefär 3 timmar per dag 24% 34% 17% 

Mer än 3 timmar per dag 28% 26% 27% 

 

Som tabell 3 visar är sociala medier med engelskt innehåll populärt bland eleverna, men 

inte till lika stor utsträckning som musik, där 52% av den totala mängden informanter 

spenderar tre timmar eller mer dagligen med att lyssna på musik. Det visar även en viss 

skillnad mellan pojkar och flickor då 4% av flickorna aldrig använder sig av sociala 

medier med engelskspråkigt innehåll samt 19% endast använder sig av det någon timme 

per vecka jämfört med pojkar där det endast är 3% av pojkarna som spenderade någon 

timme per vecka med sociala medier som hade ett innehåll på engelska. 
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Tabell 4. Elevernas använding av internet där innehåller är på engelska 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Aldrig 6% 8% 4% 

Någon timme per vecka 17% 8% 23% 

Ungefär 1 timme per dag 28% 18% 37% 

Ungefär 3 timmar per dag 18% 21% 17% 

Mer än 3 timmar per dag 31% 45% 19% 

Tabell 4 visar att eleverna i stor usträckning lägger ner flera timmar dagligen på att 

använda internet med engelskspråkigt innehåll. Det kan röra sig om sidor på internet 

som inte har samma karaktär som sociala medier och därav saknar interaktiv karaktär. 

Den största skillnaden är mellan pockar och flickor som använder internet med 

engelskspråkigt innehåll mer än tre timmar per dag. 45% av pojkarna jämfört med 19% 

av flickorna använder sig av internet i den utsträckningen. Endast ett fåtal elever, totalt 

6%, använder sig inte av internet med engelskspråkigt innehåll. 

 

Tabell 5. Hur regelbundet eleverna läser engelskspråkiga tidningar 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Aldrig 47% 32% 61% 

Någon gång i månaden 32% 39% 25% 

En gång i veckan 8% 8% 8% 

Flera gånger i veckan 12% 21% 4% 

Varje dag 1% 0% 2% 

 

Som framgår av tabell 5 läser majoriteten av informanterna inte engelskspråkiga 

tidningar i någon större usträckning.  47% av den totala mängden informanterna  läser 

aldrig  och 32% läser någon gång i månaden. Den största skillanden är mellan pojkar 

och flickor då flickor i större utsträckning aldrig läser engelskpråkiga tidningar, 61% 

flickor jämfört med 32% pojkar, och 21 % av pojkarna som läser flera gånger i veckan, 

jämfört med 4% av flickorna. 
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Tabell 6. Hur regelbundet eleverna läser engelskspråkiga böcker 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Aldrig 35% 32% 35% 

Någon gång per år 45% 50% 43% 

En gång i månaden 12% 15% 10% 

Flera gånger per månad 3% 3% 4% 

Minst en gång i veckan 5% 0% 8% 
 

Tabell 6 visar att majoriteten av eleverna aldrig eller sällan läser engelskspråkiga 

böcker. 35% av informanterna anger att de aldrig läser engelskspråkiga böcker och 45% 

anger att de läser någon gång per år. Den största skillanden i reslutatet är att 8% av 

flickorna anser att de läser minst en gång i veckan jämfört med pojkarna där inte en 

enda informant anger det svarsalternativet. 

 

Sammanfattningsvis är de mest populära medierna för informanterna musik samt film- 

och tv-serier där 75% av eleverna spenderar tre timmar eller mer dagligen på att lyssna 

musik och 80% ser på film- och tv-serier regelbundet. Även sociala medier och sidor på 

internet visar sig vara populära hos eleverna där 52% spenderar tre timmar eller mer på 

sociala medier och 49% spenderar tre timmar eller mer på att surfa på internet. 

Engelskspråkiga tidningar och böcker är inte alls lika populära alternativ, 47% anser att 

de aldrig läser engelskspråkiga tidningar och 32% gjorde det någon gång i månaden. 

Böcker är det mest impopulära, 35% av informanterna läser aldrig och 45% läser någon 

gång per år. 
 

Tabell 7.Elvernas skattning av var de lär sig engelskspråkiga slanguttryck 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Sociala medier 75% 76% 79% 

Film/TV 74% 68% 79% 

Musik 69% 66% 73% 

Kompisar 60% 50% 67% 

Sidor på internet 45% 53% 42% 

Datorspel/tv-spel 34% 63% 13% 

Böcker 7% 0% 13% 

Tidningar 7% 5% 6% 

 

Som framgår av tabell 7 framkommer tre områden där eleverna till störst del lär sig 

slanguttryck. Dessa är sociala medier (75%), film/tv (74%), och musik (69%). 

Kompisar (60%), sidor på internet (45%) och datorspel/tv-spel (34%), är också källor 

där eleverna lär sig engelskspråkiga slanguttryck. De största skillnaderna mellan pojkar 

och flickor är att pojkar i större utsträckning lär sig slanguttryck via datorspel och tv-

spel, 63% av pojkarna jämfört med 13% av flickorna, samt att ingen av pojkarna anser 

sig ta del av slanguttryck genom böcker jämfört med flickorna där 13% av dem gör det. 
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De källor där eleverna lär sig slanguttryck stämmer överens med deras 

mediekonsumtion. Sociala medier, film- och tv-serier samt musik är de källor där de 

stöter på slanguttryck till största del. Även vänner, sidor på internet och datorspel/tv-

spel är områden där informanterna både hör/läser och lär sig engelskspråkiga 

slanguttryck. Tidningar och böcker är de områden där majoriteten av eleverna inte anser 

att de tar del av slanguttryck, men samtidigt anser de sig konsumera både tidningar och 

böcker till väldigt liten del.  

4.2 Användning och attityder till engelskspråkig slang 

I detta avsnitt redovisas resultatet av enkäten vilken redovisar informanternas 

användning och attityder till engelskspråkig slang. För figur 1–2 hade eleverna endast 

möjlighet till ett svarsalternativ. Frågorna var uppbyggda efter Likert-skalor där deras 

attityd till grupper som använder slang redovisas. Tabell 8 redovisar hur ofta eleverna 

använder engelskspråkig slang och figur 3 visar om det oftast använder engelska eller 

svenska slanguttryck. För tabell 8 och figur 3 hade eleverna endast möjlighet till ett 

svarsalternativ. Tabell 9–10 redovisar elevernas attityd, vilka de använder slang med 

och varför de använder slang. För tabell 9–10 hade eleverna möjlighet till fler 

svarsalternativ. Tre öppna frågor redovisas också, en som behandlar vilket ursprung den 

slang eleverna använder har, en som behandlar elevernas attityd då de anger i vilka 

grupper de upplever som lämpliga att använda engelskspråkig slang och en fråga där 

eleverna fick möjlighet att ge exempel på engelskspråkiga slanguttryck de använder sig 

av. 
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Figur 1. Elevernas inställning till om de anser det lämpligt att tonåringar använder sig av engelskspråkig 

slang 

 

Figur 1 visar att 33% av informanterna anser att det är passande att tonåringar använder 

engelskspråkig slang och 30% håller med till viss del. Få elever är negativt inställda, 

totalt 7%, och 31% är neutrala. Det framkommer en skillnad i pojkarna och flickornas 

attityd då flickornas medelvärde är 3,22 jämfört med pojkarnas som är 4,05. Det visar 

sig att pojkarna är mer positivt inställda till att det är passande att tonåringar använder 

engelskspråkig slang. 

 

 
Figur 2. Elevernas inställning till om de anser det lämpligt att vuxna använder sig av engelskspråkig 

slang 

 

Som framgår av Figur 2 varierar elevernas inställning och 20% av eleverna håller med 

fullständigt och 13% håller med till viss del. Fler elever är negativt inställda och 10% 

inte håller med alls och 28% delvis inte håller med samt 29% av informanterna håller 

sig neutrala. Medelvärdet för pojkar är 3,18 och för flickor 3 vilket visar att eleverna är 

neutrala till att vuxna använder sig av engelskspråkig slang. 
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Tabell 8. I hur stor uträckning eleverna använder sig av engelskspråkig slang 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Aldrig 7% 8% 6% 

Någon gång i månaden 9% 3% 10% 

En gång i veckan 12% 13% 13% 

Flera gånger i veckan 37% 47% 29% 

Varje dag 35% 29% 42% 

 

Tabell 8 visar att en stor del av informanterna använder sig av engelskspråkig slang och 

35% anser sig använda slanguttryck dagligen. 37% använder slang flera gånger i 

veckan. Det visar sig inte vara en större skillnad mellan pojkar och flickor, då pojkarnas 

medelvärde är 3,86 och flickornas 3,89. Samtidigt är alternativet varje dag det mest 

vanliga för flickor där 42% anger det jämfört med pojkar där det vanligaste alternativet 

är flera gånger i veckan som får 47% av pojkarnas svar. 

 

 
Figur 3. Elevernas upplevelse gällande om de oftast använde engelskspråkig eller svenskspråkig slang 

 

Figur 3 visar det är väldigt jämnt fördelat bland eleverna kring om de använder 

engelskspråkig slang eller svenskspråkig slang. 49% av informanterna använder oftast 

engelskspråkig slang och 51% använder svenskspråkig slang. Det framkommer en viss 

skillnad mellan pojkar och flickor. Pojkar använder engelskspråkig slang oftare, 58%, 

jämfört med flickor, 40%. 

 

Eleverna besvarade även frågan Varför? Fundera på om dina uttryck är ursprungligen 

engelska eller svenska. Frågan var öppen och informanterna kunde undvika att svara på 

den vilket innebar färre svar. Av de svar som framkom är det åtta som anser sig använda 

engelsk slang och att engelska har en påverkan på deras språk, två informanter upplever 

att de använder svensk slang samt en som både använder engelska och svenska uttryck. 

Flera svar från pojkarna förklarar att de känner till fler engelska slanguttryck än svenska 
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och att det engelska språket har en påverkan på deras språk, men vissa upplever även att 

de använde svensk slang eftersom de mestadels pratar svenska och känner sig säkrare 

med det svenska språket. En informant reflekterar över slang i sitt svar och han skriver 

att ”de slang jag använder har säkert till stor del inte svenskt ursprung och det har nog 

med att göra Alla[sic] engelska, tyska influenser” och en annan drog slutsatsen att ”jag 

tror det gör så man får fram det man vill säga på ett lättare sätt, de är ursprungligen 

engelska”. 

 

Flickorna är i sina svar till större del inriktade på att det är engelsk slang eller engelskt 

ursprung på den slang de använder och en större del svar kom in från flickorna som 

besvarade enkäten. Där anser 15 informanter att de mestadels använder sig av 

engelskspråkig slang och slanguttryck med engelskspråkigt ursprung, jämfört med tre 

informanter som anger sig använda svenska slanguttryck. Fyra flickor upplever att de 

blandade slanguttryck och ibland använde sig av engelska samt även svenska eller andra 

språk. Till exempel förklarar en elev att ”jag tror att dem[sic] flesta slangen är på 

engelska och jag tror även att fler känner till fler engelska slangord”. En annan drar 

slutsatsen att engelskspråkiga slanguttryck är mer utmärkande. Det beror på vad man 

definierar som slang genom att skriva: 

 
De engelska slanguttrycken är tydligare att det är slanguttryck eftersom man hajjar[sic] till när 

man byter från svenska till engelska. Svenska slanguttryck är enligt mig, helt enkelt, ett mer 

avslappnat språk och det vardagsspråket som tonåringar använder sig av, snarare än specifika 

uttryck. 

 

Tabell 9. Vilka eleverna använder sig av engelskspråkig slang med 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Kompisar 88% 84% 92% 

Klasskamrater 64% 55% 75% 

När jag kommunicerar via internet, appar och sociala medier 62% 61% 65% 

Bland min familj 27% 26% 29% 

Bland alla jag träffar, spelar ingen roll vem det är 25% 29% 21% 

Bland andra vuxna 8% 13% 4% 

Bara bland killar 4% 8% 2% 

Bara bland tjejer 4% 8% 2% 

Jag använder inte engelskspråkig slang 1% 0% 2% 

 

Tabell 9 visar att eleverna anser sig mestadels använda sig av engelskspråkiga 

slanguttryck med kompisar och 88% av informanterna anger att de använder 

engelskspråkig slang. Detta följs av alternativet klasskamrater där 64% av eleverna 

anger och när jag kommunicerar via internet, appar och sociala medier där 62% av 

informanterna anser sig använda engelskspråkig slang. Två andra alternativ som flera 

informanter anger, men inte i lika stor utsträckning, är bland min familj som 27% av 

informanterna väljer och bland alla jag känner, spelar ingen roll vem det är anger 25% 

av eleverna. Det alternativ som fick lägst svarsfrekvens är jag använder inte 

engelskspråkig slang, totalt 1% av eleverna, följt av bara bland killar och bara bland 

tjejer där båda svarsalternativen fick totalt 4%. Resultatet visar inte någon större 
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skillnad mellan pojkar och fickor, men flickor ser sig mer benägna till att använda 

engelskspråkig slang med klasskamrater, 75% flickor jämför med 55% pojkar. 
 

Tabell 10. Varför eleverna använder sig av engelskspråkig slang 

 Totalt 

(n=89) 

Pojkar 

(n=38) 

Flickor 

(n=48) 

Det är lättare att uttrycka sig med slang 72% 66% 97% 

Det låter bra 39% 47% 35% 

Det tillhör min stil 25% 24% 27% 

Mina kompisar gör det 22% 24% 21% 

Jag använder inte slang 7% 0% 13% 

 

Tabell 10 visar att den vanligaste anledning för eleverna att använda engelskspråkig 

slang är att det är lättare att uttrycka sig med slang och totalt 72% av informanterna 

anger detta alternativ. Det förekommer även skillnader mellan pojkar och flickor genom 

att 97% av flickorna anger att det är lättare att uttrycka sig med slang jämfört med 

pojkarna där 66% anger samma svar. Ett annat alternativ som förekommer till viss del 

är att de anser att engelskspråkig slang låter bra, totalt 39%. Även att det tillhör ens stil 

och att man använder engelskspråkig slang för att kompisar gör det, får viss 

genomslagskraft då 25% respektive 22% av informanterna anger de svaren. Det är 

endast flickor som anser att de inte använder slang och 13% av flickorna och inga av 

pojkarna anger detta svar. 

 

Eleverna blev även tillfrågade i enkäten att ge exempel på grupper där de anser det 

passande att gruppmedlemmarna använder sig av engelskspråkiga slanguttryck. De hade 

möjlighet att inte besvara denna fråga som innebar att flertalet informanter hoppade 

över denna fråga. 

 

Av de svar som framkommer från pojkarna var det fyra som anser att det är lämpligt för 

alla att använda engelskspråkig slang och tre som anser att det var passande för 

tonåringar/ungdomar. En informant förklarar att det var mest passande bland ungdomar 

från förorten och en annan att det var passande för rappare. En annan elev skriver ”inte 

en professionell sektor där fint språk kan ha stor betydelse” som snarare svarar på i 

vilka situationer informanten upplever det var olämpligt att använda slanguttryck. 

 

De vanligaste svaren från flickorna är att alla kan använda sig av slang, vilket åtta 

flickor anger och att det är passande för tonåringar/ungdomar vilket fem av flickorna 

anser. Andra svar som förekommer är att två flickor tycker det passar för ungdomar från 

förorten och tre tyckte att det är lämpligt för hiphoppare. En flicka skriver att 

engelskspråkig slang kan användas för ”ungdomar som spelar tillsammans online etc” 

och en skriver ”alla på sociala medier”. 

 

Eleverna fick även möjlighet att ge exempel på engelskspråkiga slanguttryck de 

använde sig av. Av de slanguttryck som de delger framkommer fem kategorier av 

slanguttryck: svordomar, negativa uttryck, positiva uttryck, neutrala uttryck och 

förkortningar. Frågan var öppen och informanterna hade möjlighet att inte besvara den 
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vilket innebar att alla informanter inte gav exempel eller angav att de inte kom på något 

exempel. 

 

Av de exempel på slanguttryck som eleverna skrev att de använde är förkortningar 

vanligast där uttryck som btw (by the way), lol (lots of laughter), U (you), Y (why), cuz 

(because), aight (all right), stfu (shut the fuck up) och YOLO (you only live once) 

används. Svordomar är också vanligt förekommande. Exempel eleverna anger är fuck i 

olika sorters fraser (fucking hell och what the fuck exempelvis). Även negativa uttryck 

och neutrala uttryck är vanligt då eleverna ger svar som innehåller neutrala uttryck som 

wazzap (what is up), bruv/bro/bruh (brother) eller dank kush (slanguttryck för 

marijuana) och negativa uttryck som cheeky (adjektiv för någon som uttrycker sig 

negativt om någon annan), sidehoe (en tjej man har intimt umgänge med om vid sidan 

av sin flickvän) och bitch (negativt uttryck om flickor och kvinnor) som var det 

vanligaste negativa uttryck som informanterna angav. Ett fåtal positiva uttryck gavs 

såsom uttrycken babe (attraktiv tjej) och hyped (beskriver något man har stora 

förväntningar på).  

 

Det visar sig inte vara någon större skillnad mellan pojkar och flickor gällande de 

slanguttryck de använder. Båda grupperna använder sig mestadels av förkortningar, 

svordomar, negativa uttryck och neutrala uttryck. Positiva uttryck gavs, men de visar sig 

vara få i antal för både pojkar och flickor. 

4.3 Lärares syn på slang 

För att få en samlad bild av synen på slang bland engelsklärare i och utanför 

undervisningen har tre engelsklärare blivit intervjuade. Lärarna anges under de 

fingerade namnen Greta, Maria och Anneli. Greta är 42 år, har undervisat i 16 år och är 

lärare i engelska och franska. Maria är 35 år, har undervisat i sju år och är lärare i 

engelska och idrott. Anneli är 56 år, har undervisat i 34 år och är lärare i engelska och 

tyska. De klasser med elever som är med i undersökningen och som lärarna undervisar 

läser alla vid studieförberedande program i och med att alla program vid skolan är 

studieförberedande. Lärarna undervisar eleverna i kurserna engelska 5 och engelska 6. 

 

De svar som lärarna ger är uppdelade i kategorierna: generell syn på slang, inställning 

till slang i undervisningssituation, medier i undervisningen, tolkning av kursplanernas 

centrala innehåll, slang i muntlig och skriftlig produktion bland eleverna och 

användning av slang av elever bortom lektionstillfälle. 

 

4.3.1 Generell syn på slang 

Greta ser sig som neutralt inställd till slang samtidigt som hon anser det acceptabelt att 

använda slang i informella situationer, exempelvis med vänner, då hon säger: ”Jag är 

inte negativ men jag själv använder mig inte så mycket av slang på det sättet”.  

 

Maria anser att det kan vara bra med slang beroende på tillfälle: ”Om man tänker då på 

att man ska umgås med amerikaner i ett informellt sammanhang då kan de känna att de 

har nytta/…/de är en del i gänget”. Samtidigt kan det enligt henne vara problematiskt 

om man inte kan skilja på formellt och informellt språk: ”Det kan vara dåligt då de inte 
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kan skilja på formellt och informellt språk, slang, och göra bort sig och inte få ett jobb 

låt säga, för att de inte kan uttrycka sig korrekt.” Slang kan enligt Maria stjälpa eleverna 

om de inte kan uttrycka sig korrekt vilket är en negativ aspekt.  

 

4.3.2 Inställning till slang i undervisningen 

Greta arbetar inte aktivt för att eleverna inte ska få använda sig av slang, men hon 

påpekar för eleverna att de måste passa sig för att använda vissa hårda uttryck:  
 

De måste akta sig om de använder sig av fördomar, eh då, eh ah typ, vad jag skulle se som 

fördomar, det vill säga, eller ord som är lite, äh typ, jag vet inte, ord som bitch kanske eller sånt. 

Då tycker jag nä där är gränsen ändå i den diskussionen. Annars ja så i diskussion passar det bra. 

 

Greta accepterar i vissa tillfällen att vissa slanguttryck används så länge de inte är 

kränkande, men samtidigt skulle hon aldrig uppmuntra eleverna till att använda 

slanguttryck. 

 

Maria anser att det finns situationer i undervisningen där hon accepterar att elever 

använder sig av slang: ”Absolut! Som sagt, det står ju i kursplanerna att eleven ska 

kunna använda sig av informellt och formellt anpassat till situation och syfte”. Hon har 

även använt sig av uppgifter där hon tillåter slang:  

 
Så jag har ju haft tidigare uppgifter när de till exempel skrivit vykort från ett engelsktalande land. 

Då har de till uppgift att använda till exempel slang. Ehm, Och ibland analysera musiktexter, lära 

sig uttryck, göra sig förstådd genom det. Förstå uttryck, slang. Också fördelar om de förstår det, 

varför. 

 

Samtidigt finns det tillfällen då hon inte accepterar slanguttryck: ”I vissa tillfällen ska 

de skriva en bokanalys, använda ett formellt språk. Jobbansökan, formellt språk, 

nationella proven om de ska skriva en uppsats”. Maria förklarar att det helt enkelt beror 

på uppgifternas syfte. 

 

Även Anneli accepterar att elever använder slanguttryck i informella situationer och inte 

använder de i formella situationer:  

 
Ja, det gör jag om de skulle göra en rap eller en sång eller nånting. Att återge ett citat, självklart. 

När jag inte accepterar det, inte i formella situationer, inte i formellt skriftspråk, ehm, inte om jag 

kör en muntlig, om de ska hålla föredrag om de inte aktivt signalerar att, ja, pardon my french eller 

as you all know. Men jag kan ju inte se poängen av det, nej. 

 

4.3.3 Medier i undervisningen 

Alla de intervjuade lärarna anser att de använder en hel del olika sorters medier i 

undervisningen. Greta använder medier väldigt ofta, främst skönlitteratur, men även 

filmer och ibland tv-serier men nästan aldrig musik. Språket i de medierna är både 

formellt och informellt då slang kan förekomma i filmer, serier och ibland i 

skönlitteratur: ”Och skönlitteratur, jo det kan förekomma. Men det beror på vilken 

skönlitteratur. Om det är riktat tillungdomar då det, ja, det kan självklart komma”. 
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Maria upplever sig använda medier i stor utsträckning för sin undervisning eftersom 

hon anser att det motiverar eleverna: 

 
Jag vill så gott som jag kan använda autentiskt material. /.../ Så nu har jag tagit fram Ted Talks, 

använt filmer online kopplat till grammatik, övningar. Ofta motiveras eleverna väldigt mycket av 

att inte använda sig av tråkig, i citationstecken, lärobok utan gärna på egen hand som de skulle 

kunna använda sig av. Ja, så pass autentiskt som möjligt. 

 

Maria anser att slanguttryck finns i vissa olika medier men att man som lärare ska vara 

tydlig med att förklara syftet, att det exempelvis är att lära sig så mycket slang som 

möjligt eller ta del av informellt språk. Det viktiga är att det vet vad de lär sig för att de 

ska kunna skilja på formellt och informellt språk för att de inte ska blanda ihop dessa: 

”Att det är viktigt att de vet vad de lär sig och det är viktigt att de kan skilja på formellt 

och informellt så att de inte blandar, det är min intention”. 

 

Anneli använder sig väldigt ofta av internet där de ser korta filmer och musik samt 

skönlitteratur: 

 
Eftersom jag inte använder läromedel så skulle man kunna säga att 50 procent av, ehm, 

undervisningen kanske läggs på att läsa texter som kommer från, medier, skönlitteratur, ja allting. 

Ja större delen av undervisningen bygger ju på antingen internet eller filmer eller böcker så att det 

är svårt att säga att man inte använder det. 

 

Anneli upplever att medierna som används innehåller slang, exempelvis romaner, och 

då kommer slanguttrycken upp som diskussion där hon går igenom med eleverna vad 

som i själva verket sägs för att alla ska förstå innehållet:  
 

Vad är det de egentligen säger och varför använder de det språkbruket. Signalerar det sociolekt, 

signalerar det en dialekt/…/ Ja, men i alla fall så att det är klart att det (slang) finns med hela tiden 

i nästan allt man tittar och ser på. 

 

4.3.4 Tolkning av kursplanernas centrala innehåll 

Lärarnas tolkning av det centrala innehållet i kursplanerna för gymnasieskolan är i stor 

grad enig. Greta är osäker men tror att det fanns utrymme för slang enligt det centrala 

innehållet:  
 

Mmmm, jag har liksom inte allt i huvudet när det kommer till exempel till innehåll. Men det måste 

finnas, eh jo, det finns, det finns utrymme för det. /…/ Jag tror att, ja, att det finns i centralt 

innehåll. Inte exakt det står liksom inte slang, men det visserligen är det tryckt att man kan tolka 

slang. 

 

Maria anser också att det finns ett utrymme för slang enligt kursplanerna, men att det 

samtidigt är större fokus på det formella språket: 

 
Ja, som sagt, ah, man får anpassa språket efter situationer och då får man skapa uppgifter och att 

de återigen får lära sig både och. Det är ju större fokus på formellt, skulle jag nog påstå kopplat till 

nationella provet, men absolut! 

 

Anneli ser också att det finns utrymme för slang i kursplanerna men ser inte det som 

någonting som bör ha något större utrymme: ”Ja, de ska ju möta autentiskt språk så det 
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är klart att det (slang) finns där, men inte mer än vad det, jag skulle inte jobba stenhårt 

för att få med det”. 

 

4.3.5 Slang i muntlig och skriftlig produktion 

Alla tre lärare är samstämmiga med att eleverna använder slang både i skrift och tal. 

Greta anser att elever använder talspråk, inte alltid, men ofta: ”däremot jag brukar, 

speciellt om de ska skriva en uppsats, eh, säger jag man ska undvika. Det kan vara 

uttryck som wanna, gonna, eh, det kommer”. Hon märker även att elever som har bra 

kunskaper i ämnet använder slanguttryck som inte passar in i sammanhanget: ”den här 

eleven kanske lyssnar mycket på generellt på tv. Så kommer mycket av wanna gonna i 

skriftlig produktion”. I muntlig produktion upplever Greta att slanguttryck även 

förekommer i tal, då mer frekvent än i skrift. 

 

Enligt Maria är det också liknande begrepp som används i skrift som de lär sig på 

fritiden:  
 

Man märker att vissa har ju inte haft så mycket strikt engelska kopplat till grammatik, eh, she 

gonna, mycket gonna, det är ett exempel. Då har de inte lärt sig det formella utan det informellt 

från serier. Många som lär sig engelska från Netflix nu för tiden och där är det ju mycket slang. 

Amerikanska serier. 

 

Maria upplever även att de använder sig av slang i muntlig produktion som eleverna tar 

in från populärkultur: ”Jag tror mycket från framförallt musiktexter och serier. Jag ser 

att de plockar upp slanguttryck, medvetet som omedvetet”. 

 

Anneli anser att elever använder slang i undervisningen eftersom de ej förstår skillnad 

mellan formellt och informellt språk: 

 
Ja, de förstår inte skillnaden och ju lägre ner i de engelska kurserna, engelska 5, finns en stor risk 

för ain’t och gonna wanna. Eh, och det är för att de lyssnar på musik, de ser på musikvideos och 

där plockar dem det och så tänker de inte mer på det. I muntliga, och det är samma sak, det är klart 

att de försöker, men de överanvänder ordet shit, men jag ser inte det som slang utan jag ser det 

som ett fult ord som de inte riktigt vet värdet av utan de tror det motsvarar svenskans skit. 

 

4.3.6 Användning av slang av elever utanför lektionstillfälle 

Lärarna är samstämmiga kring hur elever använde slang utanför klassrummet då alla tre 

upplever att de märker av engelskspråkiga slanguttryck som eleverna använder. Greta 

poängterar att uttryck som dude och bitch är vanliga när eleverna pratade med varandra 

i korridoren. Hon tror att eleverna använder engelskspråkig slang eftersom de blir 

påverkade av vad för medier de använder:  

 
Ja, de påverkas av vad de lyssnar på. Tv, eh, sociala medier används. De pratar med varandra 

också och vissa kanske spelar/…/ Ja, kanske, tjejer är mest sociala medier, men däremot killar kan 

det vara videospel. Det är min uppfattning, kanske jag har helt fel. 

 

Maria kopplar slang bland elever till sin egen situation när hon var ung: ”Ja, ibland gör 

de som jag själv när jag lärde mig engelska. Man vill vara cool, då pratar man på 

engelska kopplat till slang. Eh, visar kanske lite machoattityd kopplat till engelskan”. 
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Maria upplever att eleverna använde ord och uttryck som what’s up dude, mate och 

svordomar. Hon trodde att eleverna använde sig av slang för att det skapar gemenskap:  

 
Ehm, dels att de kanske känner, de ser gemensamt någon serie tillsammans. Ehm, de kanske följer 

något lag. De kanske har någon viss popgrupp, någon subkultur de tar del av. De skapar band 

genom den här slangen, de bondar genom slangen. 

 

Huvudorsaken till varför eleverna lär sig engelska slanguttryck är, enligt Maria, tv-

serier: ”Serier, nu för tiden mycket, serier. Framförallt Netflix är stort idag, så det är 

genom det”. 

 

Anneli upplever att engelskspråkiga slanguttryck genomsyrar elevernas vardag:  
 

Alltså, det är ju en del av deras vardag. Ehm, de ser mycket film, de spelar mycket spel, eh, och 

de kan, de har ju ett ordförråd som är ganska stort men de känner inte skillnad på formellt 

språk och icke-formellt eller slang. Utan de använder de ord som de hittar. Eh, och de använder 

dem för att det känns ju häftigt, autentiskt. 

 

Utanför klassrummet hör Anneli ofta engelskspråkiga slanguttryck från eleverna:  
 

Bitch använder de alldeles för ofta. Det är oftast, fuck är underbart uppskattat, ehm, och shit 

likadant. Alla de här, ehm, svordomar, ehm, plockar de ju upp. De behöver jag aldrig lära dem 

någonsin även om de ber mig att göra det. De plockar det helt enkelt och det är helt omedvetet. 
 

Enligt Anneli lär de sig uttrycken från medier: ”Det är både från musikvideos och från 

filmer, och från datorspel. Alla de tre källorna aktivt plockar de ju faktiskt. Det är inte 

många av dem som läser böcker i den utsträckningen”. 

 

Sammanfattningsvis har lärarna en neutral inställning till slang och de poängterar att 

eleverna har problem med att skilja på formellt och informellt språk. De ser även att det 

finns ett utrymme för slang i undervisningen i och med att eleverna ska ta del av 

informell engelska med autentiskt språk. Svordomar är inte vanligt under lektionstid 

utan förekommer mestadels utanför klassrummet när eleverna samtalar med varandra. 

Under lektionstid är det snarare talspråk och grammatiskt inkorrekt språk som 

förekommer både i tal och skrift. En av lärarna är positiv till att eleverna använder 

slanguttryck i uppgifter som har en informell språklig kontext. De två andra lärarna kan 

acceptera slang i vissa muntliga situationer, men det arbetar aktivt på att eleverna ska 

frångå slanguttryck för att få ett formellt språk. Lärarna är alla samstämmiga i att 

eleverna lär sig slanguttryck utanför klassrummet när de ser på exempelvis film/tv-

serier, spelar datorspel eller lyssnar på musik. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt kommer undersökningens resultat diskuteras genom att de viktigaste 

resultaten sammanfattas och jämförs med tidigare forskning. Efter resultatet diskuterats 

kommer undersökningens metod diskuteras. Slutligen kommer jag att diskutera 

didaktiska implikationer och förslag på fortsatt forskning.   

 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av undersökningen diskuteras här uppdelade i kategorier efter tre av frågorna 

i undersökningens frågeställning för att skapa en tydlig koppling till undersökningens 

syfte. De kategorier som kommer diskuteras är situationer ungdomarna använder sig av 

engelskspråkig slang, ungdomarnas och lärarnas inställning till engelskspråkig slang 

och källor där ungdomarna lär sig engelskspråkiga slanguttryck. Eftersom en av 

frågorna handlar om det finns skillnader i resultatet mellan pojkar och flickor diskuteras 

det i varje rubrik. Även intervjuerna med lärarna diskuteras ihop med elevernas resultat 

eftersom resultaten ska jämföras. 

 

5.1.1 Situationer ungdomar använder sig av engelskspråkig slang 

Undersökningens resultat visade att en större del elever använde sig av engelskspråkiga 

slanguttryck varje dag eller flera gånger i veckan och flickorna använde dagligen 

engelskspråkig slang mer regelbundet jämfört med pojkarna. Det skiljer sig från 

Lundströms studie (2015:17–18) där pojkar var den grupp som använder mest slang 

men har likhet med Charkovas (2007:385) forskning där flickor var de som kände till 

flest slanguttryck. Samtidigt var det i denna studie vanligare att pojkarna föredrog 

engelskspråkiga slanguttryck framför svenska uttryck (58%) jämfört med flickorna 

(40%).  

 

De engelskspråkiga slanguttryck som oftast förekom bland eleverna är förkortningar 

och svordomar, främst där ordet fuck förekommer. Eleverna använde sig även av 

negativa och neutrala slanguttryck, men positiva slanguttryck var ovanligare bland de 

tillfrågade eleverna. Uttrycket fuck verkar förekomma regelbundet bland ungdomar då 

även Mellström (2009:25), Charkova (2007:385–389), Kotsinas (2003:250–252) och 

Gunnarsson Grönberg (2013:264) presenterar just det uttrycket i sin forskning. Vanliga 

uttryck i denna studie var förkortningar som inte någon av den andra forskningen tar 

upp. Det skulle kunna bero på olika saker, exempelvis att förkortningar inte tolkas som 

slang av forskarna eller eftersom kommunikation genom mobiltelefoner och sociala 

medier har blivit vanligare har frekvensen av dessa uttryck ökat. 

 

Jämfört med både Kotsinas (2003 och 2004) forskning och Mellströms (2009:25) studie 

uppstår det skillnader då deras resultat visar att svenska ungdomar inte använder många 

engelskspråkig slanguttryck eller att uttrycken försvenskas. I detta arbete upplevde 

eleverna att de använde lika stor del engelskspråkiga uttryck som svenska, de exempel 

eleverna gav innehöll inte försvenskade uttryck. 

 

Den vanligaste anledningen till varför eleverna använder engelskspråkig slang är att de 

upplever att det är enklare att uttrycka sig med engelskspråkig slang, men en del av 
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eleverna upplever även att de använder slang eftersom det låter bra, att det tillhör deras 

stil och eftersom deras vänner använder engelskspråkig slang. Att de upplever att 

huvudskälet är att det är enklare att uttrycka sig med slang, kan kopplas till en 

omedveten språklig revolt mot vuxenvärlden (Norrby & Håkansson, 2015:172). Det kan 

även innebära att de har en positiv attityd till att de själva använder slang (Einarsson, 

2009:217–218) och till de som använder slang (Bijvoet, 2013:218–219) vilket vanligast 

är ungdomar (Kotsinas, 2003:250). Vissa elever anser att de använder slang eftersom 

det låter bra, det tillhör deras stil och eftersom deras vänner också använder slang. Det 

stämmer in på den tidigare forskning som menar att slang används som gruppmarkör 

och identitetsskapande (Adams, 2009:94–95; Gunnarsdotter Grönberg, 2013:262; 

Kotsinas, 2004:62). Slang i from av covert prestige framkommer här som en tydlig 

gruppmarkör eftersom gruppnormen bland vänner kan innebära att slang ses en positiv 

språkform. 

 

Eleverna i undersökningen använde sig mestadels av engelskspråkig slang med 

kompisar, med klasskamrater och när de kommunicerade via internet, de håller alltså 

slang inom gruppen ungdomar. Det hade liten relevans vilket kön den man använder 

engelskspråkig slang med har, men få informanter använder sig av engelskspråkig slang 

med vuxna. Detta innebär att engelskspråkig slang är något som används främst inom 

gruppen ungdomar. Det visar att slang har ett värde av covert prestige för ungdomarna i 

undersökningen eftersom de inom sin grupp valde att använda slanguttryck men med 

vuxna anpassa språket för att använda sig av ett mer korrekt språk. Det stämmer överens 

med Mattson & Lindfors (2007:36–51) studie där eleverna undvek slang med vuxna och 

istället blev mer vältaliga i exempelvis klassrummet. Användningen stämmer även 

överens med Kotsinas (2003:25–26) och Mellströms (2009:33) förklaring att elever 

skärper sitt tal i skolan eftersom det förväntas av läraren 

 

I skolan accepterade lärarna slang i vissa situationer då eleverna arbetade med 

informellt språk men samtidigt arbetade de mest aktivt med att eleverna skulle lära sig 

uttrycka sig formellt och känna till skillnad mellan informell engelska och formell 

engelska. De märkte även att eleverna använde sig av engelskspråkig slang i muntlig 

och skriftlig produktion, men snarare talspråk, exempelvis wanna och gonna, som 

berodde på att de inte kunde skilja på formellt och informellt språk. Resultatet är 

likvärdigt med Lundströms (2015:19) studie som också visar att ungdomar inte upplever 

att de använder slang men deras lärare gör det.  

 

Utanför klassrummet upplever lärarna att de märker att eleverna använder 

engelskspråkiga slanguttryck när de pratade med varandra i exempelvis korridoren. En 

av lärarna kopplade till sin egen ungdom där hon upplevde att det var häftigt att 

använda engelska slanguttryck. Oftast använde eleverna svordomar och negativt 

laddade uttryck som exempelvis bitch eller shit som stämmer överens med de uttryck 

Charkova (2007:386–387), Gunnarsdotter Grönberg (2013:264) och Mattsson & 

Lindfors (2007:39–51) menar att ungdomar använder. 
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5.1.2 Elevernas och lärarnas inställning till engelskspråkig slang 

Resultatet av undersökningen visar att eleverna i undersökningen var positivt inställda 

till att tonåringar använder sig av slang, men de är splittrade till att vuxna använder sig 

av engelskspråkig slang. Resultatet varierar då vissa var positivt inställda, vissa neutralt 

inställda och vissa negativt inställda. Den tydligaste skillnaden mellan pojkarna och 

flickorna som uppstod var inställningen till om det var lämpligt för tonåringar att 

använda engelskspråkig slang. Pojkarna var positivt inställda jämfört med flickorna som 

var neutrala. Det vanligaste svaret gällande vilka grupper som var lämpade till att 

använda engelskspråkig slang, var till störst del att det var lämpligt för alla eller att det 

var lämpligt för ungdomar. Begreppet covert prestige kan stämma för vissa elever i 

undersökningen, eftersom de upplevde att slang var lämpligt för ungdomar. Samtidigt 

ansåg flera elever också att engelskspråkig slang var lämpligt för alla som visar att deras 

syn på engelskspråkig slang snarare är inkluderande. Det motsäger delvis Kotsinas 

(2003:26) förklaring av att vuxna som använder slang ses som ett slags intrång i 

ungdomars språkgemenskap. 

 

En fundering är om resultatet skulle kunna variera beroende på informanternas ålder 

eftersom Charkovas (2007:388–389) resultat visar att gymnasieelever är mer positivt 

inställda till engelskspråkig slang än ungdomar äldre än 20 år. Mattsson & Lindfors 

(2007) och Mellström (2009) hade informanter som gick i högstadiet jämfört med mina 

som var gymnasieelever och möjligtvis kan en språklig förändring ske under de åren. 

 

De intervjuade lärarna ansåg att slang fungerar bra i informella sammanhang, men 

samtidigt upplevde de att eleverna inte alltid kunde hantera slang på ett korrekt sätt och 

att de blandade ihop formellt och informellt språk. Lärarna hade en neutral attityd till 

slang och den var snarare situationsbaserad, slang skulle användas korrekt. I min 

mening följer lärarna deras uppdrag som de blivit tilldelade av Skolverket (2011) enligt 

kursplanerna för engelska. 

 

5.1.3 Källor där ungdomarna lär sig engelskspråkiga slanguttryck 

Enligt undersökningens resultat är de vanligaste källorna där eleverna inhämtar slangord 

sociala medier, film/tv-serier, musik och sidor på internet. För ungdomarna i 

undersökningen är den största skillnaden mellan pojkarna och flickorna att pojkarna i 

mycket större grad lär sig slanguttryck genom datorspel/tv-spel. Att de lär sig 

slanguttryck genom dessa medier hänger ihop med att många timmar av deras fritid 

även läggs på att lyssna på musik, se film/tv-serier, använda sociala medier och andra 

former av internet. Samtidigt är varken tidningar eller böcker på engelska vidare 

intressant och något man lägger tid på enligt ungdomarna som deltog i undersökningen. 

 

Ungdomarnas mediavanor hänger ihop med lärarnas syn, eftersom lärarna upplever att 

eleverna lär sig slanguttryck genom film/tv-serier, musik och datorspel för att, 

eventuellt omedvetet, använda engelskspråkiga slanguttryck både i muntlig och skriftlig 

produktion. Samtidigt använde lärarna sig av olika former av media i undervisningen, 

exempelvis skönlitteratur, film och tv-serier, både med formellt och informellt språk 

som innebar att de upplevde att slang förekommer i en del av det material eleverna får ta 

del av. Det bör inte vara något problem då lärarna var eniga om att engelskspråkig slang 

kan kopplas till Skolverkets (2011) kursplaner i engelska för gymnasieskolan och 
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eftersom de la en större fokus i sina kurser på formellt språk. Jag ser det som att lärarna 

har tolkat kursplanerna korrekt eftersom kursplanerna ger stöd i att slang kan 

förekomma genom socialt och dialektalt färgat språk men samtidigt ger lärarna det 

formella språket ett större utrymme vilket även kursplanerna antyder. 

 

Enligt lärarna var anledningen till varför eleverna använde sig av ett informellt språk i 

skrift att de lär sig slanguttryck från den engelskspråkiga populärkulturen. De 

reflekterade heller inte över vad de lärt sig och tar del av uttrycken både medvetet och 

omedvetet. 

 

Studiens resultat stämmer överens med både Mellströms (2009:23–24) och Charkovas 

(2007:392–393) studier då de menar att ungdomar lär sig slanguttryck från exempelvis 

musik, film/tv och internet. Resultatet stämmer även till viss del överens med Kotsinas 

(2003:248–249) forskning som också framhäver film och musik som källor för 

slanguttryck. Samtidigt menar Kotsinas (2003:248–249) att ungdomar lär sig 

slanguttryck då de läser tidningar vilket få informanter i min undersökning gjorde och 

innebär att tidningar kan uteslutas som källa för ungdomarna för min undersökning. En 

anledning till det skulle kunna bero på att samhället blivit mer digitaliserat där tidningar 

fasats ut och sociala medier/internet har fått en större roll för dagens ungdomar.  

 

Även tiden ungdomarna spenderade med olika former av medier stämmer överens med 

Statens medieråd (2015:20, 32) och Skolverket (2004:59–60) då ungdomar spenderar en 

stor del av sin tid till att surfa på nätet, använda sociala medier, lyssna på musik och 

även se film/tv-serier. Många elever lär sig engelska informellt menar Skolverket 

(2012:9), Skolinspektionen (2011:18–19) och Lundahl (2012:40) som lärarna i min 

undersökning också hävdar, som innebär att eleverna tar in ett informellt språk med 

slanguttryck omedvetet. Det skulle kunna innebära att den informella engelska 

ungdomarna tar del av blir deras vardagsengelska som de använder med enkelhet samt 

har svårare att hantera formell engelska eftersom det är den form av engelska de är mest 

ovan med. 

5.2 Metoddiskussion 

Här diskuteras studiens metod där rubrikerna metodval, enkäten och intervjuerna 

behandlas. Jag kommer även diskutera reliabilitet och validitet i rubrikerna för enkäten 

och för intervjuerna. 

 

5.2.1 Metodval 

Valet av metod, som blev att kombinera en kvantitativ metod genom enkäter och en 

kvalitativ metod genom intervjuer, fungerade med kopplingen till syfte och 

frågeställningar. Samtidigt har det varit krävande med att sätta sig in i både kvalitativa 

metoder och kvantitativa metoder samt genomföra en undersökning där både enkäter 

och intervjuer fick utrymme. Ett annat alternativ som hade kunnat genomföras skulle ha 

varit att endast använda mig av en kvalitativ metod och uteslutit enkät för att ha 

gruppintervjuer med elever istället. Genom kvalitativa intervjuer skulle det ges en 

möjlighet i att fördjupa sig mer i elevernas tankar och inställning till engelskspråkig 

slang och därav få en djupare förståelse. Samtidigt skulle valet av intervjuer minskat 
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mängden elever som medverkat i undersökningen vilket innebär att den mindre mängd 

informanter som skulle delta i intervjuer skulle representera elevers syn på 

engelskspråkig slang. Möjligtvis skulle kompletterande intervjuer skapa en fördjupad 

insikt och fokus skulle kunna lagts på att intervju elever istället för lärare för att få en 

heltäckande bild av elevernas åsikter och strunta i vad lärarna anser om engelskspråkig 

slang. 

5.2.2 Enkätens reliabilitet och validitet 

Följebrevet med enkäten hade både för- och nackdelar. Jag upplever att informationen 

som gavs i följebrevet var tydlig eftersom studiens syfte beskrevs, en kort definition av 

slang gavs, information om anonymitet fanns med och även kontaktuppgifter för 

fortsatta frågor. Samtidigt gav jag åtta exempel på engelskspråkiga slanguttryck och tre 

av uttrycken förekom i de exempel eleverna gav i enkäten; bitch, fuck och babe. Jag 

upplever dock inte att mina exempel färgat elevernas svar i någon större utsträckning då 

de intervjuade lärarna ansåg att exempelvis bitch och fuck var vanliga ord för eleverna 

och eftersom den tidigare forskningen också menar att negativa ord och könsord är 

vanligt bland ungdomar som använder slang. Det enda uttryck som möjligtvis färgats av 

enkäten ska i så fall vara babe, men eftersom det ordet endast gavs som exempel en 

enda gång påverkar det inte resultatet i någon större utsträckning. 

 

Enkäten i sig har också för- och nackdelar. Jag är nöjd med utformningen av de flesta 

frågorna och de har tydliga svarsalternativ. Även förklaringarna till de olika rubrikerna i 

enkäten hjälper till genom att förklara vad som behandlas och hur enkäten skulle 

besvaras. En fråga jag skulle vilja ha lagt till var om hur ofta eleverna spelade 

datorspel/tv-spel eftersom tidigare forskning poängterar att det främst är pojkar som 

spelar. Jag skulle även ha utvecklat den diktoma frågan som där de kunde välja om de 

använde engelsk eller svensk slang för att ge den fler svarsalternativ. Det beror på att de 

upplever att de använder svensk slang och engelsk slang lika mycket eller att de inte 

använder slang alls. Den största bristen för den data som kom in var de öppna frågorna 

eftersom många hoppade över dem eller gav svar som inte gick att tolka. Att enkäten 

endast blev besvarad av 89 elever blev en besvikelse, men ingenting som förstör den 

insamlade data jag fick, snarare att fler svar skulle kunna ha stärkt enkäten ytterligare. 

Jag har inte heller genomfört en retestmetod för min studie eftersom det skulle ta för 

lång tid, men samtidigt skulle det självklart stärkt studiens reliabilitet.  

 

En fråga som uppstår är hur resultatet skulle sett ut om undersökningen skett vid en 

skola med låga intagningspoäng eller vid en skola med mycket höga intagningspoäng. 

Enkätsvaren ses som tillförlitliga, men svaren skulle möjligtvis vara annorlunda 

beroende på var i landet och vilken social bakgrund eleverna skulle ha. Skolan där jag 

genomförde undersökningen hade ett stort upptagningsområde med elever av blandad 

bakgrund och mitt resultat är generaliserbart för just den skolan där jag genomförde min 

studie. 

 

5.2.3 Intervjuernas reliabilitet och validitet 

Fördelen med de intervjuer jag genomförde var att de var strukturerade intervjuer. Det 

innebar att svaren blev tydliga och följde samma tema som innebar att det var lätt att 

analysera de transkriberade intervjuerna. Om valet hade varit en annan intervjuform, 
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exempelvis genom ostrukturerade eller halvstrukturerade intervjuer, hade jag troligtvis 

kunnat få in mer data och ytterligare fördjupning. Det hade förvisso tagit mer tid och 

varit mer utmanande med en annan intervjuform vilket innebar att strukturerade 

intervjuer blev det mest praktiska alternativet. Intervjufrågorna anser jag varit bra, men 

ett tillägg borde varit att frågat lärarna om de upplevde skillnader mellan pojkarna och 

flickorna de undervisade. 

 

Min slutsats är att enkäten och intervjuerna har en god tillförlitlighet för den specifika 

undersökningsgruppen då undersökningen besvarar studiens syfte och frågeställning. 

5.3 Didaktiska implikationer 

Det jag upplever är lämpligt att belysa av denna studie är först och främst att slang inte 

bör ha något större utrymme i engelskundervisningen i gymnasiet. Det finns ett 

utrymme i kursplanerna på att lyfta fram slang om man som lärare känner för det, men 

samtidigt lär sig eleverna slanguttryck på fritiden genom all populärkultur de tar del av. 

Det viktigaste för engelsklärare verkar snarare vara att få eleverna att förstå skillnad 

mellan informell engelska och formell engelska för att de inte ska använda 

slanguttryck/informellt språk när det krävs av dem att uttrycka sig formellt. Det jag 

kommer ta med mig i min undervisning, efter denna studie, är en förståelse av att många 

elever känner till en stor del informell engelska och då fokusera på att hjälpa dem att 

främst utveckla ett formellt språk för att förbereda dem för deras framtid. Det kan 

möjligtvis bestå av att både skriva formella texter i form av akademiska texter eller att 

läsa akademisk litteratur på engelska. 

 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Det finns ett flertal utvecklingsområden kring engelskspråkig slang hos gymnasieelever. 

Ett förslag är att genomföra en undersökning där man undersöker elever vid olika skolor 

där eleverna är av en mer homogen karaktär. Det innebär att jämföra en skola där 

eleverna mestadels kommer från ett socioekonomiskt starkt område och där eleverna 

mestadels kommer från ett socioekonomiskt svagt område. En sådan undersökning 

skulle kunna göras genom en enkätundersökning eller genom gruppintervjuer med 

elever från olika skolor.  
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Bilagor 

Bilaga A 

Inbjudan att delta i undersökning om engelskspråkig slang 

 

Bakgrund 

Slang är det språk som avviker från vårt standardspråk, det vill säga ord som skiljer sig 

från det man kallar vårdat språk. Slang är vanligt bland ungdomar, men ibland även 

bland vuxna. Man kan använda sig av slang för att exempelvis markera 

grupptillhörighet. 

 

Fokusområdet för denna undersökning är engelskspråkig slang, det vill säga 

slanguttryck som består av engelska ord. Här kommer några exempel på uttryck 

kopplade till engelskspråkig slang: 

Fucked up – He fucked up last night (exempelvis, han gjorde bort sig igår natt) 

Bitch (negativ beskrivning av tjej) 

Babe (positiv beskrivning av tjej) 

Face/fejs (ansikte)  

Toy boy (negativ beskrivning av kille) 

Ladies’ man (positiv beskrivning av kille) 

Loser (förlorare)  

The bomb (positivt uttryck om exempelvis person, sak eller händelse) 

 

 Deltagande 

Jag heter Jan Turdell (se kontaktuppgifter nedan) och jag undersöker gymnasielevers 

inställning till och användning av engelskspråkig slang. Min forskning är en del av ett 

examensarbete vid Umeå universitet. 

  

Jag behöver dina tankar, åsikter och funderingar om vad engelskspråkig slang innebär 

för dig och hur du ser på andra som använder sig av engelskspråkig slang. Målet är även 

att ta reda på var någonstans du tar del av engelskspråkig slang, exempelvis via vänner 

eller olika medier. 

  

Din medverkan sker anonymt och om du har frågor kring enkäten och undersökningen 

kan du kontakta mig för eventuella frågor om undersökningen. 

   

Länk till enkäten 
Använd denna länk om du identifierar dig som man för att besvara enkäten: 

Länk för enkät för man 

Använd denna länk om du identifierar dig som kvinna för att besvara enkäten: 

Länk för enkät för kvinna 

Använd denna länk om du identifierar dig som övrig könsidentitet för att besvara 

enkäten: 

Länk för enkät för övriga 

 

Har du frågor om enkäten och undersökningen så går det bra att kontakta mig på 

följande adress: jan.turdell@hotmail.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/1yN1Nx-KBBKx1tc-EnUQMVbiSPJN79jcrXQP45iQ2lhM/prefill
https://docs.google.com/forms/d/15JJa9_C1mVJmqXStXRtSRxPbFfp-VLZjy3ZlSOZ3Row/prefill
http://www.hifiart.se/


 

Stort tack i förväg för din medverkan! 

Jan Turdell 

  



 

Bilaga B 

Engelskspråkig slang 
 

*Obligatorisk 

Ålder * 

 

Årskurs * 

Årskurs 1 

Årskurs 2 

Årskurs 3 

 

Konsumtion av medier 
Här kommer frågor som handlar om hur mycket tid du lägger ner på medier av olika slag. Vänligen 

välj det alternativ som passar bäst in på dig. 

Hur ofta lyssnar du på musik med engelska texter? * 

Aldrig 

Någon timme per vecka 

Ungefär 1 timme per dag 

Ungefär 3 timmar per dag 

Mer än 3 timmar per dag 

Hur ofta ser du på engelskspråkiga TV-serier/Film? * 

Aldrig 

Någon gång i månaden 

En gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

Varje dag 

Hur ofta använder du sociala medier där innehållet är på engelska? * 

Aldrig 

Någon timme per vecka 

Ungefär 1 timme per dag 

Ungefär 3 timmar per dag 

Mer än 3 timmar per dag 

Hur ofta använder du internet där innehållet är på engelska? * 

Aldrig 

Någon timme per vecka 

Ungefär 1 timme per dag 

Ungefär 3 timmar per dag 

Mer än 3 timmar per dag 

Hur ofta läser du engelskspråkiga tidningar? * 

Aldrig 

Någon gång i månaden 

En gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

Varje dag 

 

 

 

 



 

Hur ofta läser du engelskspråkiga böcker? * 

Aldrig 

Någon gång per år 

En gång i månaden 

Flera gånger per månad 

Minst en gång i veckan 

Jag tycker att jag förstår den engelskspråkiga slang jag hör eller läser * 

Jag förstår den inte alls 

Jag förstår lite av den 

Jag förstår ungefär hälften 

Jag förstår det mesta 

Jag förstår allt 

 

Källor för engelskspråkig slang 
Markera de alternativ som stämmer in på dig i de nedre frågorna. Du får välja flera alternativ. Fyll i 

övrigt om du upplever att det finns ytterligare alternativ som passar in på dig. 

Var hör eller ser du oftast engelskspråkiga slanguttryck? * 

Film/TV 

Kompisar 

Tidningar 

Böcker 

Musik 

Sidor på internet 

Datorspel/TV-spel 

Sociala medier 

Övrigt: 

Var har du lär dig de engelskspråkiga slanguttryck du kan? * 

Film/TV 

Kompisar 

Tidningar 

Böcker 

Musik 

Sidor på internet 

Datorspel/TV-spel 

Sociala medier 

Övrigt: 

 

Inställning till engelskspråkig slang 
Nedan kommer sex påstående om engelskspråkig slang där du kan markera din åsikt mellan 1-5 där 

1 innebär att du inte alls håller med och 5 att du håller med fullständigt. 

Jag tycker det är passande att jag själv använda engelskspråkig slang * 

Håller inte med alls 

1 

2 

3 

4 

5 

Håller med fullständigt 



 

Jag tycker det är passande att mina vänner använder engelskspråkig slang * 

Håller inte med alls 

1 

2 

3 

4 

5 

Håller med fullständigt 

 

Jag tycker det är passande att tonåringar använder engelskspråkig slang * 

Håller inte med alls 

1 

2 

3 

4 

5 

Håller med fullständigt 

 

Jag tycker det är passande att flickor använder engelskspråkig slang * 

Håller inte med alls 

1 

2 

3 

4 

5 

Håller med fullständigt 

 

Jag tycker det är passande att pojkar använder engelskspråkig slang * 

Håller inte med alls 

1 

2 

3 

4 

5 

Håller med fullständigt 

 

Jag tycker det är passande att vuxna använder engelskspråkig slang * 

Håller inte med alls 

1 

2 

3 

4 

5 

Håller med fullständigt 

 

Ge gärna exempel på grupper där du anser det är passande att gruppmedlemmarna 

använder sig av engelskspråkig slang (exempelvis: tonåringar, ungdomar från 

innerstad/förort, hiphoppare, punkare) 



 

 

Användning av engelskspråkig slang 
Nedan kommer frågor och påståenden om du använder dig av engelskspråkig slang och vad för 

uttryck det skulle kunna vara 

Jag använder mig av engelskspråkig slang * 

Aldrig 

Någon gång i månaden 

En gång i veckan 

Flera gånger i veckan 

Varje dag 

När jag använder slanguttryck är det oftast * 

Svenska 

Engelska 

Varför? Fundera på om dina uttryck är ursprungligen engelska eller svenska * 

 

Om du använder dig av engelskspråkiga slanguttryck får du gärna skriva ner ett par 

uttryck 

 

Grupper man använder sig av slang med och varför 
Kryssa i de påståenden du tycker passar in på dig. Du kan välja flera svarsalternativ 

Jag använder mig av engelskspråkig slang med * 

Kompisar 

Klasskamrater 

Bara bland killar 

Bara bland tjejer 

Bland min familj 

Bland andra vuxna 

Jag använder inte slang 

Bland alla jag träffar, spelar ingen roll vem det är 

När jag kommunicerar via internet, appar och sociala medier 

Övrigt: 

Jag använder mig av engelskspråkig slang för att * 

Det låter bra 

Mina kompisar gör det 

Det tillhör min stil 

Det är lättare att uttrycka sig med slang 

Jag använder inte slang 

Övrigt: 

 

Engelskspråkig slang i skolan 
Nedan kommer några påståenden om engelskspråkig slang i skolan. Utgå från din undervisning när 

du svarar på dessa. 

Vi har pratat om slang inom engelskundervisningen på min gymnasieskola * 

Aldrig 

En gång totalt 

Någon gång per läsår 

Någon gång per termin 

Flera gånger per termin 



 

Vi får använda oss av slanguttryck under lektionstid när vi talar * 

Ja 

Nej 

Ibland 

Jag använder mig av slanguttryck under lektionstid när jag talar * 

Ja 

Nej 

Ibland 

Vi får använda oss av slanguttryck under lektionstid när vi skriver * 

Ja 

Nej 

Ibland 

Jag använder mig av slanguttryck under lektionstid när jag skriver * 

Ja 

Nej 

Ibland 
 

  



 

Bilaga C 

 

Intervjumall för intervjuer med engelsklärare om engelskspråkig slang 

 

Informationstext för tillfrågan om möjlighet till intervju: 

Hej! 

Jag heter Jan Turdell och skriver om engelskspråkig slang bland gymnasieelever i mitt 

examensarbete. Jag skulle vilja intervjua dig för att ta del av hur lärare som undervisar i 

engelska upplever engelskspråkig slang och i vilken mån skolelever använder sig av 

slanguttryck. Din medverkar är anonym, enskilt och som helhet. 

 

PERSONLIG INFORMATION 

Lärare i vilka ämnen: 

Ålder: 

Hur lång tid undervisat: 

 

EGEN SYN PÅ ENGELSKSPRÅKIG SLANG 

Vad är din generella uppfattning om engelskspråkig slang? 

Finns det situationer då du upplever att det är lämpligt att använda engelskspråkig 

slang? 

Om så, ge exempel: 

Finns det situationer då du upplever att det inte är lämpligt att använda engelskspråkig 

slang? 

Om så, ge exempel: 

 

SLANG I UNDERVISNINGSSITUATION STYRD AV LÄRAREN 

Finns det situationer i undervisningen då du accepterar att elever använder sig av 

engelskspråkig slang? 

Finns det situationer i undervisningen då du inte accepterar att elever använder sig 

engelskspråkig slang? 

Finns det situationer i undervisningen då du uppmuntrar elever att använda sig av 

engelskspråkig slang? 

Om så, kan du ge exempel: 

I vilken utsträckning använder du dig av olika sorters medier i undervisningen, 

exempelvis film/TV/Musik/skönlitteratur, övrigt?  

Upplever du att någon av denna form av medier innehåller engelskspråkiga 

slanguttryck? 

Upplever du att det finns ett utrymme för slang enligt kursplanerna för ämnet engelska? 

Om inte, bör det finnas ett utrymme för slang i kursplanerna? 

 

SLANG BLAND ELEVER I UNDERVISNINGSSITUATION 

Upplever du att elever använder sig av engelskspråkig slang i skriftlig produktion? 

Upplever du att elever använder sig av engelskspråkig slang i muntlig produktion? 

Om så, kan du ge exempel: 

 

SLANG BLAND ELEVER UTANFÖR UNDERVISNINGSSITUATION 

Finns det tillfället eller situationer utanför klassrummet där du uppfattar att elever 

använder sig av engelskspråkig slang? 



 

Om så, ge exempel: 

Varför tror du elever använder sig av engelskspråkig slang? 

På vilka olika sätt upplever du att elever lär sig engelskspråkig slang? 

 


