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Abstract 

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap i elevers användande av skriftspråket och hur 

ny teknik gör det möjligt att vidga språket. Studien är kvalitativ och är en jämförelse av 

elevers uppsatser i de nationella proven i svenska 1999 och 2010. Vi har sökt efter likheter 

och skillnader i 44 uppsatser, samt kategoriserat och analyserat olika delar av chatt- och 

SMSspråket. Detta resultat har vi sedan redovisat i löpande text, med citat ifrån elevernas 

texter för att öka förståelsen hos läsaren samt sätta in orden i en kontext. Resultatet av 

undersökningen visar att det fanns spår av chatt- och SMSspråk redan 1999 men att i vissa 

hänseenden skiljer det sig från de spår vi kan finna i 2010 års texter. Eleverna klarar bra att 

skilja sitt vardagsspråk, det vill säga det språk de använder på fritiden när de chattar och 

skickar SMS från det språk de använder i skolan när de skriver formella texter som till 

exempel nationella prov.  
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1. BAKGRUND 
 

Som vuxen i dagens samhälle kan det ibland vara svårt att vara uppdaterad med den nya 

tekniken som ständigt förändras. Mycket har hänt under de senaste åren och utvecklingen går 

snabbt framåt. Innan vi började med denna uppsats gjorde vi en tillbakablick för att få en 

insikt i vår egen dator- och mobilanvändning. Vi försökte minnas vår första mobil och när vi 

började skicka SMS, samt första datorn hemma med Internet och de första trevande försöken 

till att chatta. Minnena var många och vi var ganska överens om att vi haft olika 

utgångspunkter eftersom det skiljer fem år på oss. Gemensamt för oss båda var dock att vi 

kunde minnas när datorn med Internet och mobiltelefoner gjorde intåg i våra liv. Vi var båda 

överens om att bådas familjer haft datorer sedan tidigt nittiotal men att Internet inte fanns 

hemma hos oss båda förrän slutet på nittiotalet. Våra första mobiler inköptes ungefär 1998 

och 2001, och vi använde dem till att ringa med i första hand. Men efterhand övergick det till 

att skicka SMS. Hur har då chatt- och SMSspråket påverkat oss? Vi anser att vi har tagit till 

oss chatt- och SMSspråket till viss del, en av oss använder det mer än den andra beroende på 

intresse för datorer. Däremot kan vi ha stora problem att förstå mycket av det chatt- och 

SMSspråk vi ibland kan stöta på. Dagens chatt- och SMSspråk tycker vi kan vara mer 

avancerat än det vi är uppvuxna med, vi anser dock att det är samma språk men på en mer 

avancerad nivå. Vi är inte heller lika insatta i dagens chatt- och SMSspråk som vi var i början 

av tvåtusentalet. Något som vi däremot är mycket uppmärksamma på är när vi kan använda 

vårt chatt- och SMSspråk. Om vi ska skicka ett SMS till en kompis så kan det definitivt finnas 

spår av chatt- och SMSspråk, till exempel i form av smileys, ibland akronymer och vi avslutar 

ibland meningen med tre punkter (…). Ska vi däremot skriva ett e-mail eller ett SMS till våra 

föräldrar eller en äldre släkting undviker vi båda att använda ett utpräglat chatt- och 

SMSspråk då vi vet att mottagaren inte behärskar detta språk. 

 

Dagens teknik finns automatiskt med från livets början en femtonåring i dagens samhälle har 

aldrig upplevt en tid då internet sms och sociala nätverk inte fanns (Lindgren, 2010). Barn 

tillbringar allt mer tid framför datorn nu än för 15 år sedan, av naturliga skäl kanske, eftersom 

utbudet på aktiviteter, spel, communities och samlingsplatser på Internet ökar ständigt. Sätten 

att kommunicera via Internet ökar också i takt med utvecklingen och således har detta lett till 

nya sätt att utveckla skriftspråk. Det ska gå snabbt att kommunicera och då har man inte tid att 

skriva korrekt och tänka på stor bokstav, punkt, meningsbyggnad och korrekt stavning. 
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Istället använder ungdomar och till viss del, vissa vuxna ett enklare språk, ett så kallat chatt- 

och SMSspråk som innehåller förkortningar, smileys, sammandragna ord och blandar svenska 

med bland annat engelska. En text tagen från Handbok för föräldrar (Hellqvist 2007) kan se ut 

så här: ”D37  k4n  d0ck  s3  l173  kryp71sk7 u7” . Ja vad står det då här? Jo för att kunna läsa 

detta behöver man kunna ett par grundläggande saker, man byter ut till exempel ”E” mot ”3”, 

”A” mot ”4”, ”T” mot ”7” och så vidare. Blev det lättare, kanske inte, men en översättning 

blir såhär: Det ( D37)   kan (k4n)   dock (d0ck) se (s3) lite (l173)  kryptiskt (kryp71sk7) ut 

(u7). Detta är kanske ett extremt exempel och lång ifrån alla som använder sig av chatt- och 

SMS- språk är så extrema, många använder bara sammandragningar av ord som LOL 

(laughing out loud), BRB (be right back) och CS (vi ses) .  

 

Vi gjorde en undersökning (Hallén Lindgren & Bengtsson 2009) under våren 2009 av elevers 

användande av chatt- och SMSspråk i skolan. Vi tillfrågade tio lärare i vilka årskurser de ser 

användandet av chatt- och SMSspråk, samt vilka ord och i vilken utsträckning de kan se detta 

skriftspråk i elevtexter, och beslutade oss för att fortsätta på detta ämne nu under vårt 

examensarbete. När vi gjorde vår undersökning angående om lärare i låg- mellan och –

högstadiet kunde se spår av chatt och SMSspråk i elevtexter så var svaren tydliga att nästan 

enbart på högstadiet kunde man se dessa spår. Vi fick däremot inte så många exempel på hur 

det yttrade sig. Därför har vi valt att göra en undersökning baserad på elevernas texter denna 

gång för att få förstahandmaterial istället. Vi kommer att göra en jämförelse mellan texter från 

nationella prov i svenska dels från 2010 och dels ifrån 1999. Ser man någon skillnad i 

användandet av chatt- och SMSspråk och på vilket sätt skiljer det sig. Vilken inverkan har det 

fått på texterna eleverna skrev för elva år sedan i jämförelse med idag? 

1.1 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna undersökning är att få fördjupad kunskap i elevers användande av 

skriftspråket och hur ny teknik gör det möjligt att vidga språket. Undersökningen vi inriktar 

oss på är baserad på om eleverna kan skilja mellan det formella skriftspråk det vill säga ett 

skriftspråk utan dialekt eller förkortningar och det skriftspråk de använder på sin fritid när de 

skickar SMS och chattar på Internet.  
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Med bakgrund av detta blir vår frågeställning:  

 Påverkar ungdomars chatt- och SMSspråk deras skriftspråk på de nationella proven i 

svenska?  

 Går det att urskilja några skillnader i skriftspråket? Vilken inverkan har det haft på 

skriftspråket?  

1.2 Statistik: Barns dator- och Internetanvändning 

 

Nedan vill vi visa statistik för hur tekniken har förändrats och hur man använder datorn och 

Internet, samt i vilken utsträckning det finns datorer i hemmet både under 1999 men även 

2010. Vilka ändamål man hade datorn till förr respektive nu. Anledningen till att vi väljer att 

ta upp statistik så här tidigt i arbetet är för att ge inblick i  teknikens utbredning 1999 till 2009, 

och skapa en förståelse för vilka förutsättningar barn och ungdomar haft genom sin uppväxt.  

 

1.2.1 Statistik 1999 

Statistiska centralbyråns undersökning (2002) från 1999 av hur många som har tillgång till 

dator i hemmet i åldrarna 16-24 visar att 80 % av pojkarna och 75 % av flickorna har tillgång 

hemma. Men när det gäller Internet visar statistiken att av pojkarna är det 65 % medan av 

flickorna är det 55 % som har tillgång till Internet hemma. Det som dock är märkbart är att 

användningsfrekvensen för både dator och Internet inte är så hög. De flesta i åldrarna 16-18 

som uppger att de använder sig av datorn, menar att de använder sig endast av datorer ibland, 

inte varje dag, utan snarare någon gång i veckan, några mer sällan. Vad används datorn till? 

Datorn används mestadels till att spela, ordbehandla, bildbehandla samt att kalkylera, datorn 

används även en del i skolarbetet. Några av de tillfrågade spelar spel på datorn, det är dock 

mestadels pojkarna som använder datorn till detta och av de tillfrågade är det 46 % som 

uppger att de spelar minst än en gång i veckan. Det finns ingen statistik hur man använder 

Internet, men det framgår att det har börjat komma sidor där man kan beställa biljetter, boka 

resor, sköta bankaffärer, besöka chattgrupper där information kan utväxlas med flera personer 

samtidigt. Tack vare detta har Internetanvändningen stadigt börjat öka (Statistiska 

centralbyrån, 2002.)  

 

1.2.2 Statistik 2009 

Statistiska centralbyrån (2009) har under 2007-2008 gjort undersökningar om dator och 

Internetanvändning. Undersökningsgrupperna har fått frågor som gäller användandet, samt 

om de har en egen mobil och eller dator. Undersökning av ungdomars tillgång till egen dator 
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visar att 70 % pojkar och 53 % av flickorna i åldern 16-18 år har tillgång till egen dator. 

(Detta får inte förväxlas med 1999 års statistik om tillgång till dator i hemmet) 97 % av de 

tillfrågade har tillgång till Internet i hemmet.  Det har även gjorts en undersökning som ställer 

frågan om hur många som aldrig har använt en dator. I åldern 16-18 år blev resultatet 0 %, det 

finns alltså i undersökningen inga 16-18 åringar som aldrig har använt en dator. 87 % av 

ungdomarna i åldrarna 16-18 år ”har under det första kvartalet av 2009 använt en dator i stort 

sett varje dag” (Statistiska centralbyrån, 2009, s.94). Statistiken visar att många av dagens 

ungdomar har tillgång till olika medier och kan därmed tillämpa sig det nya chatt- och 

SMSspråket. De flesta ungdomar utför någon typ av skrivning varje dag, antingen via dator 

eller via mobiltelefon (Statistiska centralbyrån, 2009.) 

 

Tittar man på vad ungdomarna i åldrarna 10-18 år använder datorn till så svarar de allra flesta 

att det är att gå online det vill säga gå ut på Internet. Detta görs flera gånger i veckan. Dock 

går de äldre barnen ut mer frekvent än de yngre (Statistiska centralbyrån, 2008.) 

 

1.3 Statistik: Mobiltelefoni 

 

Nedan vill vi visa statistik för att förtydliga hur mycket användandet av mobiltelefoni och 

SMS har ökat på bara ett par år. Vi vill dock poängtera att statistiken gäller för alla åldrar, inte 

bara den kategori som undersökningsgruppen representerar. 

 

1.3.1 Statistik 1999 

Post och telestyrelsens statistik pekar på att under hela 1999 sändes cirka 140 miljoner SMS i 

Sverige. En kraftig ökning skedde dock redan år 2000 då det sändes 160 miljoner SMS bara 

under första halvåret. (Digital källa: http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden /2000/ 

Svenska%20konsumenter%20skickar%20 allt%20fler%20SMS/) 

 

Under 1999 kom en ny funktion inom mobiltelefonin, en inbyggd ordlista som kände av 

vilket ord som troligast håller på att skrivas när man tryckte in olika teckenkombinationer. 

Något vi idag kallar T9 funktionen. (Digital källa: http://www.mobil.se) 

 

1.3.2 Statistik 2009 

I statistiska centralbyråns undersökningar från 2007/2008 av hur många barn som har en egen 

mobil visar det sig att 99 % av flickorna i åldern 16-18 år har egna mobiltelefoner och 97 % 

http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden%20/2000/%20Svenska
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden%20/2000/%20Svenska
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av pojkarna. Flickor tenderar alltså att i något större utsträckning ha egen mobil än pojkar 

(Statistiska centralbyrån, 2009 s.50.)  

 

Post och Telestyrelsen menar i sin statistik för 2009 att: ”Antalet skickade SMS från 

mobiltelefoner fortsätter också att öka. En genomsnittlig kund skickade 112 SMS per månad 

2009, vilket är en ökning med 33 SMS jämfört med de 79 som skickades under motsvarande 

period 2008”. I PTS Individundersökning 2009 framgår att ”andelen individer som sänder 

SMS inte ökar, men att de som använder SMS (ständigt) skickar fler SMS.” (Digital källa: 

http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Telefoni/2009/Svensk-telemarknad-forstahalvaret-

2009---PTS-ER-200929/) 

 

Antal skickade SMS under första halvåret 2009 var 677 800 0000 (6778 miljoner) stycken 

medan under samma period 2008 var antalet 458 100 0000 (4581 miljoner) detta medför en 

ökning på 48 % (Digital källa: http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2009/svensk-telemar 

knad-halvar-rapporttabeller-2009-29.pdf) 

 

1.4 Ordförklaring 

 

Här följer en ordlista för att lättare kunna förstå ord som inte alltid är självklara för alla och på 

så sätt få en bättre förståelse för vårt fortsatta arbete. Följande ordförklaringar är tagna ifrån 

Nationalencyklopedin (Digital källa: http://www.ne.se/): 

 

Akronymer: förkortningar av ord till exempel: iofs= i och för sig , ql= kul. 

Asterisk: tecken i form av en stjärna (*) som inom chattspråket förstärker ord. 

Chatta: tjatta, att via ett datornät utbyta textmeddelanden som direkt, i realtid, kan läsas av en 

eller flera samtalspartner på skärmen, ibland uppkopplade på ett chattforum, t.ex. Lunarstorm. 

Chattiska: språket som används på en chatt.  

Community: (engelska), nätgemenskap, nätmötesplats, Internetbaserad sammanslutning av 

individer med gemensamt intresse. Ett exempel är Facebook. 

Facebook: webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, utgörs till stor del av 

användarprofiler som kan bestå av bl.a. kontaktuppgifter, fotoalbum och personliga inlägg. 

Möjlighet finns till chatt med andra. Kommunikationen sker med hjälp av textmeddelanden.  

http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2009/svensk-telemar%20knad-halvar-rapporttabeller-2009-29.pdf
http://www.pts.se/upload/Rapporter/Tele/2009/svensk-telemar%20knad-halvar-rapporttabeller-2009-29.pdf
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MSN Messenger, eller bara MSN: ett klientprogram för direktmeddelanden utvecklat av 

Microsoft. Förutom vanliga textmeddelanden kan användaren använda antingen 

uttryckssymboler, mikrofon eller webbkamera. Det finns även några inbyggda aktiviteter, till 

exempel spel som användare kan spela mot varandra 

Rinkeby svenska: varieteter i svenskan som talas av i synnerhet ungdomar som kommer ifrån 

mångkulturella förorter.  

SMS: short message service, teknik för överföring av korta textmeddelanden (upp till 160 

tecken) i första hand mellan mobiltelefoner men också mellan andra typer av terminaler (t.ex. 

handdatorer) avsedda för trådlösa förbindelser 

Smiley eller emoticons: (engelska), teckenkombination i datorsammanhang, framför allt i e-

post på Internet, som används för att komplettera texten, t.ex. för att visa sinnesstämning eller 

ge uttryck för nyanser. Några av de vanligaste (med ungefärliga betydelser) är: 

:-) skämt eller ironi 

;-) skämt med ytterligare en glimt i ögat 

:-( bedrövelse, sur min 

:-/ skepsis 

:-o oj då 

:*) lätt berusning 

T9: är en patenterad textigenkänningsteknik för mobiltelefoner, T9 är en förkortning som står 

för "Text on 9 keys" vilket kommer från att mobilen har nio tangenter för bokstäver. 

(Digital källa: http://www.ne.se/)  

 

 

Detta var en introduktion av våra tankar, statistik och ordförklaringar som kan behövas för att 

få en så bra förförståelse som möjligt för att kunna tillgodogöra sig vidare läsning. 
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2. FORSKNINGSBAKGRUND 
 

I vår forskningsbakgrund kommer vi att hänvisa till aktuell forskning på området chatt- och 

SMSspråk. Vi kommer att ta upp hur språket växer fram samt hur man använder det. 

Skillnader kommer att visas på olika sätt att använda vårt svenska språk och benämns som 

standardspråk, ungdomsspråk, vuxenspråk samt chatt- och SMSspråk. Något som vi lägger 

stor tyngd vid är huruvida chatt- och SMSspråket utgör en fara för vårt svenska skriftspråk. 

 

2.1 Språkbruk  

 

Andersson (1989) menar att under skolgången lär elever sig mycket, de ska lära sig tala, 

skriva, läsa, lyssna och mycket mer. Eleven kommer även i kontakt med olika språk och 

språkbruk. De använder sig av talspråk och standardspråk och vi lär oss att använda dessa 

språk olika bra. Elever lär sig också att använda sig av olika sorters språk, de har till exempel 

ett språk i skolan och ett i hemmet, ett bland kompisarna och ett när de skriver. Eleverna tar 

intryck ifrån omgivningen och lär sig känna av vilket språk de ska använda beroende av i 

vilken miljö de är i och vilka människor de har omkring sig.  Andersson (1989) menar att det 

är viktigt för en elev att veta vilka språktyper som finns. Att känna till att det finns olika 

språkbruk i olika sammanhang och att de fyller olika funktion i olika språksammanhang. Har 

de denna förståelse underlättar det när de använder sig av skriftspråket.  Vidare menar 

Andersson (1989) att vi har ett muntligt språk och ett skriftspråk, dessa skiljer sig åt. 

Författaren menar även att ”språkinlärningen är en del av socialisationen, det vill säga den 

process varigenom individen inlemmas i språkgemenskapen och samhällsgemenskapen” 

(Andersson, 1989, sid16). Vidare menar Andersson (1989) att här lär vi oss hur vi ska 

uppträda och det ser man mycket av i språket. Åter igen använder vi olika språk i olika 

gemenskaper. Familj, skola och vänner är de tre grundläggande gemensamheter där vi lär oss 

mycket om språket och språkbruket. Olika språk har olika betydelse vid olika tidpunkter i vårt 

liv. Chatt- och SMSspråket är ett nytt språk för oss där man precis som i vårt dagliga språk 

hela tiden lär oss nya ord och fraser. I chatt- och SMSspråk gör vi egna upptäckter och kan 

formulera egna ord och fraser som vi vill med hjälp av förkortningar. Även här har vänner 

stor inverkan på språket, ofta använder man olika språk om man skriver till exempel i 

chattrum då man chattar med sina vänner eller om man skriver ett vanligt brev till någon 

släkting. Andersson (1989) menar även att troligen är det så att detta språk markerar en 

grupptillhörighet. I språket finns mer populära ord som används mer och mindre populära ord 
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som vi använder oss mindre av. Dessutom lär vi oss nya ord hela tiden, ordförrådet är inte 

fullt, det finns alltid något nytt att lära. Vi har alla olika åsikter om språket. Till exempel så 

kan vi styra hur vi själva talar och använder språket. Om till exempel svordomar är det värsta 

en person vet i språket så svär den personen mindre eller inte alls, än den som anser att 

svordomar är som vilka andra ord som helst. Språket är föränderligt och det sker nya saker 

hela tiden inom språket (Andersson, 1989). 

 

2.2 Standardspråk 

 

Historiskt sett talar man om att standardspråk var något som talades av personer med högt 

socialt anseende. Enligt Kotsinas (2000) var även det forum språket talades och användes i av 

stor vikt, det talspråk som användes i politiska och kulturella sammanhang till exempel var av 

den standardmässiga sortens språk. Politikerna och de som ansågs högt uppsatta framstod som 

talare av ett bättre språk och satte normen för vad som ansågs som standardspråk. Dialekter 

och gruppspråk som inte tillhörde standardspråket ansågs som felaktiga och fula just därför att 

de avvek från standarden. Vidare menar Kotsinas (2000) att i dagens västerländska samhälle 

är det även vanligt med tvåspråkighet. Detta ställer till bekymmer för språket. Många talar 

idag två språk och det är vanligt att man lär sig från tidig ålder att växla mellan två olika språk 

vid olika tillfällen. Forskare har därför svårt att svara på vad som är vårt standardspråk idag. 

Alla språkliga varieteter, det vill säga olika dialekter och sociala grupper har olika sätta att 

uttrycka sig, och därmed olika normer, för hur man ska och kan uttrycka sig (Kotsinas, 2000). 

 

Allén, Gellerstam och Malmgren (1989) tar upp att samhällets förändring avspeglas i 

ordförrådet men ordförrådets förändring kan omvänt sättas upp som spegel för 

samhällsförändring. Med detta menar de att nya ord och låneord som finns i vårt samhälle kan 

ses som en naturlig del av utvecklingen. Språket förändras eftersom tiden går, och vi måste se 

språket som en spegel av den allmänna förändringen som samhället genomgår. Detta gäller 

inte bara i modern tid utan har funnits i alla tider (Allén, Gellerstam & Malmgren, 1989). 

 

2.3 Skolan och standardspråket 

 

Det är skolans uppgift att lära ut det standardspråk som vi har som norm i Sverige, det språk 

som anses grammatiskt korrekt. Enligt Kotsinas (2000) behövs ett gemensamt språk för att 
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kunna ha en gemensam grund att stå på både i arbetslivet, när vi studerar och i andra 

sammanhang. Hur ska då detta språk kunna förmedlas till våra ungdomar utan att förakta det 

språk som ungdomarna själva talar och skriver. En viktig sak att ta i beaktande är vuxnas egna 

attityder och föreställningar gentemot ungdomar. Hur vi ska förbereda ungdomarna för den 

språkliga vuxenvärlden är inte alltid lätt. Kotsinas (2000) tar upp ett förslag som var att 

”Stoppa Rinkebysvenskan” så stod det i en tidningsrubrik, är detta lösningen? Nej, hon anser 

att risken finns att det får direkt motsatt effekt eftersom ungdomarna själva inte anser att det 

är något fel på deras språk, det fungerar ju utmärkt tycker de. Tyvärr blir ungdomarna 

missgynnade i utbildningssamhället där man kräver ett gemensamt språk. Ungdomar har 

under sin uppväxt en ganska snäv men nära bekantskapskrets, som medför uppkomsten av 

speciella uttryck och fraser i språket. När dessa bekantskapskretsar löses upp och ungdomarna 

ökar umgänget både socialt och geografiskt vidgas deras språk samtidigt som tonårstidens 

kamratgrupper minskar, detta leder automatiskt till ett annat sorts språk (Kotsinas, 2000). I ett 

svenskt samhälle behöver vi ibland använda olika talstilar och det finns ingen som alltid talar 

standardspråk. Vi måste vara försiktiga och inte döma ut de som väljer sitt eget sätt att tala 

eftersom den språkliga varieteten fyller i sitt rätta sammanhang helt andra behov än dem som 

standardspråket är ämnade för (Kotsinas, 2000). Standardsvenskan är ett neutralt språk som 

lärs ut i skolan. Kotsinas beskriver dialekter som något som är avvikande ifrån det svenska 

standardspråket och därför utgör ett hot och kan ses som bristande kunskaper i svenska 

(Kotsinas, 2000).  

 

Andersson (1989) menar att dialekten har sin plats företrädelsevis i hemmet och i vardagliga 

situationer medan standardspråket har sin plats företrädelsevis i offentliga och formella 

situationer. 

  

2.4 Ungdomar och standardspråk 

 

Enligt Bellander (2006b) finns de stora skillnader i språket beroende på vilka grupper som 

talar. Bellander (2006a) påtalar också att undersökningar har visat att samhället ligger till 

grund för förändringarna i språket men också att det kan vara den nya tekniken (Bellander, 

2006a).  
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Enligt Kotsinas (2000) kan vuxna ibland bli förundrade över att ungdomar inte använder sig 

av ett korrekt språk, trots att vi vet att de kan. Varför kan det vara så, att de använder sig av 

sitt eget talspråk, fullt av egna normer eller talar med dialekt? Ett svar enligt Kotsinas (2000) 

kan vara att de ännu inte behärskar standardspråkets normer, trots att de kan, vilket kan vara 

svårt även för vuxna. En annan orsak enligt Kotsinas (2000)  kan ha att göra med den enskilde 

individens grupptillhörighet. Det kan anses mer eller mindre tufft att prata på ett eller annat 

sätt. Till exempel som en markering vilken samhällsgrupp man tillhör eller om man behärskar 

den typen av dialekt eller slang som är aktuell just för den gruppen av människor som man 

anser sig tillhöra. Ett finare och mjukare språk kopplas ofta samman med femininitet och 

vekhet, en association som inte alltid ens för flickor är enbart positivt. Kotsinas (2000) menar 

vidare att en anledning till att inte ungdomar väljer att använda sig av det vedertagna 

standardspråket kan vara deras frigörelse ifrån vuxenberoendet. För dem innebär det ingen 

vinst att prata som de vuxna, och använda sig av ett för oss korrekt språk, av dem kallat 

vuxenspråk. Det kan tvärtom betraktas med prestige att våga bryta mot 

standardspråknormerna. När de sedan kommer upp i vuxen ålder är det inte sällan att de 

nyskapade orden försvinner, om de blir kvar så överförs de till nästa generations ungdomar. 

Kotsinas (2000) jämför orden med vissa barnlekar som ständigt lever kvar i nya 

barngenerationer. Vissa ord tar ungdomen med sig in i vuxen livet och ibland tar sig även 

slang ord senare in i standardspråket. Åter igen ser man bevis på att språket är levande och 

ändras hela tiden (Kotsinas 2000). 

 

2.5 Vuxna och ungdomars språk i samhället 

 

Bellander (2006a) påpekar att språksociologer har studerat språklig förändring sedan 1960 

talet medan den sker. Tidigare har förändringen i språk genom historien studerats. Med den 

nya tekniken kan språkvetare nu studera den pågående språkutvecklingen. Bellander (2006a) 

menar vidare att det har uppmärksammats att det finns stor variation i språket i olika grupper 

av talare och i olika samhällsklasser. I vissa av hennes studier har det visat sig att samhället 

ligger till grund för förändringar och i andra undersökningar har man studerat de språkliga 

förändringarna genom att ha samhället som den primära utgångspunkten. Enligt Bellander 

(2006a) innebär Internet och mobiltelefoni en förändring i vår kommunikativa verklighet. 

Tekniken är idag en självklar del av vårt dagliga liv. Utvecklingen av Internet och 

mobiltelefonins kommunikativa funktioner har uppmärksammats i språkliga sammanhang. 
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Till exempel så har man uppmärksammat att det har skapats nya genrer inom text- och 

samtalsforskning. Enligt studier som Bellander (2006a) har studerat som gjorts utifrån ett 

perspektiv hur den nya tekniken har förändrat människors kommunikation. I flera av dessa 

studier antyds farhågor att den nya tekniken kan leda till negativa förändringar i texter skrivna 

av elever. Det finns också en tveksamhet när det gäller ungdomar och deras datoranvändning, 

nämligen att chattspråket till exempel kan medföra en förändring av textnormer. Än så länge 

har ingen forskning kring datorkommunikation visat på att det skulle medföra sämre 

språkbruk (Bellander 2006a).  

 

Bellander (2006a) har gjort en undersökning av tre samtal mellan nära vänner för att 

undersöka de språkliga drag som tidigare aktualiserats för att visa ungdomars språk. 

Undersökning baserades på samtal mellan fem flickor i åldrarna 17 och 18 år, fem kvinnor i 

åldrarna mellan 40-50 år och fem andra kvinnor mellan 45 och 60 år. Resultatet i denna 

undersökning visade att i samtalen kvinnorna emellan kunde man se att samtalen inte skiljde 

sig särskilt åt. Flera ”typiska” drag som brukar förknippas med ungdomar återfinns även i 

vuxnas samtal. Ibland återfanns de till och med i större utsträckning där. Resultatet av detta är 

att det som händer runtomkring oss, har större betydelse för språket än åldern på den som 

talar. Ungdomsspråk är oftast en formell samtalsstil som talas där deltagarna känner varandra 

väl. Detta närspråk kan enligt Bellander (2006a) tonåringar men även de äldre kvinnorna i 

undersökningen använda sig av vid samtal (Bellander, 2006a). 

 

2.6 Chatt- och SMSspråk 

 

I detta avsnitt vill vi klargöra vad chattspråk är, och vad de olika tecken som finns i 

ungdomarnas texter betyder samt när de används. 

 

2.6.1 SMSspråk 

Att ha en egen mobiltelefon är något som naturligt ingår i ungdomarnas liv och den används 

till att ringa, SMS:a och kommunicera med. Enligt statistiska centralbyrån (2009) har i snitt 

98% av ungdomarna i åldrarna 16-18 år en egen mobiltelefon idag. 

 

Einarsson (2009) menar att SMS ”Short Message Service” har en begränsad längd på hur 

många tecken man kan skicka samtidigt. Detta gör att det oftast skrivs meddelande utan 
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mellanslag och skiljetecken, många gånger används inte heller versaler. Ibland består 

meddelandet endast av konsonanter.  

 

Baron (2008) har en Ph.D (svenska fil dr) i lingvistik. Baron (2008) beskriver 

SMSanvändning som ett oroväckande moment. Hon är oroad över vår skriftliga utveckling. 

Baron (2008) ställer sig frågan om det kan vara så att ju mer vi skriver SMS och chattar 

online desto sämre skriftspråk får vi. Då menar hon inte när vi skriver till exempel 2 istället 

för ”två” eller cs i stället för ”vi ses”, utan hon bekymrar sig över att vi ersätter så mycket av 

vårt talspråk med skrift. Att vi istället för att ringa upp en vän och fråga vad de gör så skriver 

vi ett SMS och frågar istället. Detta gör att vi skriver det talade språket mer i våra SMS och 

skriftspråket blir sämre. Punkter, stor bokstav och mycket annat faller bort i vårt skriftspråk 

för att det inte är nödvändigt att använda i SMS. ”Bad writing is driving good writing out of 

circulation” (Baron, 2008, sid 7). En annan fara enligt Barons (2008) forskning är att man 

delar mycket av sina erfarenheter via SMS eller på nätet som man egentligen skulle ha sparat 

och berättat när man träffas ansikte mot ansikte. Istället exponeras informationen snabbt och 

man behöver inte träffas och umgås och prata. Idag behöver man inte vänta längre för att höra 

en nyhet berättas om till exempel en resa som har gjorts av någon familjemedlem utan man 

kan ofta följa resan dagligen genom SMS, resebloggar eller facebook för att ta några exempel. 

Att träffas och berätta om en händelse har varit något som har varit en stor del av vår kultur 

och den sociala samvaron sedan länge men det blir allt mer sällan man träffas så här. Det 

sociala förhållandet i denna mening är inte så starkt längre. Vidare menar Baron (2008) att i 

dagens samhälle är vi invanda vid det här sättet att kommunicera och tycker inte alls att det är 

något konstigt med att den nya tekniken har blivit en del av vårt samhälle och våra liv. Baron 

(2008) skriver i sin bok att det finns en internationell uppfattning om att mobiltelefoner och 

datorer påverkar vårt vardagliga språk, och effekterna är till det sämre. Baron (2008) menar 

att förr i tiden talade man ett ”annat” språk till exempel så blev hon kallad ”Mrs Baron” eller 

”Ma’am” när hon till exempel skulle köpa en biljett eller boka hotell. Idag är det bara Naomi 

(författarens förnamn) man använder och blir kallad. Baron (2008) menar att språket har 

förändrats till det sämre från då till nu. Man ser även det i skriftspråket, skriften brukade 

också vara annorlunda förr. I skolan förr var det även så att man blev rättad på ett hårdare sätt, 

allt skulle vara grammatiskt rätt och fint skrivet annars riskerade man att få göra om det. I 

dagens skola uppmanas eleverna att skriva hur de själva vill och känner för, detta menar 

Baron (2008) tar över uttrycket i deras skrivande, utan eleverna skriver inte rätt grammatiskt 

och att talspråket blandas in mer och mer. Baron (2008) menar att språket kan ändras och 
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utvecklas mer och mer och till slut kan det vara svårt att förstå varandras nyanser i språket. 

Baron (2008) tror också att det är viktigt att man använder språket på rätt sätt i olika 

situationer (Baron 2008). 

 

2.6.2 Chattspråk 

Cáceres (2006:4) är utbildare och projektledare vid i IT-Gymnasiet i Uppsala han har skrivit 

en artikel om barns och ungdomars agerande på Internet och på Internetcommunites samt 

chattar. Inom datorernas värld använder man sig av chattspråk även kallat ”chattiska”. 

Chattiska är ett språk där texten utgörs av en mängd akronymer och förkortningar för att det 

ska gå snabbare att skriva. I vår dagliga kommunikation använder vi oss av talspråket, 

skriftspråket och kroppsspråket. Enligt Cáceres (2006) behöver vi alla dessa olika 

språkformer om mottagaren ska kunna tolka kommunikationen helt och hållet. När vi 

kommunicerar via datorn blir det ett problem då vi enbart använder skriftspråket. Det kan 

uppstå misstolkningar. Genom att använda sig av smileys även kallade ”emoticons” försöker 

man göra skriftspråket mer levande. Detta är små ritade bilder på ett huvud som kan visa 

vilken känsla man vill uttrycka till exempel en glad smiley eller en ledsen med tårar rullandes 

ner för kinden. Det gäller dock att man kan tolka dessa smileys rätt för att kommunikationen 

ska bli korrekt (Cáceres, 2006:4). 

 

Exempel på smileys och ”emoticons” kan vara (digital källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Smiley) : 

  Den glada   Den nöjda  Den likgiltiga  Den osäkra   Den sura / Den ledsna 

Den häpna  Den skämtsamma/Den flörtiga 

 

Einarsson (2009), språksociolog och professor i nordiska språk har träffat på studenter som 

har använt sig av en del förkortningar som han tror har vuxit fram genom att vi använder oss 

av nya medier. Förkortningar så som iaf  för ”i alla fall” och iom för ”i och med” är några av 

de förkortningar som han ofta stöter på i studenters uppsatser. Många av de sammandragna 

ord som vi använder kommer ifrån att vi använder oss mer och mer av mobiltelefonen där vi 

skickar SMS till varandra. Detta tror Einarsson (2009) kan ha påverkat vårt nuvarande 

skriftspråk men han är inte helt säker på att chatt- och SMSspråk kommer att tränga in i vårt 

svenska standardspråk. När vi kommunicerar muntligt till varandra så använder vi oss inte 

bara av talspråket utan många gånger så används också kroppsspråket. Detta är inte möjligt att 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Smiley
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få fram då man använder sig enbart av skriftspråket. Einarsson (2009) menar vidare att 

chattspråket kännetecknas av omedelbarhet, då man snabbt kan skicka tillbaka svar till vännen 

i realtid, man skriver också spontant och snabbt, det är flyktigt och knutet till dialogens här 

och nu. Det har många talspråkliga samtalsdrag så som många frågor och språklig syntax som 

vi har i vårt verbala alldagliga språk. Chattspråket är bundet till de tecken som tangentbordet 

har för att uttrycka det som i vardagliga samtal uttrycks med kroppen och det verbala språket. 

Det har därför växt fram ett symbolsystem som används för att kunna återge de icke verbala 

inslagen i ett samtal.  Många nya förkortningar har också växt fram för att man smidigare och 

snabbare ska kunna svara på samtal via nätet (Einarsson, 2009). 

Severinson Eklund (1997) tar upp en annan aspekt av chatt- och SMSspråket, precis som 

Einarsson (2009) menar att det är viktigt med kroppsspråket när man talar är det även att tala 

med olika röstvolymer såsom att viska eller att skrika. Severinson Eklund (1997) talar om att 

man även kan markera röstvolym och betoning i chatt- och SMSspråk och det gör man genom 

att man skriver med versaler och fet stil. Något man också använder sig av i chattspråket är 

akronymer, man skapar och använder sig av förkortningar som oftast grundas på 

begynnelsebokstaven och siffrors uttal dessa förkortningar kallas akronymer. Detta kan man 

hitta både i engelska och i det svenska språket. Några exempel på detta är: btw (på engelska: 

by the way), 4u ( på engelska: for you), iofs (i och för sig), iaf (i alla fall).Akronymer av detta 

slag används också för att markera icke verbala signaler, till exempel LTNS som betyder 

”long time no see” (Severinson Eklund, 1997). 

 

Einarsson (2009) menar att vana chattare kan genom få tecken göra sig mycket bra förstådda. 

De använder sig av påhittighet och finess och språket utvecklas hela tiden. Det växer fram 

olika stilar som tycks skilja sig åt genom sin påhittighet genom att de använder sig olika av 

markörer och icke verbala signaler. Vidare menar Einarsson (2009) att en van chattare kan 

snabbt se om det är en nybörjare som det chattas med, erfarna chattare kan ibland också se 

vem de chattar med bara genom att se på olika formuleringarna. Språket blir oftast mer och 

mer avancerat ju mer van man är vid att chatta. För en nybörjare kan det ta tid att sätta sig in i 

vad som menas och förstå jargongen. Det ska gå snabbt och effektivt att få fram det budskap 

man vill och därför utvecklas språket hela tiden i ett högt tempo (Einarsson, 2009).    

 

Bellander (2006b) har i en artikel ”På Internet vågar man snacka” följt sex ungdomar och 

deras Internetanvändning. Hon menar att deras ordförråd är stort och att det språk de använder 
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när de inte chattar är detsamma som de använder när de lämnar in en skoluppgift till läraren.  

Idag kan man inte ge några svar på om datorerna har påverkat vårt kommunikationssätt inom 

skriftspråket i allmänhet. Enligt Bellanders (2006b) studie menar hon att de ungdomar som 

inte använder sig av de konventionella skrivregler som finns idag kommer att kunna anpassa 

sig efter vårt standardspråk, när situationen kräver det (Bellander 2006b). Cáceres (2006) 

menar däremot att det är ett problem med chattiskan i skolan. Problemet är att eleverna inte 

kan skilja mellan chattiska och svenska i skolan. Han menar att chattiskan fungerar utmärkt på 

Internet och på en chatt, men att det språket bör stanna just på Internet. Chatten är ett bra 

forum att hålla kontakt med avlägsna vänner, det är billigt och oftast tillgängligt. Det finns 

dock inte någon bra anledning att chatta med vänner som bor nära eller i samma stad, då är 

det bättre att träffa dem personligen (Cáceres, 2006).  

 

Larsson (2009) anser till skillnad från Cáceres att barn och ungdomar gärna skriver både 

mycket och helt frivilligt när de är på Internet och chattar, skickar e-mail eller gör andra 

saker, detta bör tas tillvara istället för att tycka att det förstör språket. Det är helt enkelt ett 

nytt sätt att kommunicera och det nya språket för med sig nya uttryckssätt som till exempel 

förkortningar av  redan befintliga ord och ska snarare ses som en nyans av språket (Larsson, 

2009).   

 

Bellanders (2006a) undersökningar visar att även om ungdomar har ett chattspråk nu så kan 

deras språk ändras och anpassas vid nya situationer då det kräver ett mer korrekt språk. 

Bellanders undersökning påvisar också att ungdomarna i hennes studie dagligen chattar på 

Internet och på så sätt använder sig av datorn, men att de inte ens en gång i veckan använde 

sig av datorn för att skriva lektionsanteckningar. Bellander (2006a) menar att detta tyder på att 

vissa av ungdomarna i studien skriver mer på sin fritid än de gör i skolan. Användandet av 

datorkommunikationen kompletterar även det traditionella användandet av till exempel 

telefonen. Istället för att ringa och fråga en kompis vad den gör, eller hur dags man ska 

träffas, skickar man ett SMS eller ställer en fråga på chatten. Bellander (2006a) menar vidare 

att chatt ofta sker i samband med att man gör något annat på datorn, man kan anta att det 

krävde större ansträngning att skriva ett arbete eller liknande samtidigt som man pratade i 

telefon förr än när man chattar eller skickar SMS idag. Möjligheten finns även att chatta med 

flera stycken personer samtidigt utan att det skulle vara jobbigt, något som kan vara svårt att 

genomföra på telefon, även om möjligheten finns. En annan aspekt på chatten är att det är 

gratis att chatta, naturligtvis kostar abonnemanget, men det är ingen engångskostnad per 
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skickat meddelande som när man skickar SMS. Bellander (2006a) menar att man chattar 

främst med de vänner man träffar även i andra sammanhang som klasskompisar eller grannar, 

men även mer avlägsna vänner (Bellander, 2006a). Detta är något som Cáceres (2006) tycker 

är negativt. Men enligt Bellanders (2006a) undersökning visar det sig att vissa kontakter man 

kan ha över Internet uppfattas som lättare att sköta utan att behöva träffas ansikte mot ansikte. 

Ibland är det lättare att prata/chatta med någon utan att se den andra, kanske man inte vågar ta 

kontakt med en tjej till exempel i verkligheten, men att det inte är några problem över en chatt 

eller genom ett SMS (Bellander, 2006a). 

 

Sofkova Hashemi (2007) är språkteknolog och filosofie doktor i allmän språkvetenskap  och 

bedriver forskning inom digitalt textskapande och IKTs roll för läs- och skrivutvecklig och 

undervisning. Samt Hård af Segerstad (2007) fil.dr i lingvistik har tillsammans gjort 

omfattande forskning angående hur elevers skriftspråk påverkas av digitala medier. I deras 

projekt ”Att lära sig läsa skriva i IT-samhället” (Sofkova Hashemi & Hård af Segerstad, 

2007) har de gjort en undersökning av skriftspråk hos barn och ungdomar i olika 

skrivsituationer för att se vilka eventuella effekter på deras texter som kan kopplas till deras 

användning av olika former av IKT (informations- och kommunikationsteknologier). De 

frågor som varit av största vikt i projektet är: ”Hur använder barn och ungdomar skrift idag? 

Påverkar den nya tekniken skrivande och skrivinlärning, och i så fall hur? Finns det skäl att 

tro att standardskriftspråket hotas av elevernas flitiga användning av skrift i nya medier?” 

(Sofkova Hashemi & Hård af Segerstad, 2007, sid.1.)  Studien som Sofkova Hashemi och 

Hård af Segerstad (2007) har gjort studerade skriftspråk hos 157 elever ifrån tre skolor på 

mellan- och högstadienivå (i åldrarna 10-15 år). De fokuserade på om det fanns några 

skillnader mellan texter som skrivs i formell kontext (lärarinitierade skrivuppgifter) och texter 

skrivna i informell kontext (skrivna på fritiden), texter skrivna med hjälp av papper och 

penna, e-mail, SMS och ordbehandlare etc. Det resultat som de båda forskarna fått fram 

genom analyserna av texterna stödjer inte de farhågor som hävdar att standardskriftspråket 

hotas av att elever använder den nya sortens skriftspråk det vill säga chatt- och SMSspråk 

flitigt. De skoltexter som Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad (2007) har studerat visar 

inga större spår av nya förkortningar som vanligen förekommer på Internet, på chatten, i e-

mail eller SMS. De kunde inte heller se några texter innehållande smileys eller asterisker och 

så vidare, på det sätt som de används i datormedierad kommunikation. De spår av talspråk 

eller andra typer av avvikelser mot standardspråket som återfinns i texterna beror snarare på 

den enskilda elevens skrivmognad. Vidare menar Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad 
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(2007) att det språkbruket eleverna får genom Internet, chatt och SMS, anpassas till de nya 

medier som finns och väcker elevens tankar om att skapa nya och kreativa skrivstrategier. 

Ingen vet med säkerhet om det nya chatt- och SMSspråket, till exempel de nya 

förkortningarna, kommer att stanna i vårt språk i vissa typer av texter och bli en del av vårt 

standardspråk till slut. Alternativt att det påverkar vårt talade språk. Som med all annan 

användning av språk så gäller det att det ska upplevas som mycket effektivt av tillräckligt 

många människor för att det ska få genomslagskraft. Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad 

(2007) menar också att sannolikt är det så att i takt med att användandet av chatt- och 

SMSspråk förändras så kommer så småningom även normerna för standardspråket att 

förändras. Språket måste leva. Något som är märkbart är de ord som finns förprogrammerade 

i mobilen (T9 funktionen) samt i ordbehandlingsprogram, de är baserade på ett standardspråk 

och hur vuxna skribenter använder texter för formella syften. Detta visar att de hjälpmedel 

som finns för språket endast riktar sig till vissa användare, och att de ibland inte kan vara till 

någon vidare hjälp för eleven i ett arbete eftersom chatt- och SMSspråket skiljer sig så 

radikalt ifrån det skrivna standardspråket. Hjälpfunktionerna kan på detta sätt ses om ett 

hinder istället för som ett hjälpmedel varvid eleverna väljer att koppla bort de hjälpmedel som 

finns att tillgå (Sofkova Hashemi & Hård af Segerstad, 2007). 
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3. METOD 
 

I metodkapitlet redogör vi för vi vårt tillvägagångssätt med val av elevtextanalys, samt vilket 

urval vi haft i urvalsmetoden av informanter. Vi beskriver undersökningsgruppen bestående 

av 44 stycken elever i årskurs 9, samt vår insamlingsmetod, bearbetningsmetod och hur vi lagt 

upp analysen. Under arbetet med vår metod, analys och resultat har vi utgått från Denscombe 

(2009) metodbok ”Forskningshandboken”. Vi redogör även för våra etiska överväganden 

skrivna av vetenskapsrådet (Digital källa: www.vr.se, 2002). 

 

3.1 Urval 

 

Vi har gjort en kvalitativ analys baserad på Denscombe (2009) fyra principer för kvalitativ 

dataanalys. Undersökningen är gjord med hjälp av en elevtextundersökning i årskurs 9 under 

olika tidsepoker 1999 och 2010, alla texterna är ifrån samma skola. Texterna är skrivna 

utifrån samma syfte, det vill säga de är del av de nationella proven i svenska uppsatsskrivning. 

Antalet texter är 22 st ifrån vardera år, totalt 44 st. Vi har valt att begränsa vår undersökning 

enligt Denscombe (2009) metod för avgränsning vid analys av kvalitativa data. Detta innebär 

att vi enbart har tittat på enstaka ord, tecken samt hur språket används och inte inrikta oss på 

den grammatiska strukturen i texterna.   

3.2 Undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen är 22 elever år 1999 och 22 elever år 2010, samtliga i årskurs 9. Vi vet 

varken kön eller identitet på undersökningsgruppens material eftersom alla texter är avkodade 

ifrån skolan detta gäller texterna ifrån 2010. Texterna ifrån 1999 hade en framsida som 

innehöll namn och klass men denna valde vi att inte ta med när vi kopierade, eftersom vi ville 

ha samma utgångspunkt för våra undersökningsgrupper. Kön och identitet anser vi därför inte 

av relevans för undersökningen. Eleverna har alla fått samma förutsättningar för att skriva 

texten som är del av det nationella provet. Ingen av eleverna har i förväg fått se vad de ska 

skriva om, eller på vilket sätt de ska skriva. De vet även att det är ett prov och det de skriver 

är i högsta grad betygsgrundande. Betygsättningen eller rättningen av texterna är inte något vi 

vet något om och detta är heller inte av relevans för undersökningen. Av texterna i 

undersökningen är 5 st ifrån 2010 skrivna på dator och har på så sätt haft tillgång till 

stavningsprogram alla de övriga texterna ifrån 1999 och 2010 är handskrivna. 
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3.3 Insamlingsmetod 

 

Insamlingen av texterna från 2010 har skett i samarbete med skolans rektor och svenskläraren 

i den aktuella insamlingsklassen. De har gemensamt avkodat texterna ifrån namn och identitet 

på eleven. Texterna från 1999 återfann vi i kommunens stadsarkiv, då de är offentliga 

handlingar. Vi har däremot valt att inte ta med namn eller identitet på eleverna på dessa texter 

heller. 

3.4 Etiska överväganden 

 

Vi har tagit del av forskningsrådets etiska principer (Digital källa: www.vr.se, 2002). 

Texterna från 1999 är offentliga handlingar och vi har hämtat dem ifrån Sölvesborgs 

stadsarkiv genom att enbart be att få ta del av dem. Vi har sedan kopierat dem och själva 

avkodat dem ifrån namn och identitet genom att inte ta med försättsbladet där dessa uppgifter 

fanns. När det gäller texterna ifrån 2010 har vi informerat den medverkande skolans rektor 

och klasslärare, de har givit sitt samtycke att använda texterna för forskning. De har 

tillsammans kopierat och avkodat texterna ifrån namn och identitet. Skolans rektor har tagit 

reda på att texterna är offentliga handlingar, på så sätt har vi inte behövt meddela de 

medverkande eleverna för deras godkännande. Texternas innehåll har inte haft någon 

betydelse för vår undersökning utan vi har enbart varit intresserade av enstaka ord, tecken 

samt hur språket har används (Digital källa: www.vr.se, 2002). 

3.5 Bearbetning och analys 

 

Vi valde att analysera en årskull i taget. Vi numrerade texterna med nummer från 1-22 för att 

lättare kunna återgå till texterna vid ett senare skede. I en första gallring kunde vi sortera bort 

ett antal från varje årskull som inte påvisade några spår av chatt- och SMSspråk dessa lade vi 

en särskild hög som inte bearbetades mer. Därefter delas undersökningen in i olika 

huvudkategorier: 

 

 Upprepning av bokstäver 

 Punkter och tecken 

 Liten bokstav i början på mening eller stor bokstav mitt i mening 

 Versaler eller understrukna ord för att markera något 

 Förkortningar, akronymer och talspråk 
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 Emoticons eller smileys  

 Textdisponering och särskrivning 

 

Vissa av kategorierna fick underkategorier för att underlätta sorteringen av materialet. Vi 

sökte systematiskt igenom kategori för kategori igen och markerade de ord som tillhörde den 

kategori vi arbetade med. Därefter granskade vi texterna en och en ett flertal gånger för att 

inte missa några viktiga spår. Efter att alla kategorier var klara sammanställde vi ett dokument 

som blev en jämförelse, men fortfarande var årskullarna 1999 och 2010 uppdelade i olika 

kategorier under respektive år.  

 

När vi redovisar vår analys och resultatet har vi valt att dela upp 1999 och 2010 för sig 

eftersom vi vill tydliggöra olika resultat från de olika åren. Det finns även en sammanställning 

som omfattar båda åren och således alla de 44 texterna, men då framgår det av tabellen, 

diagrammet eller liknande. Undersökningen är indelad i sju olika kategorier och vissa av 

kategorierna har underrubriker, då det fanns mycket att specificera under just den rubriken 

och för att underlätta redovisningen av resultatet. Anledningen till att det finns sju kategorier 

som vi valt att analysera är för att de inte tillhör det standardspråk som bör användas i 

svenskan och i uppsatsskrivning, utan kan snarare synas på en chatt eller i ett SMS. Genom 

vår undersökning vill vi därför se om det finns några skillnader i dagens 2010 års texter i 

jämförelse med 1999, vad har förändrats och kan man se skillnader i hur språket används. I de 

fall det förekommer utdrag från uppsatser i analysen och resultatet har vi valt att citera 

elevernas texter därav kan det förekomma stavfel eller andra fel i de texterna. Vi har även valt 

att göra en jämförelse hur långa elevernas texter var 1999 mot 2010 och resultatet av detta är 

intressant. De 22 texterna från 1999 var på totalt 82 ½ sidor, vilket utgör ett genomsnitt på 

3,75 sidor per elev. Medan de 22 texterna från 2010 var på totalt 46 ½ sidor vilket utgör ett 

genomsnitt på 2,1 sidor per elev. Eleverna skrev alltså längre texter i de nationella proven i 

svenska uppsatsskrivning 1999 än 2010. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

 
Vi har valt att skriva ihop vår analys med resultatet för att undvika för mycket upprepning och 

för att lättare kunna skilja de olika kategorierna åt.   

 

4.1 Upprepning av bokstäver 

 

I denna kategori redovisas upprepning av bokstäver som finns i uppsatserna. Anledningen till 

att vi valt att ta med denna kategori i undersökningen är för att i chatt- och SMSspråk väljer 

man ibland att förstärka vissa ord genom att lägga till bokstäver. Ett exempel på detta är att 

skriva jaaaaaa istället för ja. 

 

1999 

I två av uppsatserna hittade vi ord med upprepning av bokstäver. Orden som fanns var 

”BOOM!” samt ”Vrroom!!”. Vi ställde oss lite frågande till varför eleverna valt att använda 

sig av dessa ord, men kom fram till att det hade med största sannolikhet att göra med sättet att 

beskriva ett ljud. Orden kan dock med fördel skrivas utan att upprepa bokstäverna, dock blir 

det en förstärkning av ordet med fler bokstäver. Vi tror inte att elev som skrivit ”BOOM” har 

tänkt i engelska termer, även om det då varit en korrekt stavning, eftersom inget annat är 

skrivet på engelska i texten. Eleven väljer även att skriva ordet med stora bokstäver som en 

ytterligare förstärkning medan elev som skriver ”Vrroom!!” använder sig av dubbla 

utropstecken även denne för att förstärka uttrycket ytterligare. 

 

För att få ett sammanhang på texten och se ordet i sin kontext kommer här ett citat från de två 

olika texterna: 

 ”Ricky var 20 år när han och hans polare var ute på en bilfärd påväg till Rickys 

föräldrars sommarstuga och på vägen dit så kom det en människa gående utan 

reflexer så att Ricky såg han inte så att det hördes BOOM!” 

 ”Starta den så jag så jag får höra ljudet. 

- Det kan jag väl göra. Vrroom!!” 
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2010 

Här finns inga spår av några upprepningar av bokstäver i texterna. 

 

Jämförelse 1999 och 2010 

De två ord vi hittade i 1999 års texter är inget som dominerar i texterna och vi anser inte att 

det är speciellt anmärkningsvärt att de valt de orden med respektive stavning. Orden är av 

sådan karaktär att vi inte anser att de relevanta för vidare forskning. 

 

4.2 Punkter och tecken 

 

I denna kategori redovisas olika underkategorier med spår av chatt- och SMSspråk som 

användandet av citationstecken, punkter och kommatecken, eleven använder tre punkter (…) i 

mening och överdriven användning av något tecken. Anledningen till att vi valt dessa olika 

kategorier för att påvisa chatt- och SMSspråk är för att citationstecken var ett tecken som vi 

såg upprepade gånger i vår analys av texterna 1999. Detta tecken användes inte alls i samma 

utsträckning 2010, när vi sedan analyserade vilka ord som sattes inom citationstecken märkte 

vi en skillnad på vilka ord eleverna valt att sätta inom detta tecken, därav blev det en del av 

vår undersökning av chatt- och SMSspråk. I kategorin punkter och kommatecken har vi tagit 

de exempel som vi anser har varit anmärkningsvärda vi har däremot inte valt att gå in på vare 

sig grammatik eller meningsbyggnad i stort. I kategorin där eleverna använder sig av tre 

punkter (…) så härleder vi det till ett typiskt drag i chatt- och SMSspråk. Kategorin 

överdriven användning av tecken har vi valt därför att även det är ett typiskt spår av chatt- och 

SMSspråk. 

 

 

4.2.1 Citationstecken  

 

1999 

I texterna ifrån 1999 användes det mycket citationstecken i analysen jämfört med 2010 års 

texter. I tolv av tjugotvå texter återfinns ord inom citationstecken. Vi kan bara anta att många 

av dessa ord 1999 ansågs som slang och därför har eleverna valt att sätta dessa ord inom 

citationstecken. Genom att göra på detta sätt garderar eleverna sitt skrivande. Det påvisar att 

de är uppmärksamma på att det är ett ord som eleven är medveten om kanske inte är korrekt 

att använda i detta sammanhang men genom användandet av citationstecknet räknar med att 

bli ”förlåten” för sitt ordval. Eleverna från 1999 som har använt sig av citationstecken har 
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varit konsekventa genom hela uppsatsen. Har de en gång satt ett ord inom citationstecken så 

fortsätter de med det. 

 

Här följer en ordlista med de ord som använts inom citationstecken samt hur många gånger de 

använts i texterna. 

 

Figur 1. Citationsteckenlista 1999 

Ord som används Antal gånger 

ordet används 

anti 2  

antis 1 

cool 2 

coola 4 

datornörd 1 

de vanliga 1 

dumpa 1 

frökens lilla gosse 1 

för 1 

glasögonorm 1 

gäng 1 

gänget 1 

gängledartypen 1 

gängledartyperna 1 

inne 1 

kandidater 1 

killaktigt 1 

kompisar 4 

kompisarna 1  

lär av sina misstag 1 

Macke the red rat 1 

negerjävlarna 1 

nollorna 1 

normala 1 
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nörd 1 

om man inte passar in 2 

ont 1 

oss svenska 1 

perfekt 1 

Pidde 7 

polare 1 

rätt 2 

rätta 3 

spela tuffa 1 

så vill jag leva eller 1 

tjallare 1 

tuff 1 

tuffa 3 

tuffa gänget 1 

udda 1 

årets bästa hår 2 

 

2010 

I texterna från 2010 finns det ord med citationstecken i fem av tjugotvå texter. Alltså en 

ganska stor skillnad i användandet. Eleverna har inte heller varit konsekventa i sitt 

användande av citationstecken, ibland används tecknet och vid nästa tillfälle i samma text 

används det inte. Detta kan bero på olika saker som till exempel att eleven tycker att han/hon 

har presenterat ordet och på så sätt markerat ordet en gång och tycker att det räcker. Ett annat 

alternativ kan vara att det glöms bort till nästa gång. Två av orden ”bravery” och ”crazy train” 

är engelska ord och dessa kan sättas inom citationstecken för att markera att det är annorlunda 

ord. De övriga orden är dock inte befogade att sätta inom citationstecken. 

 

Figur 2 Citationsteckenlista 2010 

Ord som används Antal gånger 

ordet används 

bravery 1 

brunsminkade 1 
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crazy train 1 

ett visst sätt 1 

konstiga 1 

normal 2 

slutar 1 

töntar 1 

 

Jämförelse 1999 och 2010 

I den här kategorin blir skillnaden tydlig på hur många ord eleverna väljer att sätta inom 

citationstecken. I elva av uppsatserna från 1999 kan vi återfinna detta tecken, vilket är mycket 

i jämförelse med 2010 då vi endast finner citationstecken i fem av tjugotvå texter. Många av 

orden som eleverna 1999 valde att sätta inom citationstecken är inte befogade, i alla fall inte 

utifrån dagens skriftspråk. Orden som dåtidens elever valt att markera på detta sätt är ofta ord 

som i dagens skriftspråk ses som standardspråk och används som vilket ord som helst. I 

dagens samhälle väljer man inte att markera många av dessa ord som något anmärkningsvärt. 

I texterna från 2010 återfinner vi två engelska ord: ”bravery” och ”crazy train”, det finns inga 

engelska ord 1999 om man bortser ifrån ordet ”cool”, som vi inte tolkar som ett engelskt ord i 

dessa texter. Vi ser inte heller samma ordval i de två undersökningsåren. Något vi även fann 

intressant var att några av eleverna 1999 valde att sätta  samma ord inom citationstecken om 

de en gång satte det från början i texten. De var konsekventa och höll det hela uppsatsen ut. 

Däremot stämde inte detta för eleverna 2010 då  endast en elev markerade ordet mer än en 

gång i texten med citationstecken. 

 

4.2.2 Punkter och kommatecken 

 

1999 

De flesta eleverna skriver korrekta meningar. I ett par texter saknas däremot kommatecken 

eller punkt för att dela upp meningen i flera delar för att göra texten mer lättläst. Detta är dock 

inget vi valt att lägga fokus på utan kan ses mer som en reflektion. Av de 22 texterna från 

1999 fann vi endast fyra som hade något anmärkningsvärt när det gäller punkter och 

kommatecken. Detta är vad vi uppmärksammade: 

 

 En elev skriver vid fem tillfällen kommatecken istället för punkt och har stor 

bokstav efter. Antingen ska det vara punkt och då ska det vara stor bokstav efter 
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eller ska det vara kommatecken men då är det fel med stor bokstav i början av 

nästa ord. 

 Eleven har glömt sätta punkt i slutet på meningen, börjar istället nästa mening på 

ny rad och med stor bokstav. 

 En annan elev har vid ett tillfälle använt sig av att skriva punkt då det egentligen är 

en fråga och ett frågetecken skulle ha används istället. Eleven har även missat att 

sätta ut punkt på ett ställe i texten, utan fortsätter istället med ny mening på nästa 

rad. 

 Eleven har använt punkt istället för frågetecken vid ett tillfälle.  

 

2010 

Även 2010 skriver de allra flesta eleverna korrekta meningar. Det enda vi hittade i de 22 

texterna var två fel vid ett tillfälle i elevens text. Det vi uppmärksammade var: 

 

 Eleven använder kommatecken sedan börjar eleven med stor bokstav, detta händer 

en gång. Vid fyra tillfällen väljer eleven att avsluta meningen utan att sätta ut 

något tecken alls. Eleven fortsätter sedan nästa mening med stor bokstav. 

 En annan elev väljer att skriva en mening helt utan stor bokstav i början och 

avslutar inte heller med punkt. Resten av uppsatsen är dock helt korrekt.  

 

Jämförelse 1999 och 2010 

Slutsatsen vi kan dra av jämförelsen mellan 1999 och 2010 är att eleverna klarar att sätta ut 

punkter och kommatecken bra. Vi fann fler felaktigheter i 1999 års texter än 2010. Något som 

är anmärkningsvärt 1999 är att eleven som hade kommatecken istället för punkt och sedan 

började med stor bokstav gjorde samma fel vid ett flertal gånger. Detta fel ser vi även i texten 

ifrån 2010. En tolkning på detta kan vara att eleverna förväxlat de två olika tecknen eller 

skrivit slarvigt. Det samma gäller eleven ifrån 2010 eleven missade vid ett flertal tillfällen att 

sätta ut punkt i slutet på meningen. Ett tillägg är att i denna texten kan vi finna många fel och 

är den text vi har transkriberat och har med som bilaga 3 i arbetet.  

 

 

 

 

 

 



 32 

4.2.3 Använder tre punkter (…) i mening 

 

1999 

I tre uppsatser fann vi ord som eleverna valt att sätta punkter efter. Orden var alla olika och 

inga av orden användes mer än en gång. Vi har valt att sätta in orden i kontexter för att få 

uppfattning om när ordet används. De ord vi hittade var: 

 

 En elev valde att sätta orden: ”slut….., och… , inte…” . Med fem punkter efter 

det ena ordet och tre efter de andra två. 

”Jag ska ta och berätta en kort historia om en tjej som var utstött och hade inga     

vänner alls, men fick en vän till slut…..” 

”Titta bara på honom vad söt han är när han sitter där och…” 

”Men du menar väl inte…” 

 

 En annan elev valde att sätta orden: ”WOW…, du?..” . Ett ord med tre punkter 

efter och ett med frågetecken och två punkter efter. 

”-Sjuan svarade Kalle stolt. 

 -WOW… tufft sa Olle och skrattade. Och vilken storlek har du?..” 

 

 En elev valde att sätta ordet: ”Jag….” . Med fyra punkter efter ordet. 

”-Var tog du vägen? 

- Jag…. Jag var tvungen att köra hem och äta.” 

 

2010 

Endast i en uppsats hittade vi ett ord som hade tre punkter efter sig. Ordet var: 

 En elev valde att sätta ordet: ”Pappa…” . Med tre punkter efter ordet. 

 ” Nej! vet du vad. Nu så får det vara nog. Han ska bort, vi har inte råd! 

  -Pappa…” 

  

Jämförelse 1999 och 2010 

 

I jämförelsen mellan texterna från 1999 och 2010 kan vi se en tydlig skillnad i användandet 

av punkter efter ett ord. 1999 uppkom detta fenomen oftare än 2010, och något som även är 

anmärkningsvärt är antalet punkter eller tecken efter ordet. 1999 års texter har allt ifrån två till 

fem punkter efter ordet men även ett frågetecken förekommer. I dessa meningar:  
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”Titta bara på honom vad söt han är när han sitter där och…” 

”Men du menar väl inte…” 

”-Sjuan svarade Kalle stolt. 

  -WOW… tufft sa Olle och skrattade. Och vilken storlek har du?..” 

”-Var tog du vägen? 

  -Jag…. Jag var tvungen att köra hem och äta.” 

Här uppfattar vi punkterna som att det ska vara en paus i texten och att punkterna ska vara ett 

tecken på detta. Tittar man istället på den första texten ifrån 1999 så är vi inte av samma 

uppfattning: 

     ”Jag ska ta och berätta en kort historia om en tjej som var utstött och hade inga 

       vänner alls, men fick en vän till slut…..”     

Fortsättningen på berättelsen har eleven skrivit direkt efter dock på raden under, möjligen kan 

användandet av punkterna här ses som ett sätt att bygga upp spänning inför vidare berättande. 

Men att använda fem punkter får dock ses som onödigt. Även i texten från 2010 uppfattar vi 

användandet av punkterna som ett sätt att skapa tystnad och i det här fallet även besvikelse: 

” Nej! vet du vad. Nu så får det vara nog. Han ska bort, vi har inte råd! 

        -Pappa…” 

 

4.2.4 Överdriven användning av tecken 

 

1999 

När det gäller överdriven användning av tecken fann vi det i fyra olika uppsatser. De tecken 

som fanns var dubbla frågetecken (??), snedstreck (/) och dubbla utropstecken (!!).  

Användningen får ses som ganska liten men ändå anmärkningsvärd.Vi har valt att sätta in de 

olika tecknen i kontexter för att få uppfattning om när ordet används. De tecken vi hittade var: 

 

 En elev använder sig av dubbla frågetecken vid ett tillfälle i uppsatsen: 

”Jag fattade ingenting skojade de med mig eller??” 

 Eleven använder sig av snedstreck vid tre tillfällen i uppsatsen: 

”Jag tror att jag skulle kunna bli en bra advokat/åklagare i rätten.” 

”Eller få nämdemännen/juryn att se på honom som ett offer med dålig barndom” 

”Dessutom har en advokat/byrå rätt till en viss procent av det belopp som klienten 

får ut.”  

 Eleven använder sig av snedstreck vid ett tillfälle i uppsatsen: 
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”Jag tror att en person som ”Anti” har blivit utnyttjad av både kompisar och 

pojk/flickvänner.” 

 En annan elev använder sig av dubbla utropstecken vid ett tillfälle i uppsatsen: 

” ”Starta den så jag så jag får höra ljudet. 

- Det kan jag väl göra. Vrroom!!” 

2010 

Hittade vi inga spår av överdriven användning av tecken. 

 

Jämförelse 1999 och 2010 

Att göra en jämförelse när det inte finns några spår alls för 2010 blir utan tvekan svår. Men 

ändå så tydlig, även om det inte fanns så stor överdriven användning av tecken i texterna från 

1999 så fanns det i alla fall på några ställen. Däremot är eleverna mer medvetna om detta 

under 2010 visar vår undersökning. Det kan vara så att eleverna idag är medvetna om att 

dubbla utropstecken eller frågetecken kan ses som chatt- och SMSspråk och därför medvetet 

undviker detta i sina texter som de vet ska granskas. 

 

4.3 Liten bokstav i början på mening eller stor bokstav mitt i mening 

 

I denna kategori redovisas hur eleverna missar att skriva stor bokstav i början på meningen 

alternativt att de väljer att ha stora bokstäver mitt i ett ord eller glömmer att sätta stor bokstav 

på namn. Anledningen till att vi valt denna kategori är för att i chatt- och SMSspråket är det 

vanligt att man inte använder sig av stor bokstav i början på mening, vilket gör att texten blir 

inkorrekt. Likaså är det med kategorin stor bokstav mitt i mening, att förändra bokstäver mitt i 

orden kan gör att ordet får en annan betydelse därav blir inte ordet av korrekt betydelse enligt 

det svenska standardspråket. I kategorin att eleverna glömt sätta stor bokstav på namn gäller 

samma motivering som när eleverna glömmer sätta stor bokstav i början på mening. Vi är 

medvetna om att det kan förekomma slarvfel i texterna, men detta är inget vi har tagit hänsyn 

till i undersökningen, utan vi utgår ifrån att eleverna har granskat sina texter noga innan de 

lämnat in sitt färdiga resultat med tanke på att detta är viktiga formella texter. I dessa tre  

kategorier ingår kunskap om språket som eleverna lärt sig redan på lågstadiet. Vi har heller 

inte tagit hänsyn till de olika handstilar som eleverna har. 
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4.3.1 Liten bokstav i början på mening 

 

1999 

I tre av tjugotvå uppsatser upptäckte vi att eleverna skrivit liten bokstav i början på meningen. 

En elev hade missat stor bokstav en gång, en annan elev hade missat det elva gånger och en 

tredje elev hade missat stor bokstav två gånger i början på meningen.  

 

2010 

I åtta uppsatser av tjugotvå skrev två elever liten bokstav i början på mening två gånger. De 

andra sex eleverna hade liten bokstav vid ett tillfälle i sina uppsatser. 

 

Jämförelse 1999 och 2010 

Tittar vi på texterna från 1999 ser vi främst att en elev har svårigheter att sätta stor bokstav i 

början på meningen. Detta händer vid elva tillfällen och hela texten är på fyrtiotre meningar 

vilket utgör 25 % av textens meningar. Vi tyckte att antalet var anmärkningsvärt därför har vi 

valt att räkna ut detta resultat i procent. Vi kan inte utesluta att denna elev har svårigheter med 

språket. De andra sju texterna var inte så anmärkningsvärda därför har vi valt att inte göra 

denna uträkning på de texterna. 

 

4.3.2 Stor bokstav mitt i mening 

 

1999 

I åtta av tjugotvå texter från 1999 har eleverna skrivit stora bokstäver mitt i meningen vid 

totalt 173 gånger. De bokstäver vi kan se dessa tendenser på är: C, D, H, J, K, M, O, S, V.  

Bokstäverna som uppträder mest är S och M. Vi har valt att visa ett litet utdrag från texterna 

för att förstå kontexten och för att få en uppfattning om när bokstaven används.  

 

 En elev skriver stora S konstant i hela uppsatsen. Totalt 20 gånger, texten är 

ganska kort och upptar cirka 2/3 A4 sida.  

”Men den drömmen fick jag välja bort efterSom jag blev SjöSjuk när vi åkte över 

till Köpenhamn med båt, och hälSa på mina kuSiner Som bor där.” 

 

 En annan elev använder ibland stor bokstav på D, H, O och S detta händer totalt 15 

gånger, men eleven gör inte detta konsekvent genom hela uppsatsen, vilket visar 

på att elev kan använda sig av bokstäverna korrekt. Ofta uppträder den stora 
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bokstaven efter ett kommatecken, och inte inne i själva ordet. Uppsatsen är lång, 

cirka 3 ½ sida. 

”De frågade om någon hade varit stygg mot henne i skolan, Hennes svar blev; 

Nej.” 

 

 Eleven har stor bokstav mitt i mening vid ett tillfälle på bokstaven H. Uppsatsen är 

lång, 5 sidor. 

”Kalle satte sig sömnigt upp i hans nya säng Hans mörkbruna hår som var ganska 

kortklippt hade ändå trasslat ihop sig bak i nacken.”  

 

 Denna elev använder ibland stor bokstav mitt i mening detta händer på 

bokstäverna K, S och V sammanlagt 38 tillfällen. När eleven skriver väljer denne 

att göra sina K på ett eget personligt sätt: I < , ungefär så här ser det ut, detta gör 

det svårtolkat för oss att veta om eleven menar stor eller liten bokstav. Bokstaven 

K skriver eleven med stor bokstav 15 gånger. Bokstaven S 20 gånger samt 

bokstaven V tre gånger. Uppsatsen är lång cirka 3 ½ sida.  

”På mitt skåp var det Kladdat en massa Saker tex att det var jag som dödade 

henne, mördare, osv” 

 

 Eleven skriver ibland stor bokstav i mitten på mening vid 15 tillfällen. S är den 

bokstav som används åtta tillfällen och K vid sju tillfällen. Uppsatsen är på cirka 1 

2/3 sida.  

”Jag försökte Klura ut vad det var Som låg bakom hennes frånvarande blick, men 

jag kunde inte förstå (enligt hennes mamma) annars så glad och framåt tjej Som 

Angelica Kunde Se ut att må Så dåligt.” 

 

 Denna elev skriver ibland stor bokstav mitt i mening detta händer vid 23 tillfällen   

i texten. S är den bokstav som det märks mest på och det händer vid 15 tillfällen 

eleven visar på andra ställen i texten att denne behärskar lilla s. Andra bokstäver 

som återfinns i texten med stora bokstäver är: H en gång, I en gång, J en gång, K 

två gånger, M två gånger samt V en gång. Även dessa bokstäver visar eleven att 

denne kan skriva helt korrekt vid andra ställen i texten. Uppsatsen är på 2 sidor. 
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”Och i klassrummet va det ingen som Ville Sitta Med honom och alltid när han sa 

något så skrattade alla och gjorde narr av honom.” 

 

 Eleven skriver ibland stora C, K och S mitt i mening detta händer vid 25 tillfällen. 

Bokstaven C skriver eleven endast vid ett tillfälle, K vid fyra tillfällen och S vid 20 

tillfällen. Uppsatsen är lång cirka 4 ½ sida. 

”Jag och Kristian hade tejpat fast ett Kortlekskort på Cykeln Så att det Skulle 

smattra när vi kom.” 

 

 Denna elev skriver ibland stora M mitt i texten, detta kan bero på elevens handstil 

men vi anser att eleven klarar att skriva de andra bokstäverna bra, därför blir detta 

en tolkningsfråga. Många av M:en är dock så på pass stora att vi väljer att 

uppmärksamma dem. Uppsatsen är på tre sidor och det förekommer många stora 

M mitt i mening. Vi har valt att inte räkna antalet då vi anser att detta kan vara en 

tolkningsfråga om handstil.  

 

2010 

Eleverna 2010 klarar detta bra och vi upptäckte endast ett par spår av att eleverna missat på 

denna punkt i dessa texter. De bokstäver som eleverna har problem med är N, P, S och V och 

då är det främst S som upprepas gång på gång. 

 

 Eleven använder stort P på ordet ”Pappa” vid ett tillfälle. Tolkningen av detta är 

troligen att eleven ser pappa som ett namn och väljer därför att sätta stor bokstav 

på ordet. Uppsatsen är på tre sidor. 

”Mamma kom hem och berättade det ofattbara, Pappa hade dödlig cancer.” 

 

 Denna elev skriver stor bokstav mitt i mening vid fyra tillfällen på bokstäverna N 

och S. Uppsatsen är på två sidor.  

”Okej Nu gällde de.” 

”Jag släppte taket och klättrade Snabbt ner.” 

”Jag hade varigt höjdrädd Sedan i vintras när jag och familjen hade åkt skidor.” 

”Jag Sköt ner den.”  
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 Eleven skriver stor bokstav mitt i mening vid ett tillfälle på bokstaven P. Just detta 

P:et är väldigt markerat i jämförelse med de andra bokstäverna i texten. 

”Det finns ingen som kan vara Perfekt.” 

 

 Denna elev skriver oftast stor bokstav på sina S i texten detta händer 71 gånger och 

totalt finns det 121 stycken s i texten detta utgör totalt 59 % av de skrivna s:en. 

Andra bokstäver denna elev har problem med är vissa V som skrivs med stor 

bokstav, detta händer vid sex tillfällen och alltid i början på ord. Detta är den text 

vi valt att transkribera av 2010 års texter (se bilaga 3), för att få en helhetsbild av 

denna elevs text titta på bilagan. Uppsatsen är cirka 3 ½ sida. 

 

Jämförelse 1999 och 2010 

I denna undersökning har vi inte beaktat elevernas handstil eller personlig skriftstil utan 

enbart tittat på hur texten ser ut. De bokstäver som eleverna 1999 hade mest problem med var 

C, D, H, J, K, M, O, S medan 2010 var det bokstäverna N, P, S och V. Något som också är 

anmärkningsvärt är frekvensen som bokstäverna används i de olika jämförelseåren. Det var 

även fler elever som hade problem 1999 än 2010, när eleverna 1999 väl hade börjat skriva en 

bokstav stor så bibehöll de den tendensen genom hela uppsatsen. I texterna 2010 var det 

egentligen bara en text som skiljde sig markant ifrån de andra. De tre första texterna hade bara 

något eller några enstaka stora bokstäver i texten, vilket vi ser mer som slarvfel eftersom det 

inte uppträder gång på gång. Den sista texten 2010 var däremot så extrem så den kan vi 

absolut inte bedöma som något slarvfel, utan här är det mer systematiska fel som uppkommer 

hela tiden i texten vid olika tillfällen. Dock gör eleven rätt vid vissa tillfällen, vilket visar att 

eleven kan skriva korrekt. Denna text är ständigt återkommande under ett flertal av våra 

undersökningspunkter, och har flera brister utöver detta. Något vi finner anmärkningsvärt är 

att det är fler antal elever som har fel i 1999 års texter än 2010. Vi ser också att antalet 

nedslag är mycket fler i 1999 års texter än i 2010. Eleverna i dagens skola 2010 verkar vara 

väldigt uppmärksamma på hur de ska skriva och använda språket korrekt. En tolkning på detta 

är att eleverna 1999 skrev på ett sätt och de var inte medvetna om att stora bokstäver mitt i 

meningar kunde betyda något annat än just en bokstav. I dag 2010 kan man genom chatt- och 

SMSspråk byta betydelse på ett ord genom att byta ut en bokstav mot en siffra eller annan 

bokstav.  
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4.3.3 Glömt stor bokstav på namn 

 

1999 

Här finns inga tecken på att eleverna glömt stor bokstav på namn i uppsatserna. 

 

2010 

I en av uppsatserna har eleven glömt stor bokstav i början på namnet ”Bob” 2 gånger. Eleven 

har dock kommit ihåg det vid ett flertal andra gånger i uppsatsen.  

 

Jämförelse 1999 och 2010 

Vi ser positivt på att det inte fanns fler fel i uppsatserna detta visar att eleverna är medvetna 

om att namn ska skrivas med stor bokstav. Felet som fanns i 2010 års text får nog närmast ses 

som ett slarvfel då eleven gjort rätt på samma namn vid ett flertal andra tillfällen i texten. 

4.4 Versaler eller understrukna ord för att markera något 

 

I denna kategori redovisas hur eleverna använder sig av versaler eller understrukna ord för att 

göra en markering av något i texten. Anledningen till att vi valt denna kategori är för att i 

chatt- och SMSspråk förekommer ofta användandet av versaler eller understrukna ord för att 

markera ett speciellt ord eller uttryck lite extra. Versaler i en chatt kan uppfattas som att 

personen skriker ut texten.  

  

1999 

I dessa uppsatser hittade vi fyra elever av tjugotvå som hade använt versaler och/eller 

understruken text för att markera ett ord eller en mening i texten för att förstärka uttrycket. 

 

 Eleven använder versaler en gång i uppsatsen för att markera ordet ”WOW”. 

”WOW… tufft sa Olle och skrattade” 

 

 Denna elev använder en gång både versaler och understrykning av ordet ”SKA” 

för att verkligen markera ordets innebörd. 

”Men så här SKA det alltså inte vara egentligen, men varför är det så då?!” 

 

 Eleven använder understrykning för att markera ordet ”försiktig” vid ett tillfälle. 
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”-Visst. Sa hon och tog en försiktig mun ur sitt varma kaffe.” 

 

 Denna elev markerar ordet ”storstad” med understrykning vid ett ställe i texten. 

”Dels för att jag vill flytta till en trevlig storstad med åren (själv tycker jag inte att 

det är allt för gott om dem i Sverige) och arbeta på en stor firma där chansen är 

större att få arbeta med olika sorters juridik om man är utbildad till det.” 

 

 

2010 

I två av texterna från 2010 fann vi elever som använt versaler i sina uppsatser däremot fanns 

det inga understrukna ord i texterna. 

 

 Eleven använder versaler en gång i uppsatsen för att markera ordet ”INGA”. 

”Kom ihåg, det finns INGA som är mer värda än andra!” 

 

 Denna elev använder versaler en gång för att markera ordet ”RADEMORD”, 

eleven har tidigare i texten skrivit samma ord och då valt att skriva det med 

gemener och inom citationstecken. Rademord är för övrigt ett rockband som 

eleven spelar i. Just i denna texten vill eleven få fram att meningen skriks ut av 

någon till en publik. 

”Jag säger välkommen till RADEMORD!” 

 

Jämförelse 1999 och 2010 

Det finns fler markerade ord i 1999 års texter än 2010, med antingen versaler eller med 

understrykning. Orden ”försiktig” och ”storstad” från 1999 är inga ord som behöver någon 

markering, meningen blir ändå inte mer förstärkt för att orden är markerade. Däremot förstår 

vi varför eleverna 1999 valt att markera ord som ”WOW” och ”SKA”, däremot behövs inte 

dubbel markering med både versaler och understrykning. 2010 års texters markeringar är mer 

genomtänkta och det ligger en tyngd och en mening bakom deras val av versaler. Ordet 

”RADEMORD” menar eleven dessutom att det skriks ut till en publik, och därför behöver det 

ligga en större tyngd i just det ordet. Detsamma gäller ordet ”INGA” det ligger både tyngd 

och tanke bakom detta ord. 
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4.5 Förkortningar, akronymer och talspråk 

 

I denna kategori redovisas hur eleverna använder chatt- och SMSordet ”dom” istället för de 

eller dem. Det finns även en underkategori som redovisar bruket av andra ord. Anledningen 

till att vi valt dessa kategorier är för att ordet dom är ett typiskt talspråk och gärna skrivs 

istället för den korrekta formen de eller dem. Svenska akademiens ordlista tar upp att ordet 

”dom kan användas som förled till SMS” (digital källa: 

http://www.svenskaakademien.se/web/ Ordlista.aspx, 2007, sid. 156). Anledningen till att vi 

valt kategorin andra ord som även innehåller akronymer är för att det är ord som ofta ses i 

chatt- och SMSspråk men även i ungdomsspråk. Akronymerna bildas då man drar ihop ett ord 

för att det ska bli så enkelt och snabbt att skriva i ett SMS eller i en chatt.   

 

4.5.1 Använder ordet ”dom” istället för ”de” eller ”dem” 

 

1999 

I endast en av tjugotvå uppsatser hittade vi en elev som använt ordet dom istället för att 

använda den korrekta termen de eller dem. Eleven har använt ordet dom vid 14 tillfällen. 

 

2010 

Däremot i 2010 års texter fanns det sex av tjugotvå texter som innehöll ordet dom, fem av 

eleverna skrev konsekvent dom istället för de eller dem. En elev skrev dom vid tre tillfällen 

och de vid fem tillfällen vilket visar att eleven kan skriva korrekt men slarvar vid vissa 

tillfällen. I de sex texterna fann vi totalt 33 st dom. 

 

Jämförelse 1999 och 2010 

Vi kan se skillnader i texterna från 1999 och 2010 på det sätt att den elev som använder sig av 

ordet dom 1999 gör det många gånger i samma text dock är det bara en elev det handlar om. I 

texterna från 2010 är det dock sex elever som använder sig av ordet dom och fem av dessa 

elever gör det konsekvent genom sin text. Ordet dom är något som man ofta använder i 

talspråket och i chatt- och SMSspråk. I talspråk använder man ytterst sällan sig av orden de 

eller dem, utan det blir istället ordet dom som man använder istället för bägge dessa orden. I 

chatt- och SMSspråk använder man gärna talspråket för att underlätta skrivandet och här blir 

http://www.svenskaakademien.se/web/
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det tydligt att det fått genomslagskraft. I jämförelsen 1999 och 2010 blir detta tydligt att chatt- 

och SMSspråket används på denna punkt väldigt mycket mer 2010 än 1999.  

 

4.5.2 Andra ord 

 

1999 

I sju av texterna fann vi tydliga spår av chatt- och SMSspråk. Det finns totalt nio unika ord 

och ett av orden förkommer två gånger fem av eleverna har valt att dra ihop orden och på så 

sätt förenklat dem det vill säga använt sig av akronymer. Detta leder till att det går snabbare 

att skriva. Två av eleverna har valt att använda sig av andra ord. 

 

 Eleven använder sig av en akronym denne skriver ”va” istället för vara. Något 

eleven även använder är ordet ”dumpa” istället för att skriva till exempel gå ifrån 

eller lämna. 

”Jag valde att” dumpa” min kompis för de roligare, tuffare tjejerna i min klass” 

”Jag va med de här kompisarna i några år” 

 

 Denna elev använder sig av två akronymer denne skriver ”ok” istället för att skriva 

ut hela ordet som är okej. Detta hade kunnat tolkas som ett engelskt ord men i 

denna mening anser vi att det inte är detta eleven vill ha fram med ordet. Eleven 

skriver också ”vatt” istället för varit, detta är även ett tecken på chatt- och 

SMSspråk.  

”-Ok! Jag kommer.” 

”Han såg också att ”Pidde” inte alls hade vatt hos frisören som han sa.”  

 

 Eleven använder sig av en akronym och skriver ”så´n” istället för sådan vid ett 

tillfälle. Ordet är skrivet som en fråga i texten och kan därför tolkas både som 

talspråk och chatt- och SMSspråk. 

”-Vad heter en så´n som du då?” 

 

 Denna elev använder en akronym på ordet ”va” istället för var. 

”Och i klassrummet va det ingen som Ville Sitta Med honom och alltid när han sa 

något så skrattade alla och gjorde narr av honom” 
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 Eleven använder tre akronymer i uppsatsen på orden ”de” istället det, ”me´” 

istället för också, samt ”nåt” istället för något. Detta är tydliga spår av chatt- och 

SMSspråk. Även här är alla orden skrivna fråga och svar på tal i texten och kan 

därför tolkas som både tal, chatt- och SMSspråk. 

”-Ja de ska jag me´ göra sa jag.” 

”-Säg nåt sätt då?” 

 

 Denna elev använder sig ordet ”bitchig” i texten, ordet är svår översättligt på 

svenska. Grundordet är engelska bitch och betyder självständig aggressiv kvinna 

men har fått en svensk ändelse. I ordboken Nordstedts svenskt språkbruk  från1999 

finns inte ordet bitch med, alltså måste eleven ha en egen uppfattning om vad ordet 

bitchig betyder. 

”Jag har ett rykte om att ha en bitchig attityd och stil just därför att jag inte låter 

någon annan trycka ner mig och jag står för mina åsikter.” 

 

 Eleven använder ordet ”hufflar” ordet finns inte med i någon ordlista så vår egen 

tolkning på detta ordet utifrån den skrivna meningen är att ordet betyder stora 

muskulösa, osmidiga killar. Ordet kan ha en lokal förankring eller vara ett tecken 

på ungdomsspråk. 

”Killarna var bara stora hufflar som förde oljud, tyckte jag.” 

 

2010 

I fyra av de tjugotvå texterna 2010 fann vi sju ord av en annan karaktär än de ifrån 1999. Tre 

av orden är engelska men är ord som vi har anammat i Sverige och gjort som en del av vårt 

språk, ofta då med svensk betoning på ordet. Vi fann även ett par akronymer i texterna. Ett av 

orden är svårare att kategorisera och får ses som talspråk eller chatt- SMSspråk. 

 

 Eleven använder ord som ”bitch” som är engelska och betyder självständig 

aggressiv kvinna  och ”brat” som betyder ett bortskämt barn/människa kan även 

spegla klasstillhörighet. Ordet ”bitch” finns förklarat i Svenska akademins ordlista 

något ordet ”brat” inte gör. Eleven använder även andra starka uttryck i sin text, 
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men dessa ord är svenska och finns även de med i svenska akademins ordlista 

därför har vi valt att inte ta med de i undersökningen. 

”Man blev kallad fjortis, hora, slampa, slyna, bitch och brat m.m.” 

 

 Denna elev använder ett engelskt uttryck ordet ”fake” ordet finns inte med i denna 

form i Svenska akademins ordlista där återfinns istället ordet fejka som betyder 

förfalska, hitta på och det är detta ordet vi tror att eleven söker. 

”När man haft sexualkunskap i åtta kan det vara bra att se hur det verkligen går 

till, även om det är ganska mycket fake, när man ska ge sig ut i sexlivet.” 

  

 Eleven använder ordet ”asballt” en gång i texten, detta är svårare för oss att 

kategorisera. Ordet ball finns i Svenska akademins ordlista och betyder rolig, 

häftig. Här har eleven även valt att lägga till ordet as i början för att ytterligare 

förstärka ordet till enligt vår tolkning jätteroligt. Denna text är skriven på dator. 

”Där stod jag och Bob precis utanför den 20 meter höga och 50 meter långa 

lokalen, det var då jag började svettas igen men Bob klappade mig på axeln och sa 

att detta kommer att bli asballt men jag bara kollade på han som en katt som 

aldrig sett en människa förr.”  

 

 Eleven har även använt sig av en akronym vid två tillfällen i texten. Ordet är ”la” 

istället för lade i texten, dock har eleven använt sig av just ordet lade korrekt i 

texten vi andra tillfällen. 

”Jag flög upp ur sängen för att fixa allting, jag tog ett par öronproppar och la ner 

dom vänstra framfickan, jag tog två plektrum och la ner dom i högra framfickan 

för jag var osäker på om jag skulle kunna spela med nervösa fingrar.” 

 

 Denna elev använder två akronymer ”de” istället det vid två tillfällen och ”va” 

istället för var vid ett tillfälle. 

”De gjorde jag också men, sen skulle jag hoppa dubbelögel och det gick mindre 

bra jag ramlade.” 

”Det va en tisdag de också kommer uhåg.” 
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Jämförelse 1999 och 2010 

I texterna från 1999 fann vi sju akronymer på orden så´n, va, de, me´, ok, vatt och nåt. Det 

som skiljer dessa akronymer från de 2010 är att eleverna har lagt till en apostrof på två av 

orden detta är inget man lägger märket till i dagens chatt- och SMSspråk däremot den raka 

motsatsen. Idag tar man hellre bort ännu fler tecken för att minska antalet tecken i texten. I 

texterna från 2010 fann vi orden la, de och va. Dessa ord är nerkortade så mycket som det går, 

eleverna har inga apostrofer i orden. Något gemensamt för både 1999 och 2010 års ord är att 

de skrivs som de talas det vill säga som talspråk. Orden va och de är även ord som återfinns 

bägge undersökningsåren. Däremot orden så´n och me´ anser vi ligger på gränsen till att vara 

chatt- och SMSspråk eftersom man inte hade lagt tid på att leta efter ett apostroftecken i ett 

SMS. Däremot om man tar bort detta tecken så passar orden bra som i bilden av chatt- och 

SMSspråk. 1999 valde en elev att skriva ordet bitchig denna böjning på ordet bitch kan man 

inte återfinna i dagens ordlista, däremot ordet bitch finns vilket en elev valde att använda i sin 

text från 2010. Ordet bitchig är en försvenskad version, man kan vara en bitch, men man är 

bitchig detta får främst ses som ungdomsspråk. Även dumpa får ses som ungdomsspråk i den 

bemärkelsen elev valt att använda ordet i det vill säga att dumpa en kompis. Ordet hufflar från 

1999 är ett ord med lokal anknytning och är inget ord vi finner i en ordlista. I 2010 års texter 

finner vi även ord som brat, fake och asballt. Brat och fake är engelska ord som tagits rakt av 

in i det svenska språket. Just till ordet brat finns ingen bra översättning på svenska utan om 

man säger det ordet så vet de allra flesta ungdomar som vuxna vad det betyder. Däremot ordet 

fake har en svensk motsvarighet men stavas annorlunda fejk, eleven kan ha missuppfattat 

stavningen på detta ord. Ordet asballt blir en extra förstärkning av ordet ballt och får ses som 

ungdomsspråk. 

 

4.6 Emoticons eller smileys 

 

Denna kategori valde vi för att detta är typiskt chatt- och SMSspråk, smileys förekommer 

väldigt ofta i en chatt eller i ett SMS för att förmedla en känsla, och ibland istället för en 

punkt. 

 

Vi fann inga spår av varken smileys eller emoticons i texterna från 1999 och 2010. Detta får 

vi se som något positivt. 
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4.7 Textdisposition och särskrivning 

 

I denna kategori redovisas hur eleverna disponerar sina texter samt vilka ord som särskrivs. 

Anledningen till att vi valt dessa kategorier är för att de båda symboliserar chatt- och 

SMSspråk. Textdisponeringen tyder på att eleverna inte väljer att använda hela raden ut när de 

skriver, ett typiskt drag ifrån chatten. Kategorin särskrivning är även den något som visar på 

ett särdrag ifrån SMSanvändningen. Användaren av SMS kan välja att koppla ifrån T9 

funktionen och på så sätt sätta stavningshjälpmedlet ur funktion, då uppstår det ofta 

särskrivning. 

 

 

4.7.1 Textdisponering 

 

1999 

I 1999 års texter finner vi inget anmärkningsvärt, eleverna har disponerat sina texter väl, de 

har i de flesta fallen använt hela raden, några av eleverna har avstavat orden för att använda så 

stor del av raden som möjligt. De har varit noga med styckeindelningen i de flesta 

uppsatserna. 

 

 

2010 

I 2010 års uppsatser finner vi sju av tjugotvå elever som har problem med disponeringen av 

sina texter. Några exempel kan vara att eleverna har skrivit korta meningar, vissa av eleverna 

fyller inte ut raderna när de skriver. Någon elev skriver sin text nästintill i punktform. Vi 

kommer att visa några exempel men vi vill poängtera att de flesta texter vi har analyserat är 

skrivna för hand och kanske inte kan göras rättvisa dels genom att vi endast visar en del av 

texten samt att de är handskrivna i originalet.  

 

 Denna text är datorskriven. Eleven skriver korta meningar med mycket mellanrum 

mellan texten är skriven nästintill i punktform. Texten är disponerad på ett sådant 

sätt att eleven skrivit en inledning på sex rader utan problem. Sedan har eleven 

fortsatt att skriva nästan hela uppsatsen genom att dela upp texten i rader om en, 

två eller tre meningar vilket utgör cirka två rader. Därefter har eleven gjort nytt 

stycke, detta gör att texten ser ut att vara skriven i punktform. 
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 Även denna text är datorskriven. Denna uppsats är raka motsatsen till den första 

uppsatsen. Det är fortfarande små korta meningar men det finns inga som helst 

uppdelningar i texten, den är väldigt kompakt skriven. Texten blir på detta sätt 

väldigt svårläst. 

 

 Denna elev har skrivit väldigt många korta meningar genom hela texten, på detta 

sätt blir det svårt att få ett bra flyt i läsningen av texten. 

”Som tur är står förrådsdörren öppen. Där finns allt jag behöver. Min frihet till 

att komma ut. Stardust märker att det är någonting. Min hand för sig genom hans 

mann. Som en signal. Att allt kommer ordna sig.” 

 

 Denna elev har ett annorlunda disposition på sin text, eleven skriver endast något 

ord på raden som avslutar meningen sedan byter eleven rad, vilket gör att texten 

ser uppradad ut på ett konstigt sätt. Eleven skriver hela uppsatsen genom att dela 

upp texten i rader om en, två eller tre meningar vilket utgör cirka tre till fem rader, 

eleven väljer dock inte att göra någon blankrad för att markera nytt stycke. Texten 

är dessutom väldigt kort och upptar cirka 2/3 sida. 

 

 Denna elev väljer att skriva något ord som avslutar meningen sedan lämnas den 

raden tom, detta händer vid tretton tillfällen då eleven lämnar mer än halva raden 

tom. Denna text finns som bilaga 3, för att lättare få en uppfattning av vad vi 

menar. 

 

 Denna elev gör samma fel som många av de andra, dispositionen visar att eleven 

skriver något eller några ord på en rad som avslutas med punkt sedan lämnas den 

tom. Eleven skriver en mening sedan lämnas raden tom och därefter är det radbyte. 

På några ställen i texten har eleven slutat meningen ganska långt ut på högerkanten 

detta gör att raden ser full ut och att det då är naturligt att börja på en ny rad. Men 

eftersom eleven gjort samma fel konsekvent genom hela uppsatsen får detta ses 

som en slump att texten slutat där den gjort och inte genom att eleven varit 

medveten om detta. 
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 Denna text är skriven på dator. Eleven har en annorlunda disposition, texten är 

bitvis uppradad som nästintill punktform och eleven lämnar tomma rader och 

fortsätter meningen på raden under, detta inträffar sex gånger. Detta kan vara ett 

slarvfel från elevens sida alternativt att något blivit fel i wordprogrammet  eleven 

skrivit sin text i. Vi kan dock inte utesluta något då resten av texten inte uppvisar 

dessa fel. Övrig text har en bättre disposition vi saknar dock styckeindelning på 

flera ställen vilket gör att texten blir något kompakt och mer svårläst. 

 

 

Jämförelse 1999 och 2010 

Här blir det ingen jämförelse eftersom det inte fanns några spår av annorlunda textdisponering 

i uppsatserna från 1999. Texterna från 2010 är dock så pass anmärkningsvärda och är tillika 

sju stycken av tjugotvå vilket får ses som ett relativt stort antal. Många av felen är likadana i 

de olika uppsatserna och det handlar främst om att eleverna byter rad för tidigt vilket lämnar 

mycket tomrum i texten. Detta är ett typiskt exempel på framförallt chattspråk där det ofta blir 

korta meningar och mycket mellanrum, samt en relativt luftig och lättläst text. Något vi även 

tycker är anmärkningsvärt är att tre av de sju texterna är skrivna på dator, men de ser alla 

väldigt olika ut i textdispositionen. En fråga vi kan ställa oss undrande till med just dessa 

texterna är främst datorns inverkan på texten. I ett datorskrivet dokument är det lättare att se 

hur texten är disponerad eftersom man får plats med mer text på en sida än om den är 

handskriven, det blir lättare att överblicka. Eleverna borde i såfall vara mer medvetna om hur 

deras text ser ut innan de lämnar den ifrån sig. Det är även mycket lättare att gå in och 

redigera i en datorskriven text än i en handskriven. Därmed inte sagt att eleverna inte redan 

har gjort det i dessa texter. Självklart kan det även finnas brister i elevernas skrivkunskaper 

detta är svårt att avgöra i detta fall, eftersom vi inte vet något bakomliggande om varken 

texterna eller eleverna.  

 

 

4.7.2 Särskrivning 

 

1999 

Vi hittade sju stycken särskrivna ord i sex av tjugotvå uppsatser. 
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Figur 3 Lista med särskrivna ord 1999 

Särskrivet ord Antal gånger 

det används 

jätte bra 1 

jätte dålig 2 

jätte många 1 

jätte taskiga 1 

kall svettig 1 

neger jävlarna 1 

tegel hus 1 

 

2010 

Fann vi tretton stycken särskrivna ord i fyra av tjugotvå uppsatser. Anmärkningsvärt är att en 

elev har skrivit nio särskrivningar i sin uppsats. 

 

     Figur 4 Lista med särskrivna ord 2010 

Särskrivet ord Antal gånger 

det används 

as ballt 1 

axel bandet 1 

bad rummet 1 

bas gitarren 1 

lika dant 1 

omklädnings rummet 1 

rektangulär formad 1 

säng kanten 1 

tyst låten 1 

upp värmningen 1 

utan för 1 

ytter dörren 1 

öron proppar 1 
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Jämförelse 1999 och 2010 

I jämförelsen mellan 1999 och 2010 års texter finner vi att det finns fler elever som har 

särskrivit ord 1999 än 2010. Dock är det fler ord som är särskrivna 2010 än 1999. Detta beror 

på att en elev 2010 har särskrivit nio av de tretton orden. I de övriga uppsatserna från 2010 

finns endast ett eller två särskrivna ord. I 1999 års texter var det bara en elev som särskrivit 

vid två tillfällen och denna elev hade skrivit ”jätte dålig” två gånger, övriga elever har 

särskrivit ord en gång. Särskrivning av ord är ett tecken på chatt- och SMSspråk och då främst 

när man skickar SMS. Funktionen T9 kan ställa till problem eftersom funktionen vill hjälpa 

till att forma orden, när dock inte rätt ord infinner sig snabbt nog väljer användaren att göra 

mellanslag mellan orden och sätter på sätt T9 ur funktion vid detta ord som ofta leder till 

särskrivning. Ett annat sätt att tänka när det gäller särskrivning är att eleverna tänker orden 

fristående det vill säga ord för ord. Ett exempel på detta är ordet badrummet, eleven kan tänka 

bad och rummet, bägge orden kan skrivas var för sig och därför blir det lätt ett mellanslag.  

 

4.8 Sammanfattning av undersökning 

 

I vår sammanfattning har vi valt att göra vissa nedslag som vi finner mest anmärkningsvärda 

i vår undersökning. I vissa av kategorierna har vi inte fått några större svar och dessa väljer vi 

därför inte att uppmärksamma vidare. 

 

När vi har undersökt de 44 uppsatserna har vi kommit fram till att man kunde finna spår av 

chatt- och SMSspråk redan 1999. I våra jämförelser mellan 1999 och 2010 har vi funnit både 

likheter och olikheter mellan språket i texterna och användandet av chatt- och SMSspråk. En 

stor skillnad var användandet av citationstecken 1999 då hälften av eleverna använde 

citationstecken i sina uppsatser, varav totalt 41 ord användes. Orden som eleverna valde att 

sätta inom citationstecken var ord som då kunde anses som nyare ord/uttryck/populärord. 

Eleverna har med största sannolikhet varit medvetna om sitt skriftspråk men osäkra på 

ordvalet och därför valt att sätta dessa ord inom citationstecken. Genom citationstecknet har 

eleverna försökt göra uttrycket mildare och genom detta vågat använda i vissa fall ett starkare 

ord eller uttryck i sin text. I 2010 års texter fann vi fem av tjugotvå texter som innehöll ord 

med citationstecken, varav totalt åtta ord användes. Vi tolkar att skillnaden i användningen av 

citationstecken har att göra med att språket som används idag i skolan är ett friare språk, 

genom chatt- och SMSanvändningen har språket blivit friare. Eleverna har i vissa fall tagit in 

talspråket och gjort det till en del av skriftspråket och med detta har citationstecknet lagts till 
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sidan. Dessutom är citattecken något som man inte återfinner ofta i chatt- och SMSspråk 

idag, detta är även något som vår undersökning tyder på.  

 

I jämförelsen där eleverna använde tre punkter (…) i meningen blev vi överraskade av 

resultatet. Vi fann fler i 1999 som använde detta fenomen än i 2010. Vi hade förväntat oss ett 

omvänt resultat, då användandet av tre punkter (…) är något man ser väldigt ofta i dagens 

chatt- och SMSspråk. Undersökningen visade istället att det fanns mer användning av tre 

punkter (…) i texterna från 1999 än 2010. Slutsatsen vi drar av detta är att även här är 

eleverna 2010 är medvetna om sitt skriftspråk och kan skilja det från chatt- och SMSspråk. 

Vi kan ha förståelse för varför eleverna 1999 har valt att sätta tre punkter (…) efter en 

mening eller ett ord, ofta finns det en bakomliggande tanke vid användandet av dessa punkter 

som kommer fram när eleven väljer att använda sig av dessa tecken. Ofta är det för att skapa 

en paus, tystnad eller spänning i texten, vilket är något eleverna 2010 klarar utan att sätta ut 

tre punkter. En tolkning på fenomenet är att eleverna 2010 är medvetna om att detta är en 

formell text i form av nationellt prov som ska granskas och därför väljer de att inte använda 

sig av sitt chatt- och SMSspråk. Även den överdrivna användningen av tecken är något som 

vi drar samma slutsats av som ovan då det visade att 1999 fanns det ett par spår av detta 

fenomen men inga spår alls fanns i 2010 års texter. Detta visar återigen att eleverna är 

medvetna om sitt skriftspråk 2010.  

 

I åtta av tjugotvå texter från 1999 har eleverna skrivit stor bokstav mitt i mening medan 2010 

var det fyra av tjugotvå elever. Det som var anmärkningsvärt var att bokstaven S och V var de 

bokstäver som var gemensamma för båda åren och som skapade mest problem. Vi är 

medvetna om att när man går i nionde klass har man skapat sig en personlig prägel på sitt 

skrivande och skolan går inte längre in och rättar elevernas handstil utan tittar bara på språket. 

Detta gör att vi i undersökningen endast kan tolka elevernas handstil som deras personliga sätt 

att skriva men i vår texttolkning har vi utgått ifrån ett korrekt sätt att skriva bokstäver och tar 

inte elevernas personliga stil i beaktning. Det var fler elever som hade problem 1999 än 2010, 

när eleverna 1999 väl hade börjat skriva en bokstav stor så bibehöll de den tendensen genom 

hela uppsatsen. Något vi finner anmärkningsvärt är att det är fler antal elever som har fel i 

1999 års texter än 2010. Vi ser också att antalet nedslag är mycket fler i 1999 års texter än i 

2010. Eleverna i dagens skola 2010 verkar vara väldigt uppmärksamma på hur de ska skriva 

och använda språket korrekt. En tolkning på detta är att eleverna 1999 skrev på ett sätt och de 

var inte medvetna om att stora bokstäver mitt i meningar kunde betyda något annat än just en 
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bokstav. I dag 2010 kan man genom chatt- och SMSspråk byta betydelse på ett ord genom att 

byta ut en bokstav mot en siffra eller annan bokstav.  

 

I undersökningen om eleverna använder ordet dom istället för de eller dem var det endast i en 

uppsats 1999 man kunde återfinna detta tecken medan 2010 var det sex av tjugotvå elever. 

2010 använde fem av sex elever det konsekvent genom hela uppsatsen. Ordet dom är något 

som man ofta använder i talspråket och i chatt- och SMSspråk. I talspråk använder man ytterst 

sällan sig av orden de eller dem, utan det blir istället ordet dom som man använder istället för 

bägge dessa orden. I chatt- och SMSspråk använder man gärna talspråket för att underlätta 

skrivandet och här blir det tydligt att det fått genomslagskraft. I jämförelsen 1999 och 2010 

blir detta tydligt att chatt- och SMSspråket används på denna punkt väldigt mycket mer 2010 

än 1999. Detta är även något som kommit att förändras med åren. Regeln att skriva de eller 

dem istället för dom är något man lär sig tidigt i skolan men i undersökningen ser man att 

regeln glömts bort och dessa elever 2010 har tagit till sig chatt- och SMSspråkets dom. Frågan 

vi ställer oss är hur lång tid det kommer att dröja innan ordet dom är likvärdigt med de eller 

dem. 

 

Tittar vi på kategorin andra ord har eleverna använt olika sorters ord 1999 än 2010. Eleverna  

1999 har lagt ner mer tanke i sin skrift, de har en bakomliggande tanke om hur ordet ska låta 

när man läser det. De har lagt tid på att sätta ut apostrofer på vissa ord. I ett par fall har 

eleverna använt sig av akronymer och apostrofer när de har skrivit en konversation i texten. 

Det innebär att eleven har skrivit talspråk och då har de säkert tyckt att det varit korrekt att 

använda akronymer och apostrofer. Detta är inget vi återfinner i 2010 års texter utan då 

kommer akronymerna naturligt in i den berättande texten. Därmed inte sagt att det är mer 

korrekt där. Jämförelsen man kan dra av detta är att den tid eleverna lade ner på sina 

akronymer 1999 kan vi inte återfinna 2010. Idag hade denna noggrannhet säkert ifrågasatts 

eftersom apostrofer inte alls återfinns i den bemärkelsen i dagens chatt- och SMSspråk. De 

tillfällen som man ser en apostrof idag i chatt och SMS är närmast när man ska göra en 

smiley. Det behövs idag inte heller inte heller användas en apostrof när man skriver ord som 

till exempel me (med) eller va (vara). De uttalas och har samma innebörd ändå, med eller utan 

apostrof, men orden är fortfarande inte korrekta i skriftspråket, utan är tydliga spår av chatt- 

och SMSspråk. 
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När vi tittade på hur eleverna disponerade sina texter fann vi inget anmärkningsvärt 1999. 

Däremot 2010 fann vi problem med disponeringen i sju av tjugotvå texter. Det eleverna hade 

mest problem med var att det lämnades mycket tomrum i texten efter avslutad mening sedan 

hoppade eleven ner till ny rad. Detta hände i fem av sju uppsatser. En teori på att det skiljer så 

mycket på texterna 1999 och 2010 är att 1999 fanns det inte tillgång till datorer i samma 

utsträckning vare sig i hemmet eller i skolan. Speciellt på skolor var tillgången på datorer 

dålig detta ledde till att eleverna inte fick samma tid att använda datorer och skriva sina texter 

i ett ordbehandlingsprogram, utan man skrev med papper och penna och var mer invand med 

det sättet. I dagens skola varierar man mer sitt skrivande mellan datorskrivet och skrivet för 

hand, alla ska lära sig hantera en dator, och de flesta har enligt statistiken en dator i hemmet. 

Detta ledde till att eleverna 1999 var mycket duktigare på att skriva för hand och disponera 

sina texter på bättre sätt än eleverna 2010. När man använder datorn som redskap när man 

skriver behöver man inte tänka på textdispositionen så mycket själv, utan datorn sköter 

mycket till dig. Därför finner vi det anmärkningsvärt att tre av de sju eleverna 2010 inte hade 

bättre textdisposition på sina texter trots att de var skrivna på dator. Ett par av de sju texterna 

hade använt sig av väldigt kort meningar vilket gjorde att det var svårt att få ett bra flyt i 

texten vid läsning. Här kan vi se en tydlig koppling till chatt- och SMSspråk där man 

använder sig av korta meningar för att skriva så lite och snabbt som möjligt. När man chattar 

skriver man gärna små korta meningar med mycket innehåll i. I och med att man är två eller 

fler som för konversation med små meningar gör detta att textdispositionen inte ser konstig ut 

för chattaren. Skulle man använda detta sätt att skriva i en formell text blir dispositionen helt 

fel och innehållet ser uppstaplat ut som nästintill i punktform. Detta gör att texten blir 

svårläst.  

 

I jämförelsen om elevernas särskrivna ord 1999 och 2010 fann vi fler särskrivna ord i 2010 

års texter än 1999, dock är det fler elever som särskrivit 1999 än 2010. Särskrivning av ord är 

ett tecken på chatt- och SMSspråk och då främst när man skickar SMS. Funktionen T9 kan 

ställa till problem eftersom funktionen vill hjälpa till att forma orden, när dock inte rätt ord 

infinner sig snabbt nog väljer användaren att göra mellanslag mellan orden och sätter på sätt 

T9 ur funktion vid detta ord som ofta leder till särskrivning. Ett annat sätt att se på problemet  

när det gäller särskrivning är att eleverna tänker orden fristående det vill säga ord för ord. Ett 

exempel på detta är ordet badrummet, eleven kan tänka bad och rummet, bägge orden kan 

skrivas var för sig och därför blir det lätt ett mellanslag. Särskrivning kan vi se både 1999 och 

2010, och är med största sannolikhet något som är svårt att få bort från språket. 
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Hela undersökningen har varit intressant, vi trodde dock att vi skulle få se fler större 

skillnader i undersökningsgrupperna. Det vi kommit fram till är att mycket av den litteratur vi 

hittat stödjer vårt resultat i vår undersökning. Det vill säga att de flesta eleverna klarar av att 

sära på det språk de använder på fritiden och det språk de använder i skolan och formella 

skrivtillfällen. Vi kan med denna undersökning inte säga att alla elever 2010 använder chatt- 

och SMSspråk på sin fritid men vi är övertygade om att alla elever varit utsatta för detta språk 

vid ett eller flera tillfällen. Samtidigt kan vi se paralleller mellan utvecklingen och chatt- och 

SMSspråket på vissa delar i undersökningen. Vi ser klart och tydligt skillnader i texterna 1999 

och 2010 i vissa fall var eleverna 1999 bättre på att skriva och hantera språket korrekt och i 

vissa fall var det motsatsen då var 2010 års elever bättre än 1999 års elever.  
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5. DISKUSSION 
 

I detta avsnitt ställer vi vårt forskningsresultat mot tidigare forskning, samt för en diskussion 

kring likheter och skillnader. 

 

5.1 Diskussionsavsnitt 

 

Vi och flera forskare menar att språket förändras med tiden (Allén, Gellerstam & Malmgren, 

1989; Andersson, 1989; Bellander, 2006a,b; Einarsson,2010; Kotsinas, 2000; Larsson, 2009; 

Sofkova Hashemi & Hård af Segerstad, 2007) och att utvecklingen på alla nivåer går framåt 

inom språk. Detta är något som varit föränderligt genom alla tider och är något som gett 

språket ytterligare nyanser. Ett exempel på detta är att hade våra föräldrar börjat prata som de 

gjorde när de var unga hade vi sannolikt inte förstått deras ungdomsspråk, och det samma 

gäller när vi var unga. Våra föräldrar och vår omgivning hade svårt att förstå de ord som vi 

använde ifrån vårt ungdomsspråk. Något som dock är påtagligt idag är att varken våra 

föräldrar eller vi själva använder oss av dessa ord eller detta språk längre, vi vet dock vad 

orden betyder om vi ser dem i något sammanhang. Detta är även något Andersson (1989) tar 

upp att vi använder oss av olika sorters språk vid olika tillfällen i livet och beroende på vilket 

sammanhang och vilka vi kommunicerar med, detta gäller såväl ungdomar som vuxna 

(Andersson, 1989). Även Allén, Gellerstam och Malmgren (1989) beskriver vår 

språkutveckling allt eftersom tiden går och att, nya ord är en del av utvecklingen. Ordförrådet 

kan ses som en spegel av den förändring som samhället genomgår (Allén, Gellerstam & 

Malmgren, 1989). I vår undersökning fann vi inte så många spår av nya ord men dock ett par 

ord. 1999 (se 4.5.2) användes ord som dumpa, bitchig och hufflar detta är ord som kan ses 

som ungdomsspråk. År 2010 användes ord som bitch, brat, fake och asballt. Alla orden som 

förekom 1999 och 2010 förutom ordet hufflar får ses som ungdomsspråk. Kotsinas (2000) 

beskriver att dialekter är något som är avvikande från det svenska standardspråket och utgör 

på detta sätt ett hot och kan ses som bristande kunskaper i svenska. Hon menar även att lokalt 

anknutet språk som till exempel Rinkebysvenska utgör ett hot och dessa ungdomar blir 

missgynnade av denna språkanvändning i utbildningssamhället där man kräver ett gemensamt 

språk. Samtidigt trycker Kotsinas (2000) på att det är viktigt att vi har våra olika variationer i 

språket (Kotsinas 2000). Enligt vår uppfattning menar Kotsinas att det finns en fara med 

dialektalt språk men att det är något som behöver finnas. Andersson (1999) däremot menar att 

dialekter har sin plats främst i hemmet och i vardagliga situationer medan standardspråket har 
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sin plats i offentliga och formella situationer (Andersson 1999). Vår tolkning på detta är att så 

länge man vet i vilka situationer man ska använda vilket språk så utgör varken dialekter eller 

ungdomsspråk en fara för språket. Detta är även något som vår undersökning visar. Det enda 

ord som vi kan uppfatta som ett typiskt dialektalt ord är hufflar, som vi båda kan känna igen 

som ett lokalt anknutet ord som förekommer där vi bor. Tittar vi däremot på de andra orden 

som förekom i undersökningen så var tre av sju ord engelska ord. Ett av de andra orden, 

bitchig är från början ett engelskt ord som fått en svensk ändelse. Medan de engelska orden 

bitch, brat och fake är helt tagna ur engelska språket utan att försvenska dem. Ordet fake har 

dessutom en svensk stavning och betydelse i ordet fejk, men det väljer eleven inte att 

använda. Anledningen till att de engelska orden kan ha ökat kan bero på att eleverna har en 

annan närhet till det engelska språket genom dagens media och Internetanvändning. Kotsinas 

(2000) menar även att idag är många även tvåspråkiga i dagens samhälle, och det är vanligt att 

man från tidig ålder lär sig växla mellan olika språk (Kotsinas, 2000). Detta kan vara en 

anledning till att antalet engelska ord har ökat i elevtexter. 

 

 Vissa av orden vi kan återfinna i ungdomsspråket får stor genomslagskraft och hamnar 

därmed i svenska akademins ordlista och blir en del av standardspråket. Likaså menar 

Kotsinas (2000) att vissa ord tar ungdomen med sig in i vuxenlivet och ibland tar sig även 

slangord in i standardspråket. Återigen ser man bevis på att språket är levande och ändras hela 

tiden (Kotsinas, 2000). I vår undersökning dra vi en parallell till att språket förändras genom 

tiden. Undersökningen av texterna från 1999 visade att eleverna satte många ord de var osäkra 

på om de var korrekta att använda i sin uppsats inom citationstecken. Många av dessa ord som 

skrevs inom citationstecken 1999 kan av oss idag 2010 ses som vardagliga ord och som man 

inte behöver markera inom citationstecken. 1999 var chatt- och SMSspråk fortfarande något 

som var på framväxt och hade ännu inte fått genomslagskraft hos vare sig ungdomar eller 

vuxna. Språket var inte utvecklat ännu och eleverna var uppmärksamma på hur de skulle 

skriva för att få ett korrekt språk då. De nyare orden, fraserna och slangorden gjorde eleverna 

osäkra på dess användning och genom att sätta dessa ord inom citationstecken garderade sig 

eleverna mot språkfel i texten. I chatt- och SMSspråket idag finns det inget utrymme för att 

använda sig av citationstecken. Texten ska skrivas snabbt och ta så liten plats som möjligt, 

detta gör automatiskt att orden minskas till akronymer för att ytterligare förkorta texten. 

Denna del av språket gör att det utvecklas ytterligare, vilket gör att vi får ett nytt språk för den 

nya generationen. Samma sak händer igen, våra föräldrar hade sitt ungdomsspråk, vi vuxna 

idag hade vårt ungdomsspråk och ungdomarna idag har sitt språk. Skillnaden som vi kan se i 
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detta är att både våra föräldrar och vi vuxna idag hade mestadels ett verbalt ungdomsspråk 

medan ungdomarna idag har ett verbalt språk precis som generationerna innan, men även ett 

utpräglat skriftspråk som används minst lika mycket.  

 

Einarsson (2009) menar att SMS har en begränsad längd på hur många tecken man kan skicka 

samtidigt. Detta gör att det oftast skrivs meddelande utan mellanslag och skiljetecken, många 

gånger används inte heller versaler (Einarsson, 2009). Vi anser dock att Einarsson har fel i sin 

teori att det bara beror på utrymmet i SMS:et eftersom dagens mobiltelefoner tillåter 

användaren att skicka längre meddelanden, dock baseras avgiften per skickat SMS på de 160 

tecken som gäller för ett SMS. Väljer användaren att skicka ett längre meddelande på till 

exempel 161-320 tecken blir det dubbel avgift. Vi ser inte SMS:ets 160 tecken som ett hinder 

för dagens ungdomar att skriva det de vill eller så långa meddelanden som de vill. Med tanke 

på hur många olika mobilabonnemang vi dagligen ser reklam för i media som erbjuder fria 

SMS eller otroligt stora mängder gratis SMS vid tecknandet av abonnemang eller vid köp av 

mobiltelefon. Baron (2008) har synpunkter på hur vi använder oss av chatt och SMS, hon 

beskriver faran med att vi använder chatt- och SMSspråket så mycket, på så sätt ersätter vårt 

talspråk med skriftspråk. Istället för att ringa upp en vän och fråga vad de gör så skriver man 

ett kort SMS och frågar istället. Detta gör att vi skriver det talade språket mer i våra SMS och 

skriftspråket blir sämre. Punkt, stor bokstav och mycket annat faller bort i vårt skriftspråk för 

att det inte är nödvändigt att använda i SMS (Baron, 2008). Vår undersökning visar att det 

finns spår av de farhågor som Baron (2008) tar upp, vi kunde se en skillnad i texterna från 

1999 och 2010, i jämförelsen att skriva liten bokstav i början på mening (4.3.1). Det var fler 

fel i 2010 års texter, men mängden var så liten att det är inget vi anser borde gå ut över 

skriftspråket. Även i jämförelsen av att skriva ut punkter och kommatecken (se 4.2.2) såg vi 

en ytterst liten skillnad. Här var det dock eleverna 1999 som var sämre än eleverna 2010, 

återigen var det inget oroväckande för språkets utveckling utan vår undersökning visar snarare 

på att eleverna har blivit bättre på denna punkt. Alternativt att eleverna 2010 kan skilja på ett 

formellt språk och på chatt- och SMSspråk. Dock har vi medvetet valt att basera 

undersökningen på formella texter i form av nationella prov där eleverna är ytterst medvetna 

om vad som förväntas av dem. Detta på grund av svårigheten att hitta lagrade äldre elevtexter 

med samma syfte och utgångspunkt som jämförelsetexterna från idag. Detta är även något 

som Bellander (2006a) har upptäckt i sina undersökningar att även om ungdomar har ett 

chattspråk nu så kan deras språk ändras och anpassas till nya situationer då det kräver ett mer 

korrekt språk (Bellander, 2006a). Även Sofkova Hashemi och Hård af Segerstads (2007) 
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studie visar de inte ser något hot mot standardspråket när eleverna använder chatt- och 

SMSspråk (Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad, 2007). Däremot anser Cáceres (2006) 

likt Baron (2008) att chatt medför en fara för skriftspråket, eleverna kan inte skilja på 

chattspråket och det svenska skriftspråket i skolan (Cáceres, 2006). Detta är en omdebatterad 

fråga med många olika åsikter men med vår studie som underlag så är vi benägna att hålla 

med Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad (2007) och Bellander (2006a) att elever kan 

skilja på formellt språk och chatt- och SMSspråk.  

 

Tittar vi på hur standardspråket har inverkat på elevernas texter blir vi lite fundersamma. I de 

texter från 2010 var det fem stycken som var skrivna på dator. Vi har enbart sett dessa texter 

utskrivna på papper, men av vår analys att döma fanns det ganska många fel i dessa fem 

texter. Texterna är skrivna i ett ordbehandlingsprogram, vilket oftast ger utslag för felstavade 

ord eller andra missar i texten. Vi vet inte hur mycket fel de fem eleverna har rättat av dessa 

texter, men vi menar ändå att detta är deras inlämnade slutresultat. Som elev brukar man vilja 

lämna ifrån sig ett så korrekt material som möjligt, och de elever som skrivit på data har haft 

en större chans att få så bra texter som möjligt om man jämför med de andra eleverna som 

skrivit för hand. De har haft tillgång till stavningsprogram men har i många fall inte använt 

sig av denna hjälp fullt ut. Detta kan tyda på okunskap eller att eleverna inte bryr sig så 

mycket om hur texten ser ut. Baron (2008) menar att i skolan idag uppmuntras eleverna att 

skriva hur de själva vill och känner för, vilket tar över uttrycket i deras skrivande, detta leder 

till att eleverna inte skriver rätt grammatiskt (Baron, 2008). Sofkova Hashemi och Hård af 

Segerstad (2007) tar upp hur eleverna väljer att använda sig av hjälpmedel som 

stavningsprogram. Ofta är de hjälpmedel som vänder sig till användaren av ett 

ordbehandlingsprogram, alternativt till SMS där funktionen T9 finns mer till besvär än till 

hjälp. Stavningsprogrammet vänder sig ibland till en viss sorts användare, och detta gör att det 

chatt- och SMSspråk som eleverna använder skiljer sig så radikalt ifrån det standardspråk som 

stavningsprogrammet innehåller att det skapar mer problem. Därför väljer eleverna bort dessa 

hjälpmedel eftersom det finns för många fel i texten och skapar bara oreda i elevens struktur 

på texten, i och med att stavningsprogrammet gör markeringar i elevens text (Sofkova 

Hashemi & Hård af Segerstad, 2007). Vi håller med på denna punkt. 

 

Tidigt i skolan lär sig eleverna de främsta skrivreglerna som att sätta ut punkt, kommatecken 

och stor bokstav i början på mening. Redan i första klass till och med i förskoleklass på vissa 

skolor, lär sig eleverna hur man formar och skriver bokstäverna samt hur man använder 
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skriftspråket. Kotsinas (2000) menar att det är skolans uppgift att lära ut det standardspråk 

som vi har som norm i skolan. Det behövs ett gemensamt språk för att kunna ha en gemensam 

grund att stå på, både i arbetslivet, när vi studerar och i andra sammanhang (Kotsinas, 2000). 

Vår undersökning (se 4.3) visar att så många som åtta av tjugotvå elever 1999 hade problem 

med att de skrev stora bokstäver mitt i orden. Medan hälften så många, det vill säga fyra av 

tjugotvå 2010, gjorde samma fel. Tittar vi däremot på undersökningen (se 4.3) under samma 

kategori som behandlar liten bokstav i början på mening så blir resultatet det motsatta. Här 

var det texterna från 2010 som var sämre än de från 1999. Dessa resultat förvånade oss, 

eleverna kommer dagligen i kontakt med korrekt skriftspråk genom media, läroböcker och så 

vidare. Därför trodde vi att vi inte skulle få så stort utslag på dessa punkter. Att resultatet på 

första punkten 1999 skulle vara så stort kan knappast bero på chatt- och SMSspråk med tanke 

på att det inte var så utbrett då. Det beror nog snarare på någon annan för oss okänd orsak. 

Många av de stora bokstäverna mitt i orden i vår undersökning kan bero på en säregen 

handstil som eleven utvecklat genom åren. Vår undersökning är baserad på elever i årskurs 

nio, från att ha övat intensivt på en så korrekt handstil som möjligt på lågstadiet till att det inte 

verkar finnas några krav på hur handstilen ser ut i nionde klass, detta kan leda till 

missförstånd i texten. Vi kan därför eventuellt ha funnit fel där eleverna inte medvetet gjort 

fel, utan där den personliga handstilen orsakat missförstånd. Vi har dock varit tvungna att vara 

konsekventa i vår bedömning och haft samma kriterier för samtliga texter.  

 

Tittar vi på hur vår forskning kan påverka vår yrkesroll, så ser vi positivt på vårt utfall av 

resultatet i vår undersökning. Eleverna klarar att skilja på skriftspråket i de formella och i de 

informella texterna. Som lärare i dagens samhälle bör vi vara medvetna om att språket är 

föränderligt och kommer att fortsätta utvecklas hela tiden. Vår undersökning visar att vi lärare 

inte behöver känna rädsla inför att chatt- och SMSspråket ska ta överhand i vårt skriftspråk, 

utan istället se det som en tillgång. Larsson (2009) tar upp att barn och ungdomar gärna 

skriver både mycket och helt frivilligt när de är på Internet och chattar, skickar e-mail eller 

gör andra saker, detta bör tas tillvara istället för att tycka att det förstör språket. Det är helt 

enkelt ett nytt sätt att kommunicera och det nya språket för med sig nya uttryckssätt som till 

exempel förkortningar av redan befintliga ord och ska snarare ses som en nyans av språket 

(Larsson, 2009). Är chatt- och SMSspråk ett sätt att få eleverna att bli mer intresserade av det 

svenska skriftspråket så ser vi det snarare som en tillgång än att det skulle utgöra en fara. 

 

 



 60 

5.2 Tillämpning 

 

Vår undersökning kan ses som ett komplement till den forskning som redan finns inom 

området chatt- och SMSspråk. Undersökningen kan ge vägledning till lärare som har farhågor 

mot det nya språket. Den kan även ge information till de som inte känner sig så insatta i det 

nya chatt- och SMSspråket. 

 

5.3 Vidare forskning 

 

Denna undersökning är en vidare forskning på en B-uppsats (Hallén Lindgren & Bengtsson, 

2009) och har givit oss djupare kunskap inom chatt- och SMSspråk. Ytterligare vidare 

forskning på ämnet kan vara att se hur eleverna använder språket i informella texter. Med 

utgång från våra sju undersökningspunkter kan man göra en liknande undersökning för att se 

om resultatet blir annorlunda. Något som däremot kan vara svårt är att hitta gamla informella 

texter då dessa inte finns bevarade på samma sätt som de nationella proven. Det kan däremot 

vara av yttersta intresse att jämföra endast nya informella texter med de sju 

undersökningspunkterna. 

  

5.4 Sammanfattning 

 

Om vi tittar på vår frågeställning i denna uppsats så var den som följer: 

 

 Påverkar ungdomars chatt- och SMSspråk deras skriftspråk på de nationella proven i 

svenska?  

 Går det att urskilja några skillnader i skriftspråket? Vilken inverkan har det haft på 

skriftspråket?  

 

Enligt vår forskning kan vi se spår av chatt- och SMSspråk i elevernas uppsatser. På vissa 

punkter har vårt resultat visat på skillnader men även likheter i jämförelsen mellan 

undersökningsåren. Vi trodde innan vi började undersökningen att texterna från 1999 skulle 

innehålla färre spår av chatt- och SMSspråk, eftersom detta språk inte var så utbrett vid denna 

tid. Visst förekommer det fel i både 1999 och 2010 års texter som kan kopplas till chatt- och 

SMSspråk, dock är eleverna överlag duktiga på att använda ett korrekt skriftspråk i sina 

formella texter som de nationella proven i svenska utgör. Tidigare forskning gjord av Baron 
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(2008) och Cáceres (2006) visar att chatt- och SMSspråk utgör en fara för språket, vår 

undersökning visar motsatsen. Vår forskning stöds av tidigare forskning gjord av Bellander 

(2006a,b) samt Sofkova Hashemi och Hård af Segerstad (2007). De skillnader vi kan urskilja i 

skriftspråket i vår forskning är att det finns felaktigheter i både 1999 och 2010 års texter som 

kan härledas till chatt- och SMSspråket. Båda undersökningsåren har fel i uppsatserna men 

ibland av olika karaktär. Vi kan med forskningen inte säga att det ena undersökningsåret har 

bättre texter än det andra. Formellt sett kan vi se att vår forskning visar att chatt- och 

SMSspråk har mycket liten inverkan på det formella skriftspråket. Eleverna visar tydligt att de 

kan skilja på det formella skriftspråket och det språk de använder på fritiden. 
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 65 

Bilaga 1  
Här kommer en lathund för att underlätta när man använder olika tecken som förekommer i 

vår undersökning. Styckena är indelade efter hur vi använder dem i vårt analys och 

resultatkapitel. Överskrifterna är de samma som i undersökningen. 

 

Citationstecken. ”  
Citationstecken, även citattecken eller anföringstecken, är en uppsättning av typografiska tecken 

med flera användningsområden. (Digital källa: www.sv.wikipedia.org) 

   

 

Citattecken kan sättas runt ett ord när man vill fästa uppmärksamheten vid ett ordval eller 

markera att det är ett visst ord (det språkliga uttrycket) som avses. […] Citattecken kan sättas 

runt främmande uttryck som är helt nya eller tillfälliga ord i språket. När man väl introducerat 
ett nytt ord eller citatlån med citattecken, bör man inte upprepa citattecknen då ordet 

återkommer i samma text. När ett sådant ord blivit etablerat i språkbruket, ska det inte längre 

skrivas med citattecken (eller kursiv) (Svenska skrivregler, 2008 sid. 201). 

 

 

Anföringstecken, citationstecken, liten streckmarkering (” eller >>) som anger inledning eller 

avslutning av direktcitat. Tecknet används också för att utmärka en speciell, ofta ironisk 

användning av ett ord. Kring citat inuti citat sätts enkla anföringstecken (’) ; så utmärks oftast 

även ett ords betydelse. I andra språk kan användas anföringstecken som ser annorlunda ut än i 

Svenskan  (Digital källa: www.ne.se). 

 
Använder … i mening. 

Tre punkter används för att markera att något utelämnas i text eller mening. Det kan också 

markera paus. Mellanrum görs före första punkten (utom vid avbrutna ord) och efter sista 

punkten före nytt ord eller ny mening. De tre punkterna får inte delas upp på olika rader, och de 

bör helst inte inleda en ny rad. I många ordbehandlingsprogram förekommer de tre punkterna 

som ett enhetligt tecken, ibland kallat ellips  (Svenska skrivregler, 2008 sid. 174).   

 
Överdriven användning av tecken. 

Flera frågetecken eller utropstecken i rad , eller en kombination av dem, kan utnyttjas för att 

förstärka innebörden av tecknen. Sådan hopning av tecken ska användas mycket sparsamt och 

passar inte in i alla sammanhang. Om man använder både frågetecken och utropstecken och 

meningen har en frågeform, är det naturligast att frågetecknet placeras före utropstecknet 

(Svenska skrivregler, 2008 sid. 178).  

 

Snedstreck /  

Snedstreck är ett tecken som används med många innebörder: ”och”, ”eller”, ”per”, ”alternativt” 

etc. det kan därför lätt bli tvetydigt . av den anledningen bör man vara återhållsam med 

snedstreck, i synnerhet i löpande text. Bäst är alltid att skriva ut det ord snedstrecket står för, 
t.ex. borr- och spettmaskin alternativt borr- eller spettmaskin- vilket man ny avser - och inte 

borr/spettmaskin. I tabeller och liknande text med begränsat utrymme kan snedstreck dock vara 

behändigt – om det tydligt framgår vad tecknet står för. Snedstreck ska aldrig omges av 

mellanrum (utom när det anger radbyte i vers) (Svenska skrivregler, 2008, sid. 198). 

 
Versaler 

I löptext används gemena (små) bokstäver. En text skriven med endast versala (stora) bokstäver 
är svårläst, då versalerna bildar ett kompakt block som ger få fästpunkter för ögat. Ett enstaka 

uttryck skrivs ibland med versaler för att det ska få särskild uppmärksamhet. Var dock sparsam 

med detta bruk (Svenska skrivregler, 2008, sid. 14). 
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Transkriberad text från 1999 
 

”Om man inte passar in”, så heter 

den insändaren i en skoltidning  

skriven av ”Anti”. För er som  
har läst den så tänker ni säkert  

likadant som jag, att det är en  

person, kan vara kille eller tjej 
i tonåren , som inte hör till de  

”coola” och ”tuffa” på skolan. Den 

här personen behöver inte alls  
ha dåligt självförtroende för det 

utan tvärt om, eftersom personen 

till och med skrivit en insändare 
kanske han/hon inte bryr sig. 

Men jag tror ärligt talat att de 

flesta ”udda” personer som blir 
behandlade såhär tar åt sig, en 

del väldigt mycket, varför skulle 
det annars vara ungdomar eller  

vuxna (som känner likadant på 

sitt arbete) begå självmord? 
Så här är det ju faktiskt i 

verkliga livet, trots att det är fel. 

 
Ny sida   

 

Den här personen som har skrivit  
”om man inte passar in” har troligt- 

vis det svårt i skolan, antagligen  

eftersom han/hon inte lyssnar 
på ”rätt” musik eller har de 

”rätta” kläderna och inte heller  

Det ”rätta” utseendet. Den här  
personen har nog också haft  

kompisar som har svikit honom/henne 

kanske när de började i högstadiet 
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eller på gymnasiet, just därför 

att kompisarna har ”rätta” stilen 

för att umgås med de ”coola och 
tuffa”. Men om ”Antis” sk kompisar  

har gjort så, så var de inga  

riktiga och trofasta vänner. 
 

 

Om jag ska berätta hur det är  
på min skola så är jag en av  

de ”coola” och ”tuffa” Det ”gänget”  

som jag och min bästa kompis  
är med i består av 4 killar 

och vi 2 tjejer, men ingen av  

oss är ihop eller har varit det 
utan vi är helt enkelt ”polare”.  

Fast 1 av de här killarna som är  

Lite ”för” stöddig har en förmåga  
Av att vara översittare, typ. När 

Den här killen är sådan mot mig 

Så blir jag förbannad och säger  
 

Ny sida 

till honom vad jag tycker om att  
han beter sig som en jävla skit- 

stövel (jag är absolut inte som en 

mamma utan då när jag blivit 
förbannad får jag respekt). 

Jag har ett rykte om att ha  

en bitchig attityd och stil just 
därför att jag inte låter någon 

annan trycka ner mig och jag 

står för mina åsikter: att alla 
inte ska vara likadana, för 

då skulle samhället vara skit trist 

rent ut sagt. Trots att jag är med 
i det här gänget så varken röker 

eller dricker jag , inte heller min  
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bästis, vi är inte heller några  

översittar typer som mobbar andra 

bara för att de skiljer sig från  
oss. 

Jag tror att man i dagens samhälle 

måste vara stark och ha attityd 
för att klara sig från mycket 

”ont”, inte allt men nästan. 

 
Men så här SKA det alltså inte  

Vara egentligen, men varför är  

det så då?! Den frågan kommer vi 
nog inte få svar på det närmsta  

årtusendet. 
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Transkriberad text från 2010 

 

Allt är möjligt 
Mitt bidrag ska handla om när jag gjorde 

ett triatlon. 

När vi alla kom till bad huset och Skulle 
Samla oss till läraren kom så fick     

jag en känsla Som fick mig att må illa. 

Jag var nervöS, hervös för att misslyckas 
eller så var det bara inbillning, Jag  

visste inte vad jag skulle Välja, men 

precis när jag skulle gå in i bussen  
igen Så kom läraren. 

Läraren bad oss att gå in och byta  

om Så jag visste att det skulle vara  
försent om jag gick in genom de där  

dörrarna.  

Jag tänkte länge men till slut gick  
jag in. 

När jag gick in i omklädningS rummet 

för att byta om Så diskuterade alla  
tjejer om hur kul det skulle bli, men  

jag var nog den enda Som ville 

ha detta över Så fort Som möjligt. 
När vi alla var klara Så gick vi ut  

till bassängerna och där Stod alla 

killarna och väntade på oss. 
Jag fick panik när dom ropade upp 

mitt namn och gav mig ett nummer. 

När dom var klara med alla namnen 
Så var det dags att börja. 

Jag Stod där och frös om min kropp. 

tills jag hörde att någon hoppade  
i vattnet och började Simma. 

Ny sida 
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Till Slut Så var det min tur. 

Där Stod jag och tänkte nu gäller  

det, Jag tog fart och dök ner  
i vattnet. 

När jag kom med huvudet över ytan 

Så tog jag ett andetag. 
Det kändeS bra, jag började att  

Simma. 

När jag kände hur mina armar  
jobbade och hur ont jag hade i  

dem Så fick jag min SysterS bild 

i huvudet, det var hon Som var  
duktig på Sport och det var hon 

Som trodde på mig, Så jag fortsatte  

att Simma. 
Till Slut min sista längd och då  

tog jag i och jag lovar att jag aldrig 

har Simmat Så fort i hela mitt liv 
Jag Sprang upp och in i omklädningS- 

rummet för att jag skulle ta på mig  

torra kläder. 
Det kändes Som om jag Skulle Svimma 

men jag vägrade att ge upp 

När jag hade torra kläder på mig  
Så sprang jag upp för trapporna och  

ut i Solen. 

 
Där stod den bland alla andraS  

jag låste upp den och Satte på mig den 

fula hjälmen Så att det Såg ut Som om 
jag hade en Svamp på huvudet.  

 

Ny sida 
Sen Så började jag trampa 

Jag har nog aldrig cyklat Så fort  

i hela mitt liv. 
Med Vinden i ansiktet och människor 

bakom mig Så var det något Som  
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fick mig att fortsätta men jag visste 

inte Vad. 

När jag hade kommit in till Mjällby Så hade  
ont i magen, armarna och fötterna. 

Men jag Skulle inte ge upp. 

 
Jag tog av mig hjälmer Som nästan  

hade kväft ihjäl mig. 

Då var de de jobbigaste kvar till Sist. 
Men jag visste inte om min ben och fötter 

Skulle orka bära min kropp mer, men 

jogga. 
Jag joggade igenom en bondgård när  

jag verkligen kände lukten av  

lantliv Så fick de mig att må mycket  
bättre. 

Men till Slut Så Såg jag målet jag  

Ville bara Springa men visste inte  
om jag Skulle orka det. 

Men jag började springa, jag hörde 

hur lärarna roppade på mig, 
Det var då jag Sprang allt jag kunde. 

När jag kom i mål Så Slängde jag mig  

ner i gräset och tänkte att detta inte var möjligt 
Jag låg där och funderade på hur  

jag hade klarat detta och Varför 

 
ny sida 

jag hade inte givit upp. 

Men till slut så kom jag på det. 
Jag kommer ihåg när jag stod där  

i badhuset och tittade ner på vattnet 

Så tänkte jag, Vinna eller förlora? 
Jag besegrade min räddsla och jag  

Vann. 

Så det är viktigt att man tror på  
Sig Själv för om man tror på Sig  

Själv Så är allt möjligt 


