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1. Inledning  
I detta arbete har jag för avsikt att studera ungdomars (mer specifikt gymnasieelevers) 

förmåga att kodväxla mellan språkliga konventioner inom olika sociala medier. De medier jag 

har för avsikt att studera är följande sociala plattformer på internet; Facebook, Twitter och 

chatt. Som kontrast till dessa kommer jag även studera hur eleverna skriver inom ramen för 

svenskämnet i officiella skolsammanhang, för att kunna jämföra dessa resultat med resultaten 

från de internetbaserade plattformerna. Med kodväxling avser jag alla former av 

språkförändring. Dessa kan innefatta både växling mellan olika autonoma språk, olika lekter, 

olika register, olika grammatiska förändringar, samt förändringar i stilnivå och innehåll 

baserat på mottagare.  

1.1 Bakgrund 

Det finns i media och i allmänheten en ofta uttryckt farhåga om att ungas användande av IKT, 

informations- och kommunikationsteknologier, skulle ha en negativ inverkan på det 

standardiserade svenska skriftspråket (Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi 2007).  

Till exempel visar en undersökning i Svenska Dagbladet 2009 att majoriteten av läsarna 

anser att internet riskerar att förstöra det svenska språket. 47% av de som svarat på 

undersökningen ansåg att det redan har hänt, och 18% att risken finns. Sammanlagt 65% av 

läsarna ansåg alltså att internet kan vara, eller är, skadligt för det svenska språket. (SvD 2009)  

Vidare rapporterar Daily Mail i Storbritannien att företag har problem med att deras 

nyanställda inte besitter förmåga att separera talspråk från sms-språk och andra digitala 

skriftspråk. Detta ska då ha lett till att man tvingats skicka iväg arbetarna på kurser för att lära 

sig kommunicera i en yrkesmiljö (Clark 2012). Även om detta är något som skett utomlands 

så når nyheterna trots allt till svenska nyhetsmedier och skapar rubriker här (Lindström 2012). 

En hastig sökning på Google med orden ”förstör internet språket” visar att flera bloggar och 

forumtrådar på olika ställen hävdar att internet skadar vårt (framförallt ungas) språkbruk 

(Google, 2014-02-06). 

Då och då läser jag diskussioner som dessa i nyheter och på sociala medier. Alla kretsar 

de kring hur internet påverkar människors språkförmåga, och det är på grund av detta som jag 

blivit intresserad av att undersöka saken närmare.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Som ovan nämnt figurerar ett antal uttalanden kring internets negativa inverkan på språket, 

men bland allt detta kan man även hitta en motpol. I Svenska Dagbladets  

undersökning sågs till exempel inte enbart negativ respons, utan 35% av människorna som 

svarat ansåg att internet inte riskerar att förstöra språket, utan tvärtom (SvD 2009). Vad som 

exakt menas med ”tvärtom” framgår inte, men det är inte orimligt att anta att vad 

undersökningen säger är att dessa 35% anser att internet till och med kan ha en positiv 

inverkan på språket. 

Naomi S. Baron (2008) skriver i sin bok Always on: Language in an Online and Mobile 

World att populärpressen upprepade gånger har ifrågasatt huruvida saker som chatt, email och 

sms har förstört vårt språk. Författaren hävdar dock att en del lingvister istället menar på att 

dessa medier tvärtom stärker vår språkförmåga, och språket själv (Baron 2008).  

I enlighet med vad Baron (2008) hävdar har jag själv både bevittnat och åhört diskussioner 

om ämnet där en positiv inställning till internets påverkan på språket har presenterats. Dessa 

motpoler bland åsikter har fascinerat mig, och mitt syfte med arbetet är alltså att undersöka 

hur det faktiskt förhåller sig. Mina grundfrågeställningar blir därmed: 

1. Kodväxlar ungdomarna i målgruppen, och hur ser i så fall denna kodväxling ut? Det 

vill säga, finns det tydliga konventioner för hur språkbruket anpassas för olika 

sammanhang inom målgruppen? 

Med dessa frågor studerade avser jag att försöka få lite klarhet i de något svårare frågorna: 

2. Har ungdomars språkbruk försämrats eller förbättrats i och med internets utbredning? 

3. Riskerar ungdomarnas internetanvändning att försämra det svenska språket? 

1.3 Avgränsningar  

Studien jag kommer att göra är kvalitativ för att få fram så tydliga resultat som möjligt. 

Detta gör att den inte kan representera svenska ungdomar som helhet, men den kan få bli ett 

illustrativt exempel för hur det kan se ut. Då jag har för avsikt att utföra studien i en skolklass 

kommer gruppen att bli relativt homogen i vissa aspekter (socioekonomiskt, intressen etc.), 

men andra variationer kommer att finnas där, så som genus och geografisk härkomst (då 

programmet på grund av sin specifika idrottsprofil har studenter från hela landet). Jag har 
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även valt att avgränsa antalet medier till endast tre stycken då jag anser att det räcker för att 

svara på frågorna kring huruvida ungdomarna kodväxlar och hur deras språk påverkas. 

Urvalet av dessa tre kom av en egen subjektiv uppfattning om vilka jag tror är de mest 

använda textbaserade kommunikationsplattformerna som används på internet av ungdomar i 

Sverige idag. Att jag valt att fokusera på gymnasieelever kommer dels av att det är dessa jag 

avsett att arbete med själv i framtiden, men även för att många av uttalandena, som det i Daily 

Mail (Clark 2012), rör just unga vuxna och människor på väg ut i arbetslivet. Gymnasieelever 

är därmed en, i mitt tycke, intressant grupp eftersom de har grundskolan avklarad och nu 

befinner sig i mellanläget till att bli vuxna individer på väg ut i samhället. 

1.4 Disposition 

Efter de inledande styckena kring arbetets bakgrund kommer jag att ge en kort inblick i 

termerna kodväxling och medialekt och hur dessa används inom arbetet. Efter detta ges en 

övergripande förklaring av hur de olika medialekter jag studerar kan se ut och vad som 

utmärker dem. Därefter delges resultaten av min undersökning, följt av en analys av dessa 

resultat och vad de visar. Till sist kommer en diskussion som inte rör direkt vid resultaten, 

utan istället försöker reda ut mina frågeställningar i förhållande till resultaten och annan 

forskning kring liknande ämnen. Diskussionen fungerar därför även delvis som en slutsats. 

1.5 Tidigare forskning 

Jag inte hittat någon forskning som rör exakt den kodväxlingen jag valt att studera i min 

åldersgrupp, vilket kan förklaras med att studier kring moderna medier sällan görs i 

jämförelse med traditionella medier, utan snarare endast i förhållande till sig själva (Bellander 

2006). Det närmaste jag har hittat är Hård af Segerstad och Sofkova Hashemis (2007) 

slutrapport Elevers skriftspråkande i skolan och nya medier där de rapporterar in resultaten 

från den undersökning de gjort kring barns och ungas eventuella skillnader i texter 

producerade i skolan och på fritiden. Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi (2007) 

undersöker dock grundskolan, vilket alltså är en yngre målgrupp än den jag har studerat, och 

undersöker inte heller samma medier som de jag valt, utan fokuserar på webbdagböcker, e-

mail och sms. 

Det finns i övrigt dock en hel del forskning som rör kodväxling över lag, och 

språkbruket på internet, varav jag avser nämna några här nedan. 

I Social Media for School Leaders skriver dr. Brian J. Dixon (2012) om hur sociala 

nätverk och plattformer kan användas som en del av skolans organisation. Dixons (2012) bok 

rör inte ämnet kodväxling, eller språktyperna som används på de sociala medierna utan är 
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enbart intressant i fråga om översikten han ger över vilka sociala medier som finns och hur 

dessa fungerar. 

Anna-Brita Stenström, Gisle Andersen och Ingrid Kristine Hasund (2002) har i sin bok 

Trends in Teenage Talk- corpus compilation, analysis and findings dokumenterat och 

analyserat engelskspråkiga tonåringars talspråk, vilket i viss mån bidrar till en ökad förståelse 

för analyserna i detta arbete eftersom man kan hitta vissa likheter mellan talspråk och 

internetspråk, främst inom ramen för chattande.  

Hallén Lindgren och Jenny Bengtsson (2010) har i sitt examensarbete Chatt- och sms-

språk  gjort en undersökning av hur nationella prov skrivna 1999 och 2010 ter sig i 

förhållande till chatt- och sms-språk, för att kunna utröna huruvida dessa modernare 

kommunikationsformer kan ha förändrat ungdomars språkbruk. Examensarbetet är skrivet på 

M1-nivå så jag förhåller mig aningen mer källkritiskt till dessa resultat, men anser ändå att det 

kan vara av intresse i analyserna i detta arbete.  

I sin avhandling Jakten på den godkända texten - Läspraktiker och internetanvändning 

på gymnasieskolan undersöker och kartlägger Ulrika Nemeth (2011) läspraktiker i elevens 

möte med internettexter, skoluppgifter och läroresurser, vilket är av visst intresse då hon 

precis som jag tittar på elevers interaktion med olika former av text i det nya mediasamhället. 

Den har dock ett helt annat fokus, eftersom den syftar till att titta på informationssidor på 

nätet, och inte sociala medier. Även Naomi S. Baron (2008) har i sin bok Always on: 

language in an online and mobile world kartlagt mediaanvändning i förhållande till språket. 

Jakob Cromdal och Ann-Carita Evaldsson (2003) har tillsammans med ett antal andra 

människor författat boken Ett vardagsliv med flera språk, där de skriver om flerspråkiga 

ungdomar. Boken fokuserar på kodväxling mellan olika autonoma språk och inte lekter, men 

har en del relevans i hur omvärlden (framförallt vuxna) ser på ungdomars språk, vilket är 

intressant för detta arbete. 

Många författare har intresserat sig för barns och ungas relation till det nya 

mediasamhället, och en hel del litteratur finns tillgängligt inom ämnet. Patrik Hernwall (2001, 

2003) har till exempel i sin avhandling Barns digitala rum och i sin bok barn@com 

intervjuvat barn för att måla upp en bild av deras syn på nätkommunikation. Ulla Carlsson 

(red.) (2012) har tillsammans med Olle Findahl, Ulrika Sjöberg, Martin Danielsson och Göran 

Bolin gett ut boken Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället där de talar om 

barns och ungas digitala vanor.  

Även lingvistiska undersökningar av internetbaserade plattformer har genomförts på 

många håll. Hård af Segerstad (2002, 2007) har i sin avhandling Use and Adaptation of 
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Written Language to the Conditions of Computer-Mediated Communication undersökt 

språkbruket i e-mail, chatt och sms. I sitt projekt Att lära sig skriva i IT-samhället har hon 

tillsammans med Sofkova Hashemi (2007) jämfört elevers språkbruk i formella 

skolsammanhang kontra deras informella digitala verklighet. Vidare har Lotta Collin (2005) i 

sin avhandling Variation i webbdiskussionen undersökt lingvistisk variation på ett digitalt 

diskussionsforum om diabetes. 

Theres Bellander (2006) har i SoLiD (FUMS sociolingvistiska rapportserie) skrivit 

Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten? där hon visserligen inte studerar 

språkbruket, men väl ungdomars användande av olika moderna medier i förhållande till 

traditionella. 

Slutligen vill jag nämna Jean Aitchison (2001) som skivit en bok vid namn Language 

Change- Progress or Decay? som är intressant för frågorna jag ställer mig i detta arbete. 

Även om Aitchison inte specifikt berör internetspråk så finns en relevans då boken  tar upp 

diskussioner kring språkförändringarnas uppbyggande kontra förstörande karaktär. 
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2.  Kodväxling och medialekter 
Innan vi går närmare in på kärnan i detta arbete är det relevant att först säga ett par ord 

om språkvariationer och kodväxling. 

Att det finns olika geografiska variationer inom varje autonomt språk är ingen nyhet, 

men det var först på 1960-talet, menar Eva Sundgren (2013) i sin bok Sociolingvistik, som 

man i Sverige började prata om sociolekter. Denna term innebär språkliga variationer 

baserade på sociala faktorer istället för geografiska, så som till exempel socioekonomisk 

status. Jan Einarsson (2009) menar på att man även kan dela in språket i många andra lekter, 

så som sexolekt (baserat på kön), kronolekt (baserade på ålder) och etnolekt (baserat på etnisk 

tillhörighet). På samma sätt som man kan tala om att människor inom en viss 

etnisk/geografisk/åldersbaserad/etc grupp använder sig av ett likartat språkbruk så kan man 

även se vissa framträdande drag inom ramen för de olika digitala plattformerna. Jag har därför 

i detta arbete valt att klassificera de olika språkbruken (här kallade facebookspråk, 

twitterspråk och chattspråk) som egna lekter, eller medialekter om man så vill. 

Vad gäller växlandet mellan dessa olika språkbruk kan man antingen se det som en 

kodglidning eller en kodväxling, där kodglidningen innebär en glidande skala av språkbruk 

inom till exempel nivå av dialekt eller formalitet, medan kodväxlingen innebär en mer 

konkret växling, så som mellan två olika automona språk eller skarpa dialekter (Sundgren 

2013). Man kan anse att användandet av de olika medialekterna är en glidning på en skala i ett 

större perspektiv, där man till exempel kan se mer likheter mellan facebookspråket och 

skolspråket än mellan chattspråket och skolspråket. Jag har dock noterat mer konkreta 

brytningar i språkbruk och kommer att tala om de olika medialekterna som separata enheter 

snarare än steg på en skala, och väljer därför att använda mig av begreppet kodväxling som 

symbol för att eleverna faktiskt gör specifika distinktioner mellan de olika lekterna. 

 
 
 
 
 
 



 7 

 

  

3. De sociala mediernas språk 
”Ingen kan ha undgått den förändring som har skett när det gäller läsande i 

samhället. En mängd olika slags medier och därmed många olika slags texter 

är en naturlig och stor del av vår vardag, och detta särskilt för den nu 

uppväxande generationen.” (Nemeth 2011, s 1) 

Precis som Nemeth (2011) håller jag med om att det är svårt att förneka att teknikens 

intågande i vardagslivet har satt sina spår, och att detta torde påverka ungdomars språkbruk då 

de plötsligt ställs inför flera olika sorters språk i olika sammanhang. Det kan dock vara svårt 

att med säkerhet kunna rama in vilka de olika språkbruken är och hur de fungerar. Baron 

(2008) berättar om Samuel Johnson som rätt snart efter publiceringen av hans Dictionary of 

the English Language insåg omöjligheten i att kartlägga ett språk som om det vore ett 

konstant ting att dokumentera. På samma sätt skriver författaren att hon själv upplevt 

frustration över att försöka karaktärisera ett så föränderligt och svårdefinierat fenomen som 

internetspråk. (Baron 2008) 

Precis som Baron (2008) vill jag reservera mig för att de distinktioner jag kommer att 

utgå ifrån i detta arbete vad gäller olika former av internetspråk inte på något sätt är självklara 

fakta så mycket som tillfälliga teorier. 

Baron (2008) anser att man kan dela upp kommunikationsplattformer efter två olika 

variabler: huruvida de är synkrona, samt huruvida de vänder sig till en eller flera mottagare. 

En synkron plattform i detta sammanhang innebär att kommunikationen sker direkt, medan 

dess motsatta asynkrona plattformer istället sänder ett meddelande som mottagaren sedan kan 

läsa när denne själv behagar. Vad gäller mottagare väljer Baron (2008) att dela in 

plattformerna i vad hon kallar en-till-en och en-till-många (min översättning). Email skulle till 

exempel alltså klassas som en asynkron en-till-en-plattform. 

Jag kommer att använda mig av dessa distinktioner i mina analyser av vad som 

definierar formerna av språkbruk inom olika IKT. 

3.1 Facebookspråk 

När dr. Brian J. Dixon (2012) skriver om Facebook i sin bok Social Media for School 

leaders beskriver han plattformen på följande sätt: ”Facebook is the world’s most popular 

social networking site. On Facebook, users create personal profiles and connect to their 

friends by sharing photos, links and updates” (Dixon 2012, s 20). 

Facebook är en internetbaserad plattform för social interaktion som funnits sedan 2004 

(Baron 2008) och erbjuder många funktioner, så som bilddelning, fildelning, chatt, eventsidor, 
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gruppsidor etc. I detta arbete kommer jag dock enbart att fokusera på facebookfenomenet 

statusuppdatering. Denna aspekt av plattformen är enligt Barons modell asynkron och i 

formen en-till-många, vilket alltså innebär att sändaren skickar ut sitt meddelande till flera 

människor på samma gång som kan läsas när mottagarna själva vill (Baron 2008).  

En statusuppdatering kan innehålla bilder, emoticons, kartor och länkar (Facebook.com 

2014). 

Enligt Harsh Agrawal (2014) på Shoutmeloud.com (en indisk blogg-plattform fokuserad 

på internetanvändning) brukade Facebook ha en maxgräns på först 160 och sedan 420 tecken. 

Successiva ökningar ledde sedan till 500, 5000 och slutligen 63206 tecken (Agrawal 2014). 

Nu för tiden kan alltså en statusuppdatering rymma en mindre bok, men den etablerade 

normen kring relativt korta och lättlästa uppdateringar lever fortfarande kvar hos många 

användare, enligt vad jag själv iakttagit.  

Baron (2008) skriver att Facebook erbjuder sina användare att själva arrangera hur de 

vill att deras liv och personlighet ska visas för andra. Plattformen ska, enligt författaren, ha 

skapats för att skapa nya kontakter, och hålla kontakt med de bekantskaper man redan har. 

Hon menar på att den här formen av kommunikation eftertraktas eftersom den tillåter att man 

upprätthåller kontakt med bekanta utan att behöva ödsla tid på de annars förväntade 

artighetsfraserna och andra invanda beteenden. (Baron 2008) 

Karaktäriseringen jag kommer att utgå ifrån är alltså att facebookspråk (då vi talar om 

statusuppdateringar) är oberoende av direkt synkron kontakt, vänder sig till flera mottagare, 

och är relativt kortfattad. Med kortfattat avses här cirka 500 tecken som maxgräns. Språket är 

dessutom personligt, riktat till vänner, och ofta modifierat för att måla upp en önskad bild av 

sändaren. 

3.2 Twitterspråk 
Twitter is a mircobloging messaging service that limits you to 140 characters per 

message, including spaces and punctuation, to post updated content. Twitter began by 

asking the question,  ”What are you doing now?” Essentially, it is an instant messaging 

service for the masses, allowing users to post updates anytime from anywhere to be 

read by anyone. (Dixon 2012, s 40)  

Twitter är en kommunikationsplattform som startades 2006, och skaparna själva säger att 

deras mål är att ge alla kraften att skapa och dela idéer och information omedelbart, utan 

gränser (twitter.com 2014). Plattformen har således utvecklats för väldigt korta meddelanden 

som kan läsas och spridas fort. Till skillnad från facebookstatusens nästan obegränsade längd 

på textinnehåll kan en så kallad tweet (d.v.s. ett twittermeddelande) som tidigare nämnt endast 
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innehålla 140 tecken, inklusive mellanslag och punkter (twitter.com 2014). Vidare är 

mottagaren mindre bekant och mer offentlig än på facebook, eftersom en tweet inte går ut 

endast till ens vänskapskrets, utan till offentligheten där vem som helst kan läsa den, dela den 

och svara på den (Dixon 2012). Snabbheten och delningsbarheten på denna plattform gör den 

till ett forum där framförallt väldigt aktuella saker tas upp. Oavsett om det handlar om 

världsnyheter, eller om någonting man just sett eller läst, så är en tweet ofta kopplad till 

någonting som hänt strax innan den skrivs. 

Dixon (2012) förklarar vidare att ”[t]he 140-caracter limit on messages has caused Twitter 

users to create and modify their own shorthand codes to help users better use the service and 

communicate with each other” (Dixon 2012, s 41). Saker Dixon (2012) tar upp som del i “the 

twitter lingo”, som han uttrycker det, är dess användande av specifika symboler: 

 @ framför ett namn, för att länka texten till personen i fråga så att hen 

uppmärksammas på att något har skrivits. 

 # framför nyckelord eller ämnen, för att länka in texten i ett sammanhang. Funktionen 

med dessa, menar författaren, är att en läsare kan klicka på ett nyckelord/ämne och på 

så sätt komma vidare till andra tweets som markerat samma ord. 

Vidare menar författaren att Twitter är ett stort forum för att sprida aktuella nyheter av olika 

slag, vare sig det gäller sport, världsnyheter eller mors dag. (Dixon 2012) 

Karaktäriseringen jag kommer att utgå ifrån när det gäller twitterspråk är således att det 

är  offentligt, aktuellt för stunden samt mycket kortfattat och därmed vanligen bestående av 

förkortningar, symboler, slang och anpassad grammatik för att komprimera längden så mycket 

som möjligt. Enligt Barons (2008) modell är Twitter en asynkron en-till-många-platform. 

3.3 Chattspråk 

Chattprogram i olika former har existerat sedan tidigt 1990-tal (Baron 2008). Chattprogram 

kan generellt delas upp i webbchatt och instant messaging, där den tidigare är ett virtuellt rum 

där man kan prata med flera människor samtidigt, och den andra är en mer individuell chatt 

där man väljer vem man vill prata med och ingen annan kan läsa (Hård af Segerstad 2002). 

Med chatt avser jag i detta arbete endast den som kallas instant messaging. Oavsett om man 

avser chattfunktioner som existerar på hemsidor, eller olika specifika chattprogram så klassas 

de jag fokuserar på som synkrona en-till-en-plattformer (Baron 2008).  

Baron (2008) skriver vidare att i och med chattens utveckling kom flera nya tillbehör 

som saknades i tidigare kommunikationsplattformer, så som email. Med de nya programmen 

kunde man välja användarnamn, skicka bilder och lägga in emoticons för att visa känslor. 
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Baron (2008) menar att det i samband med detta började utvecklas ett eget språk med bland 

annat förkortningar och annat språk som endast förstods av de invigda. Chatten gav sina (ofta 

unga) användare ett språk som icke-chattarna (ofta föräldrar) inte kunde förstå. 

Chattanvändare beskriver ofta chattspråk som en nedskriven version av talat språk menar 

Baron (2008). 

Sundgren (2013) menar även hon på att chattspråk används som en korsning mellan 

skrift och talspråk, då de används för snabb kommunikation utan för mycket planeringstid och 

ofta utan att bevaras för eftervärlden.  

Sundgren (2013) menar vidare att ”[n]ärheten till talspråket tar sig också uttryck i att 

versaler, asterisker, upprepning av bokstäver eller ord m.m. kan markera paralingvistiska 

drag, som ”hög röst” på ett avancerat och kreativt sätt” (Sundgren 2013, s 261). Även 

emoticons (förenklade ansiktsuttryckt skrivna med symboler, =) eller ;-) till exempel) kan, 

som tidigare nämnt, alltså användas för att markera paralingvistiska drag som ofta annars 

förloras i text (Bellander 2006). 

Även Hård af Segerstad (2002) noterar i studien till sin avhandling Use and adaptation 

of written language to the conditions of computer-mediated communication att svenska 

ungdomars chattspråk modifieras för att kunna uttrycka mer talspråksliknande saker, genom 

emoticoner, symboler och upprepande av bokstäver. Övriga avvikelser Hård af Segerstad 

(2002) har noterat är t.ex. brist på versaler, överanvändning av versaler, avsaknad av punkter, 

upprepning av andra skiljetecken, avsaknad av pronomen, symboler samt slang. 

Karaktäriseringen jag här kommer att utgå ifrån är att chattspråk är ett informellt, 

talliknande synkroniserat en-till-en-språk med utrymme för förkortningar, bilder, emoticons, 

versaler, upprepning av bokstäver samt slang. 
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4. Empiri 
Empirin för detta arbete är en undersökning gjord i en klass som går sista året på 

gymnasiet. Programmet som eleverna i undersökningen går på är ett inriktat idrottsprogram 

dit ungdomar från hela Sverige kommer och på grund av detta har eleverna stor geografisk 

variation. Det finns även god blandning av genus, så i dessa aspekter utgör klassen en bra 

urvalsgrupp. I fråga om socioekonomisk status, rastillhörighet och intressen är klassen dock 

mycket mer homogen då klassen nästan uteslutande består av vita ungdomar från 

medelklassfamiljer, varpå studien måste ändå anses lätt vinklad. Jag tror trots detta att det 

finns upptäckter att lära av även i en så snäv och kvalitativ undersökning, eftersom dessa 

ungdomar kan få representera ett illustrativt exempel av hur det kan se ut.  

Undersökningen gjordes genom att eleverna individuellt fick fylla i en enkät där de 

ombads berätta om en bok i olika format. Som kontrolluppgift fick eleverna först skriva 

början på en bokrecension som hypotetiskt skulle lämnas in som skoluppgift. Efter detta 

ombads de berätta om samma bok som om den vore en statusuppdatering på Facebook, följt 

av i form av en tweet. Slutligen skulle eleverna skriva om boken som i en chattkonversation 

med en vän. 

Syftet med upplägget var att kunna ta samma sorts text och innehåll för att se huruvida 

eleverna gör skillnad på de olika medialekterna och språkstilarna. Genom att be dem skriva 

samma text inom ramarna för olika medier hoppas jag kunna urskilja huruvida olika språkliga 

tendenser går att finna beroende på vilket medium de ombeds hålla sig inom. 

Det bör noteras att trots att de transkriberade undersökningsresultaten innehåller faktorn 

genus så kommer detta inte att tas upp i arbetet. Jag inkluderade faktorn i undersökningen för 

den eventuella händelsen att jag uppmärksammade en markant skillnad mellan de kvinnliga 

och manliga ungdomarna, vilket jag inte gjorde, varpå den variabeln inte kommer presenteras 

eller analyseras.  

Det bör även noteras att eventuella felstavningar som eleverna gjort kommer citeras så 

som de är skrivna utan att detta varje gång noteras i arbetet med [sic]. 

4.1 Resultatredovisning  

För att på ett överskådligt sätt kunna redovisa de olika markörer och olikheter jag funnit 

kommer jag att presentera dem en i taget. De språkliga fenomen jag letar efter baserar sig 

mestadels på vad jag tidigare presenterat som karaktäriserande för de olika medialekterna, 

men även på vad jag noterat under genomläsningen av undersökningsmaterialet. Markörer jag 
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kommer att leta efter kommer att röra mottagare och sändare, innehåll, grammatik, ordval, 

omfång samt subjektivitetsfaktorer. 

Datan kommer delvis att presenteras i form av tabeller, och det är värt att redan nu 

notera hur dessa tabeller är uppbyggda. Alla resultat i tabell 1 redovisas i siffror som indikerar 

hur många av textentiteterna, till exempel en tweet, som innehåller någon av dessa markörer. 

Om en och samma textentitet innehåller flera markörer av samma slag (t.ex. ordet du) så 

markeras endast ett. Resultaten visar alltså inte hur många gånger en markör används, utan i 

hur många olika textentiteter. 

Om flera varianter av samma underkategori (t.ex. Mottagare) finns i samma text noteras 

den mest markanta. En facebookstatus som innehåller både en direkt mottagare och en 

indirekt kommer alltså att registreras som enbart en direkt. Om en elev skrivit ”Jag 

rekommenderar denna bok till alla” så registreras allstå alla och inte rekommenderar (som i 

denna undersökning ses som en indirekt markör på att en tänkt mottagare finns, mer om detta 

kommer senare.). Detta för att de sammanlagda resultaten inte ska bli missvisande så att 

dubbla resultat i en och samma text ser ut som resultat för två texter. 

Resultatet i tabell 2 däremot görs på lite annorlunda sätt än i tabell 1. Här markeras alla 

lexikala, symbolbaserade och grammatiska avvikelser från den standardiserade 

skriftsvenskan. Tabellen visar alltså inte i hur många textentiteter en avvikelse förekommer, 

utan i hur stor utsträckning.  

Undersökningen gjordes på 17 ungdomar, varpå det är den siffran man får ställa 

resultaten i förhållande till. När 10 av dem använder en markant sändare utskriven i sina 

tweets innebär detta alltså att det är mer än hälften av alla undersökningsdeltagare.  

Det kan även vara av intresse att inledningsvis uppmärksamma i hur stor utsträckning 

ungdomarna använder sig av de olika plattformerna. I tabell 4a visas just detta, och i 4b 

redovisas sedan hur många skolrecensioner de uppskattar att de skrivit under grundskolans 

senare år och gymnasiet. 

 

Tabell 1a –Användning av olika plattformer 

Användning Twitter Facebook Chatt 

Aldrig 10 0 0 

Någon enstaka gång 3 3 4 

Ibland 1 4 5 

Rätt så mycket 3 7 4 

Väldigt mycket 0 3 3 

Obesvarat 0 0 1 
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Här kan observeras en skillnad mellan de olika plattformerna, då Twitter används i långt lägre 

utsträckning än Facebook och chatt som i viss mån används av alla ungdomarna i 

undersökningen. 

Även bokrecensioner skrivna inom skolans ramar är något som i olika utsträckning alla 

ungdomarna var bekanta med, som synes i tabellen nedan.  

 

Tabell 1b - Antal skrivna recensioner sedan sjunde klass. 

1-2 st 3-5 st 5-10 st 10+ st 

2 7 3 5 

 

4.1.1- Markörer för mottagare och sändare 

Som tidigare refererat kan man enligt Barons (2008) modell dela in de olika sociala 

medierna enligt vem/vilka mottagaren är. Eftersom jag tidigare nämnt att chatt räknats bland 

en-till-en-plattformerna, medan Twitter och Facebook tillhört kategoriseringen en-till-många, 

inledde jag resultatstudien med att studera just markörer för mottagare och sändare. I följande 

kapitel kommer tabell 2 presenteras i uppdelade sektioner för  en djupare diskussion kring 

varje del. En fullständig version av tabellen finns att åskåda som bilaga sist i detta arbete, för 

överskådlighetens skull. Med ”skolspråk” menas i tabellerna det språkbruk som eleverna 

använt i sin recension avsedd för skolan. 

 

Tabell 2, del 1 – Mottagare/Sändare 

 Skolspråk Twitter Facebook Chatt 

Direkt mottagare singular: (du/den)  0 3 1 12 

Direkt mottagare plural (ni/alla) 0 2 3 0 

Indirekt mot.: riktade uppmaningar som ”läs den” 0 7 7 1 

Sändare: ”Jag”, även där ordet utelämnats vid 

fragmentariska meningar som ”Har precis läst...” 

3 10 14 11 

 

Som synes i tabellen finns det en markant skillnad mellan språket som använts i 

skolrecensionerna gentemot språket som används inom de sociala medierna. Samtliga 

recensioner saknade helt någon mottagare och de flesta saknade även en tydlig sändare. 

Texterna vinklas mer objektivt som en faktatext som inte är ämnad från en person till en/flera 

andra personer. Endast 3 av ungdomarna använde någon gång ordet ”jag” för att markera att 

det finns en författare bakom texten, medan majoriteten (10-14 av 17) inom de sociala 

medierna hade en mer tydlig person bakom texten.  
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Det går även att notera en markant skillnad i huruvida texten uppenbart riktar sig till en 

eller flera mottagare. Inom chattentiteterna används aldrig pronomen i plural, medan på 

Facebook och Twitter används pluralformerna ungefär i lika stor utsträckning som 

singularformen du. Intressant att notera kan vara att på Facebook och Twitter syns en markant 

skillnad mellan de uppenbara, direkta mottagarna (alltså de som ordagrant benämns som 

du/den/de/alla), och de mycket mer vanligt förekommande indirekta mottagarna. Med indirekt 

mottagare avses här markörer i texten som indikerar att sändaren har en/flera 

förväntad/förväntade läsare den vänder sig till, så som till exempel ord som ”rekommenderas 

starkt!” (bilaga 2, s 39) eller ”läs den” (bilaga 2, s 39). 

Majoriteten av alla texter inom de sociala medierna uttrycker direkt eller indirekt att en 

mottagare finns, medan inte en enda av skoltexterna ger någon indikation på att texten 

förväntas läsas av andra människor. 

4.1.2 – Innehållet i texten 

Vidare valde jag att undersöka innehållet i texterna enligt följande aspekter: handling, 

aktualitet samt rekommendationer.  

Tabell 2, del 2 – Innehåll 

 Skolspråk Twitter Facebook Chatt 

Handling. Nämns något om bokens handling? 16 5 5 6 

Aktualitetsmarkörer: (Precis/nu/nyss/äntligen 0 8 11 1 

Direkta Rekommendationer: (rekommenderar/du 

måste läsa/ läs den/alla borde läsa/missa inte) 

0 10 10 11 

Indirekta rekommendationer (ord som ”läsvärt”) 0 2 2 1 

 

Som synes här har alla utom en av eleverna beskrivit handlingen i sin skoltext, medan bara en 

ungefärlig tredjedel uttryckt den i texterna för de sociala medierna. Detta kan bero på att 

större fokus läggs på läsarens åsikter om boken än vad boken handlar om, vilket jag kommer 

titta närmare på i kommande resultatdel. En statusuppdatering kan till exempel lyda: ”Har 

precis läst klart boken The Long Walk av Stephen King. Sjuukt bra bok! Älskar den och 

rekommenderar den starkt! :3 It’s awsomeness.” (bilaga 2, s 40) och helt sakna beskrivning 

om handlingen i fråga, men däremot fokusera starkt på åsikter och känslor kring boken 

istället. 

Vidare märks en markant skillnad mellan användandet av aktualitetsmarkörer, d.v.s. ord 

som markerar att texten hänvisar till någonting som är aktuellt för sändaren eller mottagaren, 

som nu, precis, nyss, äntligen. Inom ramen för skolrecensionen återfinns inga av dessa 
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markörer, och knappt inom chattmeddelandena heller. Däremot har nästan hälften av alla 

tweets en sådan markör, och majoriteten av alla facebooktexter.  

Ytterligare något som stod ut i texterna var elevernas användande av 

rekommendationsord, så som rekommenderar, läs den, alla/du borde läsa, missa inte. Min 

första instinkt var att anta att detta var något de fått lära sig i skolan: att en bokrecension bör 

innehålla en åsikt om huruvida boken kan rekommenderas till andra läsare. Då jag studerade 

användandet av dessa ord närmare visade det sig dock att inte en enda av skoltexterna 

använde sig av någon sådan markör, inte ens de mer indirekta rekommendationerna via ordet 

läsvärd. Som tabellen visar används däremot någon form av rekommendation (direkt eller 

indirekt) i 12 av 17 texter inom samtliga internetbaserade texter.  

4.1.3 - Subjektivitetsmarkörer 

I nästa del valde jag att titta på markörer som visar på någon form av åsikt eller känsla i 

texterna. Jag valde att dela upp åsikterna i kategorierna milda och starka då jag noterade en 

skillnad i vilka som används i vilka sammanhang. Notera återigen att om en text innehåller 

markörer av båda slagen så räknas endast det dominanta (i detta fall starka), för att 

totalsumman ska bli korrekt. 

Tabell 2, del 3- Åsikter och Känslor 

 Skolspråk Twitter Facebook Chatt 

Milda Åsiktsmarkörer: (Bra/mycket/bra/läsvärd/ 

intressant/rekommenderar/annorlunda/fantastisk) 

6 12 11 10 

Starka Åsiktsmarkörer: (Bäst/Älskar) 0 3 4 4 

Känslouttryck: (t.ex. känner mig/grät/berör) 0 1 2 2 

 

Även här syns en markant skillnad i hur språken används olika. Endast en tredjedel av 

skoltexterna innehåller någon form av mild åsiktsmarkör, och ingen av dem innehåller starka 

markörer eller känslomarkörer. Inom de sociala medierna används däremot åsiktsmarkörer i 

sammanlagt 14-15 av de 17 texterna i varje kategori, och i några få fall används även 

markörer som indikerar någon form av känslopåverkan, så som facebookstatusarna ”The fault 

in our stars är den bästa bok jag läst. Augustus får mig att gråta, helt perpefekt historia" 

(bilaga 2, s 40, min understrykning) samt ”Kan rekommendera boken The Help! Äntligen en 

bok om segregation som berör på djupet” (bilaga 2, s 44, min understrykning). 
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4.1.4 – Avvikelser i syntax 

Härnäst följer en redogörelse för  avvikelser i texternas syntax. Vad jag här fann mest 

markant var fenomenet med ofullständiga satser, samt användandet (eller avsaknaden av) 

olika skiljetecken. 

 

Tabell 2, del 4 – Syntaktiska avvikelser 

 Skolspråk Twitter Facebook Chatt 

Ofullständiga satser, t.ex. satser utan subjekt 

och/eller predikat. Undantaget uppmaningar, så som 

”Läs Amberville.” och hälsningar, som ”hej” 

0 10 11 13 

Skiljetecken     

Avsaknad av punkt i slutet av mening 2 2 1 2 

Upprepning av punkt i slutet av mening (...) 1 1 0 0 

Utropstecken 0 5 6 8 

Frågetecken  0 0 0 5 

 

Även här kan man urskilja markanta skillnader mellan den standardiserade svenskan som 

ungdomarna använder i skolan, och den medialekt de använder på internet. 

Majoriteten av alla internetbaserade texter innehöll ofullständiga meningar, vilket här 

avser satser utan subjekt och/eller predikat. Som framgår i tabellen gjorde jag ett undantag 

från meningsfragment som är uppmaningar eller hälsningar, eftersom dessa naturligt inte 

innehåller subjekt och/eller predikat.  

Vidare märktes även en markant skillnad i användandet av utropstecken och 

frågetecken, som båda figurerade inom de sociala medierna men aldrig förekom inom 

skolrecensionerna. Frågetecken figurerade endast inom chattentiteterna, medan utropstecken 

återfanns inom alla tre sociala medier. 

Vad som däremot inte uppvisade någon skillnad var avsaknad av punkt i slutet av 

meningen, vilket återfanns inom ett fåtal av alla fyra texttyper. Även användandet att flera 

punkter i rad påträffades, om än endast en gång av två olika elever, både inom skoltexterna 

och twittertexterna. 

4.1.5 – Övriga avvikelser  

Jag valde att samla alla övriga avvikelser i en och samma tabell, eftersom en del av 

dessa är svåra att kategorisera på ett överskådligt sätt och i detta arbete inte fyller någon 

funktion mer än att påvisas som just en avvikelse, oavsett sort. De flesta är lexikala, men även 

en del andra varianter kan påträffas. Sundström m.fl. (2002) refererar till liknande avvikelser 

som ”slanguage”, och räknar i detta in slangord specifika för särskilda grupper eller trender, 
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slangord som finns med i ordlistan noterade som just slang, tabubelagda ord (så som svärord 

och könsord), ”vogue words” som är vanliga ord som kommit på modet och används mycket, 

vaga ord som mest fyller ut meningar utan att specificera, samt småord (Sundström m.fl 2002 

s 64-65). Småord i detta fallet skulle på svenska till exempel kunna vara saker som gör 

meningen vagare/mildare (så som typ), eller betonande ord, som eller hur. Undersökningen 

som författarna gjort i sin bok rör dock endast talat språk, och saknar därför täckning för alla 

avvikelser jag valt att lista här nedan, där jag även tagit med skriftrelaterade saker som 

emoticons, symboler och olika varianter av hur ett ord skrivs ut.  

Denna tabell, sedd i ljuset av Sundströms m.fl. (2002) undersökningsresultat, visar på 

vilka markanta likheter det finns mellan tonåringars talspråk och deras internetspråk. 

 

Tabell 3 – Övriga avvikelser 

Skoltext Twitter Facebook Chatt 

 Grymt 

:D 

# (4 ggr) 

Grym 

@ 

Jäkligt 

Tjabba 

Grymt 

Sjuukt 

:3 

It’s awsomeness 

Knallbra 

Men. (i slutet på mening) 

??!! 

... 

LÄS!! 

Typ (3 ggr) 

Haha (2 ggr) 

Whuut?! 

Emoticons (5 ggr) 

DU. 

Neh 

Herregud 

Svinbra 

Najs 

Nån 

Nice 

Nehe 

Skitbra 

Skoj 

Tja 

Wazzup 

Fan (2 ggr) 

Scrolla 

“Handla typ om” 

Versaler i hela ord 

Yaooo 

Du jag (början på mening) 

Fett 
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Som synes tydligt i tabellen finns det en klar överrepresentation av avvikande skriftfenomen 

inom ramen för chatt, medan en markant avsaknad av avvikelser syns inom skoltexterna. 

Inom Twitter finns en utvecklad funktion som tillåter att @ och # används för att länka 

texten till andra personer, platser, grupper, känslor, teman eller liknande. Detta användes i 

viss mån av  ungdomarna, men endast av några få.  

I övrigt kan vi se användande av emoticons (d.v.s. symboler för att indikera känslor via 

stiliserade ansiktsuttryck) inom alla tre sociala medier, men i mycket större utsträckning inom 

chatten där dessa används fem gånger gentemot Twitter och Facebooks enstaka gång. 

Vidare används endast förkortande grammatik (så som scrolla, handla  och nån istället 

för scrollade, handlade och någon) inom chattexterna. På Facebook och Twitter förekommer 

avvikande ord som grym, awsomeness, knallbra och jäkligt, men även om dessa är lexikala 

avvikelser från skriftspråkssvenskan så har inte grammatiken i dem förenklats. 

4.1.6 - Omfång 

I tabell 3 och diagram 1 presenteras den mängd tecken (inklusive mellanslag) 

ungdomarna använt för de olika entiteterna. Det bör dock observeras att skolrecensionen hade 

som premiss att endast inledningen behövde skrivas, och chattmeddelandets premiss var att 

det bara behövde vara ett utdrag ur en konversation. Anledningen till att endast inledningen av 

skoltexterna behövde skrivas var att tidsåtgången för att skriva fulla recensioner inte fanns, 

och att en sådan helhet inte heller bedömdes som väsentlig för undersökningen. Dessa två 

texttyper är alltså inte fullständiga textutdrag i undersökningsresultatet, till skillnad från 

facebook- och twittertexterna där teckenantalet representerar helheten. 

 

Tabell 4- Textlängd 
 Skola Twitter Facebook Chatt 

WildBenny 247 110 127 123 

Tengil 207 109 84 52 

August 346 279 45 74 

Kaviar 189 66 66 87 

Chris 125 139 139 82 

Linus 191 21 39 166 

Erik 286 80 270 119 

Adé 381 114 114 183 

Gunvald 407 65 161 127 

Batman 396 74 189 40 

Babsen 578 148 117 76 

Rebecka 377 77 77 375 

Hazel 336 93 190 102 

Amanda  276 36 135 93 

Gurkan 351 239 170 243 

Elsa 136 68 112 141 
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Fia 327 102 172 212 
Sammanlagt 
Genomsnitt 303 107 130 135 

 

Trots att endast tre av ungdomarna angett att de använder Twitter rätt så mycket, och 

majoriteten angett att de inte använder plattformen alls, har endast tre personer överskridit 

Twitters gräns på 140 tecken, och en av dessa endast marginellt. Detta är intressant, då de 

andra tre texttyperna alla ligger över samma gräns, eftersom det tyder på att ungdomarna har 

en inbyggd känsla vad som förväntas inom olika medier, trots att de flesta inte använder just 

denna. 

Det kan också vara av intresse att notera att trots att ungdomarna endast ombads skriva 

början av en bokrecension i skolform är denna text markant längre än de andra. Skoltexterna 

har ett teckengenomsnitt på 303, medan de sociala mediernas genomsnitt ligger mellan 107 

och 135. Som diagrammet nedan illustrerar är det endast två ungdomar vars skoltext inte är 

markant längre än de andra tre texterna. 

 

Diagram 1 - Textlängd 
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4.2 Resultatanalys  

Jag har valt att dela upp resultatanalysen i olika delar för vart och ett av de olika medier 

eleverna ombads efterlikna, för att se om det går att finna markanta skillnader mellan hur de 

hanterar de olika medialekterna. Jag kommer att titta på texterna utifrån de karaktäriseringar 

som tidigare beskrivits för varje socialt medium, och sedan kommer jag att titta på 

skolrecensionerna för att se huruvida eleverna behärskar det standardiserade skriftspråk som 

används inom skolvärlden. 

4.2.1 Tweets 

The help rekommenderas till den som inte tror, förstår eller inser  

segregation #samhällsdebatt #CarlBildt #Swag  

(bilaga 2, s 44) 

Citatet ovan är ett exempel på hur en av ungdomarna väljer att berätta om sin bok på Twitter, 

och med det som exempel ska jag härmed försöka analysera resultaten av undersökningen och 

reda ut hur eleverna uttrycker sig på denna plattform. 

För att återgå till vad jag tidigare tagit upp som karaktäristiskt för twitterspråk kommer 

jag här alltså utgå ifrån att det anses vara offentligt, aktuellt för stunden samt mycket 

kortfattat och därmed vanligen bestående av förkortningar, slang och anpassad grammatik för 

att komprimera längden så mycket som möjligt. Enligt Barons (2008) modell är Twitter även 

en asynkron en-till-många-plattform. 

Inledningsvis hänvisar jag till tabell 2 (bilaga 3, s 46) som visar på att sammanlagt tolv 

av de sjutton ungdomarna direkt eller indirekt markerar att det finns någon mottagare. Två av 

dessa markerar direkt en mottagare i singular med ordet du, vilket kan tolkas som mindre 

uppenbart offentligt, medan eleven i exemplet ovan istället valt att använd singularet den, 

vilket tydligare indikerar en offentlig, mer ospecifik mottagare. Två av eleverna använder sig 

av pluralpronomen, och sju av dem använder inga pronomen alls utan indikerar att det finns 

en mottagare genom att skriva ut uppmaningar (som per logik bör vara riktade till någon form 

av läsare). Om vi sedan tittar på subjektivitetsmarkörer kan det uppmärksammas att eleverna 

på Twitter i stor utsträckning (tolv av sjutton) använder milda åsiktsmarkörer så som bra, 

läsvärd, intressant, medan endast tre använder sig av starka åsiktsmarkörer så som bäst och 

älskar. Vidare använder endast en ungdom någon form av markör för känslor (grät, känner 

mig, berör). Alla dessa faktorer kan anses indikera ett mer offentligt tänkande där man inte 

vill skriva ut sina känslor för mycket. Som kontrast kan man titta på Facebook och chatt där 

fyra elever i vardera kategori använt sig av starkare åsikter, och två av känslouttryck. Inte en 
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avsevärd skillnad, men en indikation på att Twitter används med mer försiktighet då 

läsarkretsen kan vara större.  

Även bristen på övriga avvikelser kan noteras i fråga om offentlighet, då skillnaden är 

mycket markant om man jämför de mer offentliga plattformerna Twitter och Facebook med 

chatten, som är en privat och ickeoffentlig plattform. Denna skillnad skulle kunna förklaras 

med att desto mer offentlig en plattform är, desto mindre benägen är användaren att använda 

sig av markanta avvikelser. De avvikelser som används på Twitter är dessutom aningen 

”mildare” än de som används på Facebook och i chatt och innehåller endast ett lånord från 

andra språk, inga förkortningar av ord, inga ord helt i versaler etc. De avvikelser som 

återfinns är symbolerna @ och # (som fyller en länkningsfunktion på Twitter), en emoticon, 

samt orden grymt, jäkligt och tjabba. Twitter är alltså en plattform där ungdomarna till stor 

del håller sig relativt nära den standardiserade skriftspråkssvenskan. 

Om vi vidare tittar på aktualitetsaspekten så visar resultaten att nästan hälften av 

ungdomarna (åtta av sjutton) tydligt markerar att ämnet är aktuellt för stunden, genom att 

använda sig av orden nu, nyss, precis eller äntligen. Även i fall där det inte tydligt markeras 

återfinns ofta en känsla av samtidsrelevans, som vi kan se i citatet ovan där Tengil valt att 

hashtagga (d.v.s. använda sig av # för att länka in texten i en viss kontext) sin tweet med 

#samhällsdebatt och #CarlBildt. Det är inte saker som endast existerar i det korta ögonblicket 

som texten skrevs, men det är ändå markörer för att texten har en relevans just nu, då Carl 

Bildt inte för all framtid kommer att vara politiker, och samhällsdebatten är ett ämne som 

ständigt förändras. 

När vi sedan vänder blicken mot omfånget är Twitter den textform som eleverna 

författat mest kortfattat. Twitterinläggen hade ett genomsnittligt teckenantal på 107, jämfört 

med de andra textformerna vars snitt hamnade på mellan 130 och 303. Grammatiskt sett 

använde tio av sjutton ungdomar ofullständiga satser på Twitter, vilket är ordekonomiskt och 

bidrar till en kortare text. 

Med dessa iakttagelser är det rimligt att dra slutsatsen att många av ungdomarna i 

undersökningen använder ett twitterspråk som är relativt offentligt, aktualiserande och 

kortfattat. 

Vad som vidare kan vara intressant att notera är att femton av sjutton elever uttryckte 

någon form av markerad åsikt, medan endast fem på något sätt berättade om bokens handling 

i sin tweet. Man kan av detta dra slutsatsen att inom twitterspråk är det betydligt viktigare att 

framföra åsikter och känslor om boken än att berätta om innehållet i den. När Elsa skriver en 

tweet om The Great Gatsby låter det till exempel så här: ”Vad hemskt det vore att ha allt i sitt 
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liv förutom kärlek och närhet” (bilaga 2, s 38). Elsa nämner inte ens att det är en bok hon 

pratar om, än mindre nämner hon titeln eller handlingen, utan fokuserar helt på vad boken 

väckt för tankar och känslor i henne. 

Generellt kan man observera en trend av att majoriteten av ungdomarnas tweets har som 

syfte att antingen rekommendera boken, eller att uttrycka hur boken har påverkat läsaren. Att 

endast berätta om en bok tycks vara ett självändamål som alla i undersökningen aktivt 

undviker. Hazel, precis som Elsa, twittrar till exempel om hur hon påverkats av boken: ”Läste 

precis the fault in our stars, känner mig tom på känslor, eller så har jag för många...” (bilaga 2, 

s 40), medan Erik skriver ”Om du planerar att läsa ett skönlitterärt mästervärk, läs Tusen 

Strålande Solar.” (bilaga 2, s 42i). På samma sätt kan man se att alla ungdomarna konsekvent 

skriver om boken enligt någon av dessa två vinklingar: för att uttrycka känslor eller för att 

förmedla rekommendationer. Det kan tyckas rimligt att anta att ungdomarna, medvetet eller 

ej, anser att det måste finnas en anledning till att man skriver på Twitter. 

4.2.2 Facebookuppdateringarna 

Missa inte Gidlunds debutbok. Knallbra! 

(Bilaga 2, s 42) 

När Linus skriver sin statusuppdatering om I kroppen min är det i form av en kortfattad och 

positiv förmedling av en bokrekommendation. Detta är ett återkommande drag i ungdomarnas 

facebooktexter, även om de flesta är något längre än just denna.  

Karaktäriseringen jag tidigare gjort av facebookspråk, och som jag kommer utgå från i 

analysen, är som tidigare nämnt att den vänder sig till flera mottagare, och ofta är relativt 

kortfattad. Språket är dessutom personligt, riktat till vänner, och ofta modifierat för att måla 

upp en önskad bild av sändaren. 

Precis som tidigare observerat i analysen av twitterspråket har även facebook en 

markerad form av mottagare. Sju av sjutton indikerar indirekt att det finns en föreställd läsare, 

medan fyra ordagrant markerar du, alla eller ni. Till skillnad från Twitter använder dock fler 

på Facebook en tydlig sändare (fjorton stycken, jämfört med Twitters tio), vilket kan tolkas 

som att Facebook är en aningen personligare plattform. Detta är inte helt oväntat eftersom 

Facebook är ett nätverk för utvalda bekanta, medan Twitter (i normalfall, förutsatt att man 

inte aktivt valt andra alternativ) når ut till var och en som vill följa personen som skriver. 

Som tidigare nämnt i twitteranalysen är Facebook även marginellt mer personligt i 

uttryckande av känslor och starka åsikter, och innehåller små skillnader i övriga avvikelser 

där ungdomarna på denna plattform valt att ta in engelska (en gång), samt ändra på stavning 
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och grammatik för effekt (”sjuukt” och ett ”men” i slutet på en mening). Avvikelserna sker 

fortfarande i väldigt begränsad utsträckning, precis som på Twitter, med bara små skillnader 

mellan de båda plattformerna. 

Vad gäller aktualitet använder hela elva av sjutton elever en direkt markering för att visa 

att statusuppdateringen handlar om något som är aktuellt för dem. 

Längdmässigt skriver eleverna något längre på Facebook än på Twitter, men inte 

märkvärt mycket. Precis som på Twitter skriver majoriteten (elva stycken) av ungdomarna i 

ofullständiga satser. 

Fler saker som Facebook har gemensamt med Twitter är tendensen att skriva åsikter och 

känslor om boken oftare än man nämner något om handlingen. Detta sker i exakt samma 

utsträckning som på Twitter, och man kan anta att även på denna plattform finns en norm av 

att det måste finnas anledning till att man vill skriva det man skriver, och någonting man vill 

förmedla med sin text. 

En observation som Elsa delade med sig av i undersökningens frivilliga kommentarsfält 

är att ”[p]å Facebook vill vi vara så bra exempel som möjligt och skriver inget utstickande. På 

Twitter däremot flödar sina egna åsikter och tänkanden. Att det kan vara sån skillnad” (bilaga 

2, s 38). I viss mån kan Elsa här ha rätt, för det tycks föreligga en underliggande norm av att 

vilja presentera positiva texter på Facebook, men den normen kan hittas i elevernas tweets 

också. När Fia berättar om sin bok på Twitter skriver hon till exempel ”Nyss läst ut ”Genom 

dina ögon” – Stephanie Mayer. Bästa boken jag någonsin läst, rekommenderas starkt!” (bilaga 

2, s 38), medan hon på Facebook skriver ”Har nyss läst ut ”Genom dina ögon” skriven av 

Stephanie Mayer – Vilken bok! Grät mig igenom de sista 200 sidorna, är den bästa boken jag 

läst! Går inte att lägga ifrån sig!” (bilaga 2, s 38, min understrykning). Här motbevisar hon 

alltså Elsas antagande till viss mån, genom att på Facebook uttrycka att hon grät, vilket inte 

alltid anses som att ”vara så bra som möjligt”, och uttrycker mer flödande känslor än vad 

hennes tweet gjorde. Elsas antagande är dock fortfarande intressant, då de flesta texter är 

väldigt positivt laddade: tolv ungdomar rekommenderar till exempel sin bok, och alla åsikter 

som uttrycks är av det positiva slaget (bra, läsvärd, intressant etc). Den enda negativa 

beskrivningen som ges av en bok återfinns i WildBennys tweet där han beskriver The Help 

som seg (bilaga 2, s 43). 

Observationen jag själv har gjort angående detta är att flera elever (fyra stycken) valt att 

inte skriva en separat facebooktext, utan istället skrivit att det är samma som på Twitter 

(bilaga 2, s 39, 41, 43). Detta kan tolkas som att ungdomarna inte gör allt för stor skillnad på 

dessa två olika plattformer. 
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4.2.3 Chattmeddelandena 

Tja man, wazzup? Scrolla genom en bok nyss, intressant fan,  

handla typ om svartas kamp osv, du borde fan kolla upp den! ;-) 

(bilaga 2, s 43) 

När WildBenny här skriver till sin tilltänkta chattkamrat finns det flera utmärkande drag som 

är typiskt för just chattspråket. Som tidigare nämnt så karaktäriseras ofta chattspråket av ett  

informellt, talliknande, synkroniserat en-till-en-språk med utrymme för förkortningar, bilder, 

emoticons och slang. 

WildBenny inleder med en hälsning, ett sorts väldigt informellt tilltal (man), och en 

slangartad fråga. Dessa tre faktorer indikerar en etablerad en-till-en-situation, och en synkron 

miljö där WildBenny förutsätter att personen han skriver till finns där och kan svara på 

frågan. Avsaknaden av frågetecken har i alla de tre andra textgenrerna varit markant, medan 

fem av chattkonversationerna använder sig av detta, vilket är ett tydligt exempel på att chatten 

är den enda av de fyra situationerna som normalt är synkron och alltså lämnar mer utrymme 

för att ställa frågor.  

Vad gäller WildBennys användande av svärord är detta något som återfanns endast i 

hans text och därför inte kan representera alla ungdomar. Intressant att notera är dock att han 

endast använder svärorden i chattmeddelandet, och en gång i sin tweet. När Stenström, 

Andersen och Hasund (2002) i sin bok Trends in Teenage Talk frågar sig huruvida 

tonåringarna bryr sig om de sociala skillnaderna så skriver de att många ungdomar svär 

mycket, använder mycket slang och kan prata om absolut ingenting. Författarna menar dock 

på att ungdomarna är medvetna om att detta språkbruk har låg prestige och att skolor har hög 

prestige (Stenström m.fl. 2002), vilket i så fall skulle förklara varför elever som WildBenny 

gör markant skillnad i hur han använder språket i kommunikation utanför skolan, och hur han 

använder det i sin skolrecension. 

Vidare skriver WildBenny scrolla, som inte bara är ett importerat engelskt ord, utan 

även har kapats av från imperfektets scrollade till det mer talspråksliknande ordet utan 

ändelse. Han är dock den enda som gör just denna grammatiska alternering, medan andra 

chattexter innehåller andra avvikelser.  

WildBennys emoticon på slutet återfinns på fyra andra ställen i elevernas chattexter, och 

många andra avvikelser i form av ord går att finna, så som skitbra, nehe, najs, herregud, 

whuut och yaooo.  
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Även andra avvikelser som nyanserar språket för att mer efterlikna talspråk går att finna, 

i form av skrivet skratt (haha, två gånger), upprepad användning av punkter (...), och 

kombinationer av utropstecken och frågetecken (??!!, ?!, !!). 

Det går även att notera tendenser till väldigt korta meningsstrukturer, precis som i 

WildBennys fall där varje enhet, som bryts av med kommatecken, är högst sex ord lång. 

Liknande exempel är Eriks text: ”Herregud, läs den. Svinbra. Tusen strålande solar. Läs Flyga 

Drake först om du inte gjort det, då blir det ännu bättre” (bilaga 2, s 42), och Batmans: ” Läs 

Amberville. Du kan tacka mig senare.” (bilaga 2, s 40). I båda fallen hålls 

meningsstrukturerna väldigt kortfattat, vilket kan förklaras genom det faktum att chatten är en 

synkron plattform där omedelbara svar kan bidra till att man håller sina textentiteter 

kortfattade. Chris illustrerar en konversation på detta sätt: 

Har du läst the help! 
Nehe     
Det borde du göra 
Skitbra! 
Bra handling och mycket skoj 
(bilaga 2, s 43) 

Här visar han på just hur kortfattad en kommunikation i synkroniserad text kan vara. 

Chattexterna visar även på en markant skillnad gentemot Facebook och Twitter i sin 

aktualitet. Endast en markör finns bland dessa texter, vilket skulle kunna förklaras med att i en 

synkron en-till-en-kontext behövs inte aktualiteten motiveras, eftersom aktualiteten kan ligga i 

andra faktorer, som att man önskar prata med personen i fråga, eller att man först nu varit 

uppkopplad samtidigt som denne. 

En stor likhet man kan se till Facebook och Twitter är dock vikten av åsikter framför 

innehållsförmedling. Även på chatten nämns innehållet endast i en tredjedel av fallen, medan 

fjorton av texterna uttrycker åsikter, och två uttrycker känslor. 

4.2.1 Recensionerna  

Den amerikanske författaren Kathryn Stockett försöker med sin roman The 

Help att skildra de svarta hembiträdenas situation i ett segregerat Mississippi, 

där rasismen är en del av det vardagliga. Aibeleen, en av huvudpersonerna,  

 är anställd hos.... 

(bilaga 2, s 43) 

När vi till slut tittar på skoltexterna kan en markant skillnad mot de andra texttyperna noteras 

på majoriteten av punkterna jag studerat. Notera att stavfel inte markerats då de inte var 

markant många och inte hade någon märkbar skillnad mellan skoltexterna och 

internettexterna. Som exemplifierat ovan innehåller ungdomarnas skolrecensioner ingen 
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markör för mottagare, varken direkt eller indirekt, och endast tre av texterna använder sig av 

ordet ”jag” för att markera att det finns en författare bakom texten. Alla texter utom en 

berättar om bokens handling, och majoriteten av texterna nämner titel (och många även 

författare) i sin text. Anledningen till att ingen statistik på det senare finns är för att det var 

tveksamt huruvida eleverna ansåg att det var onödigt att presentera dessa då frågan precis 

innan recensionen på enkäten handlade om att skriva ner vad boken hette. Det är således inte 

orimligt att tänka sig att ett antal av dem ansåg att de redan presenterat denna väsentliga 

information. 

Vidare råder en total avsaknad av aktualitetsmarkörer och direkta och indirekta 

rekommendationer. Inte heller starka åsiktsmarkörer eller känslomarkörer går att hitta i någon 

av texterna, och endast sex av dem har med milda åsiktsmarkörer. Av detta kan en slutsats 

dras om att det finns en väl etablerad norm av hur en bokrecension i skolan ska skrivas, 

eftersom alla eleverna följer exakt samma mönster och undviker exakt samma saker. Bristen 

på aktualitetsmarkörer, mottagarmarkörer och starkare subjektivitetsmarkörer indikerar att 

normen ungdomarna alla följer är att denna typ av text ska vara relativt anonym, objektiv och 

tidslös. 

Vad gäller grammatiken använder ingen av eleverna ofullständiga satser, till skillnad 

från de internetbaserade plattformerna där majoriteten av dem gjorde just detta. Inte heller 

användes utropstecken eller frågetecken, vilket också tyder på en starkt etablerat idé om vad 

man bör och inte bör skriva. Nemeth (2011) menar på att frågesatser och uppmaningssatser är 

ovanliga i texter som elever klassar som auktoritära/pålitliga, så som vissa hemsidor, och 

dessa istället främst består av påståendesatser. Det är därför inte orimligt att anta att om 

eleverna har en idé om hur en trovärdig text ser ut så är det detta resultat de själva eftersträvar 

när de skriver texter till skolan. 

Gällande avsaknad av punkt i mening förekom detta i två fall, vilket var lika ovanligt 

som inom de andra textgenrerna, och de stavfel som fanns var få (främst gällde det ordet 

rekommendation), och fanns i lika låg utsträckning inom alla texttyper. Om stavfel ska 

kopplas till användandet av modern teknik är det, i mina ögon, troligare att det påverkats av 

en invand användning av rättstavningsprogram än av användandet av sociala medier. Jag 

ansåg därför inte att det var relevant för jämförelsen i detta arbete, utan valde att titta på de 

”stavfel” som medvetet används på internet, men inte inom den standardiserade svenskan (så 

som neh eller sjuukt). 

Skillnaderna mellan skoltexterna och de internetbaserade texterna är som sagt var tydligt 

markant, och det är tydligt att eleverna gör en skillnad på dem och inte låter de olika 
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medialekterna påverka deras skolspråk. Vad jag fann fascinerande var att flera av 

internettexterna istället snarare påminde väldigt starkt om vårt standardiserade skriftspråk och 

de normer som eleverna tycks anse hör skolvärlden till. Hazel skriver till exempel på sin 

fiktiva facebookstatus: ”läste precis the fault in our stars, rekomenderar starkt denna bok av 

John Green, cancersjuka Hazel Grace och Augustus Waters är huvudrollerna i en av världens 

mest sorgsna och gladaste bok” (bilaga 2, s 39), och följer i stora drag tendenserna som 

uppvisats i ungdomarnas recensioner. Bortsett från att hon använder sig av ofullständiga 

meningar, rekommenderar boken, har haltande grammatik och förbiser handlingen, så har 

texten ändå likheter med skoltexterna i sin avsaknad av lexikala avvikelser och symboler. Det 

kan alltså tyckas som att skolsvenskan snarare påverkar internetspråket än tvärtom. 
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5. Diskussion och slutssats 
Som resultatet och analysen visar pågår en tydlig kodväxling mellan dessa ungdomars 

olika kommunikationssituationer. Mellan internetplattformerna Facebook och Twitter var 

skillnaden marginell, men mellan dessa två, chatt och skoluppgiften syntes skillnaderna desto 

tydligare. Min första frågeställning är alltså relativt enkel att besvara baserat på resultaten, då 

ungdomarna faktiskt kodväxlar tydligt mellan de olika situationerna, med skillnad i bland 

annat syntax, ordval, subjektivitet och innehåll. Vad jag tycker är extra intressant att notera är 

att skillnaderna till stor del utgörs av stilnivå och innehåll och inte bara av slangord, symboler 

och förkortningar. Många av de farhågor jag läst kring ungdomars språkbruk i anknytning till 

internet har kretsat kring en ökad användning av slang, förkortningar och symboler i första 

hand. Clarks artikel i the Daily Mail (2012) fokuserar till exempel på ungdomars användande 

av uttryck så som ”IDK” (I don’t know), och ”LOL” (Laugh out loud). Båda dessa akronymer 

representerar ett språkbruk som min undersökning visat relativt låg halt av inom alla medier, 

undantaget i chattsammanhang där det användes i större frekvens. 

Den andra och tredje frågan är lite svårare att svara på, och det är med utgångspunkt i 

dessa två som jag vill börja denna diskussion: Har ungdomars språkbruk försämrats eller 

förbättrats i och med internets utbredning, och riskerar deras internetanvändande att försämra 

det svenska språket? 

5.1 Har språket förändrats i och med internet? 

Till att börja med kan man ställa sig frågan om hur mycket teknologin har att göra med 

våra språkförändringar. Hallén Lindgren och Bengtsson (2010) jämförde i sitt examensarbete 

nationella prov från 1999 med prov från 2010 för att se om man kunde märka skillnader i 

språkbruket sedan mobiltelefoner blivit allt vanligare hos ungdomar. Vad de fann var att 

samtliga av de språkliga avvikelserna (överanvändande av skiljetecken, lexikala avvikelser 

etc) var fler 1999 än 2010. De få undantagen var: 

- Gemener i början på meningar, vilket var vanligare förekommande 2010 

- Versal i början på namn, vilket en elev missat 2010 (jämfört mot inga alls 1999). 

- Användandet av dom istället för de/dem  

- Några av uppsatserna 2010 hade något sämre disposition. 

Det bör också noteras att användandet av dom istället för de inte har särskilt tung relevans då 

båda stavningsvariationerna är godkända enligt Svenska Akademiens Ordlista (Svenska 

akademien 2011). I alla övriga avseenden visade undersökningen på att språkavvikelserna 

minskat i antal. Hallén Lindgren och Bengtsson drar slutsatsen att deras urpsrunliga teori om 



 29 

 

  

att chatt- och sms-språket skulle ha påverkat eleverns språkbruk mer med åren inte höll. 

”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” (Hallén Lindgren och Bengtsson 2010, s 61) 

skriver de, och jag kan endast hålla med om detta efter min egen undersökning. 

Vidare finns det en ytterligare viktig aspekt att lyfta fram i diskussionen om hur 

skriftspråket har utvecklats inom sociala medier. Istället för att tala om en försämring av det 

standardiserade skriftspråket handlar det snarare om en nödvändning förändring. Hård af 

Segerstad (2002) menar på att i motsats till den allmänna uppfattningen om att ungdomarna 

inte kan hantera språket längre utan bara förstör det, så finns det en poäng i hur skriftspråket 

modifieras till digitala sammanhang, eftersom enbart skriftspråket inte kan ersätta talspråkets 

ansikte-mot-ansikte som ger möjlighet till att uttrycka  mycket mer än bara ord .  

Vidare skriver Lars-Gunnar Andersson (1989) i Språkutveckling under skoltiden att 

”[l]äraren kan knappast förbjuda språkliga uttryck, eftersom de rimligtvis har hemortsrätt i 

vissa situationer och stilarter. Däremot kan läraren förklara uttrycken, dels deras form och 

betydelse, dels deras stilvärde” (Sandqvist & Teleman 1989, s 24) och menar att slangord kan 

ha viss relevans i till exempel ett skolarbete om ett disco, till skillnad från i ett skolarete om 

30-åriga kriget. Den här diskursen och synsättet kan vara minst lika relevant nu, 25 år senare, 

och även om Andersson (1989) med största sannolikhet inte hade facebookspråk i 

baktankarna när han skrev detta är tankegången även relevant för den nuvarande debatten. 

Ord, grammatik och emoticons som inte hör hemma i ett skolarbete kan fortfarande ha 

”hemortsrätt”, och funktion, i andra sammanhang. Det väsentliga är inte huruvida eleverna 

använder dessa, utan när och var de gör det, och att de är medvetna om dessa val. Baserat på 

de stora skillnader jag sett i elevernas språkbruk skulle jag vilja hävda att en förståelse för 

stilnivån är högst närvarande, och att där finns en tydlig förmåga att separera de olika 

situationerna och deras respektive språkbruk. 

Det finns en tydlig språkutveckling att notera i resultaten, men denna språkutveckling 

rör främst hur man anpassat skriftspråket till de sociala situationerna som uppstår på olika 

elektroniska plattformer. Förändringar som eventuellt skett inom det mer formella 

skriftspråket har i mina resultat inga markanta kopplingar till internets existens, då 

ungdomarna tydligt separerar skolpråket från de utvecklingar som gjorts för 

mediaanvändning. 
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5.2 Attityder till ungdomsspråk 

Om nu ungdomarna besitter förmågan att tydligt kodväxla mellan ett standardiserat 

skriftspråk och de olika medialekterna, hur kommer det då sig att så många oroas över den 

påstådda språkförsämringen? Och vilka är det egentligen som är oroliga? 

Cromdal och Evaldsson (2003) skriver att en vanlig fördom är att  

[u]ngdomar slarvar med språket. De talar vulgärt, de artikulerar inte ordentligt 

och de visar ingen respekt för nationella och kulturella värden. Den 

föreställningen om 13-19-åringars språk är utbredd i vår del av världen och 

den kommer särskilt till uttryck hos medelålders och äldre människor ur 

medelklassen” (Cromdal och Evaldsson 2003, s 45) 

Om vi utgår ifrån att Cromdal och Evaldssons uttalande om att denna vanliga föreställning 

kommer från generationer som är äldre än ungdomarna stämmer, vad beror detta då på? 

Cromdal och Evaldssons förklarar det hela med att  

”[d]et är liksom inte deras eget längre, för språket har ändrat sig. De tycker att 

språket har blivit sämre. Mot den bakgrunden har ungdomar blivit uskällda i 

århundraden; levande språk förändras nämligen hela tiden. Man kan 

förundras över att vuxna människor inte ändrar sig och följer med i språkets 

utveckling.” (Cromdal och Evaldsson 2003, s 46) 

Faktum är att detta inte är ett särskilt samtida beteende, utan äldre generationer har historiskt 

sett alltid klagat på ungas språkförsämring. Cromdal och Evaldsson (2003) tar upp exemplet 

med att klagomål över barns språk finns nedtecknade redan 1800 f. Kr i Babylonien, och Ulla-

Britt Kotsinas (1994) formulerar det som att ”[k]lagomålen på ungdomens språk är som synes 

inte nya, och de är inte ens unika för 1900-talet. Tvärtom har man i alla tider klagat över 

ungdomens språk. Ungdomar tycks aldrig ha talat så dåligt som ”nuförtiden”, alldeles oavsett 

när denna tid infallit” (Kotsinas 1994, s 11). Stenström, Andersen och Haslund (2002) menar 

på att vuxna alltid har klagat på ungdomsspråk utan att riktigt kunna sätta fingret på vad exakt 

det är som gör detta språk annorlunda från deras eget. 

Det är alltså ett allmänmänskligt fenomen att anse att förändringar från det språk man är 

van vid inte är önskvärda, och som Cromdal och Evaldsson (2003) poängterade känns det 

snarare relevant att ifrågasätta varför vuxna människor inte följer med i utvecklingen, än att 

fråga varför ungdomar förändrar. Författarna påpekar även att  

[i] vardagen upprätthålls och legitimeras en syn på ungdomsspråk som 

“annorlunda”, “mindre utvecklat” och “sämre” av en rad skilda företrädare som 

forskare, lärare och föräldrar, vilka utifrån sitt gemensamma ansvar om ungas 

framtid kan sagas representera vuxensamhället. [...] Budskapet [i detta kapitel] 
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är att vi alla är språkbrukare som använder språk efter våra oilka behov. 

Huruvida företrädare för vuxensamhället som forskare, föräldrar och lärare vill 

klassificera flerspråkiga ungdomars språk som enspråkigt, tvåspråkigt eller 

t.o.m orent är av ringa betydelse för ungdomars vardagliga kommunikation” 

(Cromdal och Evaldsson 2003, s 44).  

Uttalandet här handlar om en studie som gjorts över kodväxlingen mellan danska och turkiska 

hos flerspråkiga skolungdomar, men synen kan även tillämpas på diskussionen om 

kodväxling mellan olika medialekter, och detta kan knytas tillbaka till Hård af Segerstads  

(2002) uttalande om att språket behöver modifieras i den digitala världen för att kompensera 

för talspråksfunktioner som förloras när samtalet sker virtuellt. Det är alltså egentligen inte 

relevant hur vuxna människor väljer att se på ungdomarnas språkbruk, eftersom det viktiga 

ligger i hur funktionell tillämpningen är för ungdomarnas kommunkationsmöjligheter och 

identitetsskapande. 

Cromdal och Evaldsson (2003) menar på att detta populära sätt att se på annorlunda 

språkbruk som ”dåliga” är en bristsyn/deficitsyn. Det är då viktigt, menar de, att språkforskare 

arbetar för att tydliggöra sambandet mellan språklig variation och sociala värderingar, för att 

motverka att auktoritära positioner (föräldrar, lärare, arbetsledare, etc.) fortsätter att 

nedvärdera ungdomar på grund av det språk de har utvecklat som en naturlig del i 

samhällsprocessen. Oavsett om ungdomarna förändrar språket av sociala skäl (för att skapa ett 

eget kulturellt fält på grund av den vanmakt de känner), eller om de gör det för att språket helt 

enkelt behöver uppdateras regelbundet, så är det ovetenskapligt att diskutera förändringen 

genom bristsynens uppfattning om att den är av negativ art (Cromdal och Evaldsson 2003). 

Jean Aitchison (2001) menar på att hela idén om att det skulle finnas ett oförändrat korrekt 

sätt att använda ett språk på kommer ifrån glorifieringen av latinet som uppkom efter det att 

språket i sig redan dött ut. Latinet lärdes ut framför allt skriftligt och man målade upp 

specifika regler för hur det ska användas. Detta ledde, menar Aitchison, till en villfarelse om 

att engelskan, och andra språk, också kunde nedtecknas med bestämda regler och formler, 

utan respekt för ändringar som var i antågande eller skulle komma att komma senare. Denna 

glorifiering av latinet är troligen även det som har ingjutit en idé i vårt samhälle om att 

skriftspråket är bättre än talspråket (Aitchison 2001). 

Faktum kvarstår i att språket av naturen ständigt förändras, oavsett vilka åsikter eller 

värderingar människor än har om det hela. Som Aitchison (2001) uttrycker det: ”I en värld där 

människor blir gamla, yngel blir grodor och mjölk blir till ost, så vore det märkligt om språket 

ensamt förblev oförändrat” (Aitchison 2001, s 4, min översättning). 
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5.3 Förstör internet språket? 

När vi ställer oss frågan om huruvida internet förstör språket är det relevant att först 

fundera på vad vi menar med internet och språket. Med språket avses rimligtvis inte språket 

överlag, eftersom talspråk innefattar många liknande avvikelser från skriftspråket som de 

medier jag har undersökt. Det går därför att anta att när denna fråga ställs handlar det om 

huruvida internet förstör skriftspråket specifikt. Vidare känns det orimligt att inkludera alla 

delar av internet i denna fråga, eftersom detta även skulle innefatta officiella, akademiska 

sidor som universitetens hemsidor, svenska akademins ordlista online och otaliga instanser 

som sannolikt följer vårt standardiserade skriftspråk. Det är alltså rimligt att tänka sig att 

frågan främst rör framförallt skriftliga konversationsplattformer, så kallad CMC, eller 

Computer-Mediated Communication (Hård af Segerstad 2002). Mer exakt skulle frågan alltså 

snarare vara huruvida nätbaserad konversation förstör skriftspråket. I denna fråga riskerar det 

ligga en underförstådd förutfattad mening om att språket består av två olika delar - den talade 

och den skriftbaserade, varpå frågan blir om denna del av skriftspråket förstör det officiella 

skriftspråket. Detta blir ett problematiskt förhållningssätt, eftersom internetspråk snarare är en 

ny språkhybrid i form av skriftligt talspråk, och alltså bör ses som en helt egen språkgren 

(Hård af Segerstad 2002). Med andra ord kan man tycka att det inte är mer rimligt  att 

ifrågasätta huruvida CMC förstör det standardiserade skriftspråket, än att ifrågasätta huruvida 

talspråket förstör skriftspråket. Jag ska trots detta göra ett försök till att besvara frågan. 

Gavin Dudeney, Nicky Hockly och Mark Pegrum (2013) har sammanställt en bok kallad 

Digital Literacies som synliggör hur språket fungerar inom olika digitala medier. 

Anledningen till denna sammanställning är enligt författarna att både utbildare och elever 

behöver hitta nya förmågor och färdigheter för att komma åt de verktyg som den nya 

teknologin har potential att vara. Författarna menar att debatten kring förslöande medier alltid 

har funnits, från Sokrates som klagade på att skrift förslöade folks minnesförmåga, till 

romerska Seneca som förkastade böcker som distraherande. Denna rädsla för nyheter har följt 

med genom årens lopp och gett upphov till kritik mot telegrafen, vykorten, telefonen, 

serietidningar etc. Precis som alla dessa fenomen givetvis har haft sin inverkan på språket och 

hur det används så kommer även våra nu aktuella kritiserade medier att göra detsamma. I 

framtiden kommer vår nya teknologi vara en lika naturlig del av vårt språkbruk att vi inte 

längre tänker på dem, menar författarna. Istället för att förkasta de nätbaserade 

kommunikationsformerna ger de exempel på hur man skulle kunna arbeta med eleverna för att 

synliggöra den kodväxling som sker mellan det standardiserade skriftspråket och det språk 

som används på internet (Dudeney, Hockly och Pegrum 2013). 
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Den slutsats jag drar baserat på de resultat jag fått in är att ungdomarnas användande av 

CMC inte har gjort någon närmare inverkan på deras standardiserade skriftspråksbruk, och 

därför knappast kan klassas som varken förstörande eller uppbyggande. Det känns inte 

orimligt att anta att det i samband med användande av CMC kommer att uppkomma nya ord 

och språkbruk som så småningom kan hitta sin väg in i den standardiserade skriftsvenskan, 

men detta är i enlighet med de forskare och författare jag studerat alltså en naturlig del av 

språkets utveckling. 

I all litteratur jag läst om ämnet har jag inte sett någon författare som tycker att 

ungdomars internetanvändande förstör språket. Tvärtom har alla som uttalat sig om frågan 

bekräftat att all forskning visar på att så inte är fallet, oavsett vad människor och media än vill 

säga om det hela, vilket även Bellander (2006) noterar i sin text. Hård af Segerstad och 

Sofkova Hashemi (2007) som gjort en undersökning med samma syfte som min (att 

undersöka huruvida standardskriftspråket hotas av ungas användande av nya medier) 

konstaterar att de inte kan se någonting som stödjer dessa farhågor. I sin undersökning har 

Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi, till skillnad från mig, även samlat in 

intervjumaterial för att på så sätt kunna kartlägga elevernas upplevelser av sitt 

skriftspråkande, och baserat på dessa intervjuer konstaterar författarna att eleverna i deras 

målgrupp är mycket medvetna om att de skriver olika i skolan jämfört med hemma, och att de 

anser att detta inte är ett problem då de menar att de lätt kan växla mellan dessa olika 

språkbruk (Hård af Segerstad och Sofkova Hashemi 2007). 

Aitchison (2001) som skrivit en hel bok om språkförändringar och frågat sig huruvida 

dessa är utvecklande eller förstörande, kommer fram till precis samma slutsats som jag. 

Denna är att språket alltid har och alltid kommer förändras, och denna förändring för med sig 

både saker som förenklar kommunikation, och försvårar. I vissa fall uppkommer nya 

språkliga konventioner som gör det lättare för oss att lära oss samt bruka språket och 

kommunicera med varandra, i andra fall uppkommer konventioner som gör det svårare för oss 

att förstå varandra.  På det stora hela jämnar det ut sig, så att det blir omöjligt att defienera 

huruvida förändringar är av godo eller ondo. De bara är, helt enkelt. (Aitchison 2001). 
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6. Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att utreda huruvida ungdomar kodväxlar mellan olika 

språksituationer, och huruvida deras språkbruk försämrats eller förbättras i och med internets 

utbredning samt huruvida deras internetanvändning riskerar att försämra det svenska språket. 

En vanlig förutfattad mening bland allmänheten och media (till exempel Daily Mail) är att 

ungas språkbruk har försämrats i och med användandet av CMC. Många forskare, författare 

och lingvister menar dock på motsatsen och anser att internetspråk snarare är en ny språkgren 

som utvecklats för att förenkla kommunikationsmöjligheterna. De menar även att detta 

internetspråk inte har någon större inverkan på språkets utveckling än vad andra typer av 

medier (så som pennan, vykortet, telefonen etc) genom historien har haft.  

Min egen slutsat utifrån den forskning jag läst och den undersökning jag själv har gjort 

är att ungdomar besitter en god förmåga att kodväxla mellan olika språkstilar beroende på 

vilket medium de skriver för. Det finns tydliga tendenser för vilket innehåll, vilken 

grammatik, vilka ordval och vilken mottagare eleverna använder sig av inom varje situation.  

Ungdomarna kodväxlar alltså tydligt och det går inte att notera några märkbara 

försämringar i deras språkförmåga. Deras användande av CMC förändrar i viss mån språket, 

men det är omöjligt att klassificera denna förändring som varken uppbyggande eller 

förstörande. Detta beror enligt Aitchison (2001) på att språkförändringar är en naturlig del av 

språkanvändningen, eftersom det mesta som existerar i världen ständigt är i en föränderlig 

process. Detta för med sig både positiva aspekter i form av förenklad kommunikation, och 

negativa aspekter i form av försvårad kommunikation. Aitchison (2001) menar att på det stora 

hela jämnar det ut sig. 
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Bilaga 1 - Undersökningsmaterialet. 

 
Nedanstående text är en kopia på de frågor eleverna fick att svara på. 

 
Berätta om en bok 

 

1. Stryk under vilket kön du är 

Kille      Tjej       

2. Skriv ner titeln på en bok. Någon du läst nyligen, eller någon du känner till bra. 

 

3a. Ungefär hur många bokrecensioner har du skrivit under högstadiet och gymnasiet? 

A. Inga  B. 1-2 C. 3-5 D. 5-10 E. 10+ 

 

3b. Skriv om boken som en recension du ska lämna in till skolan för betysättning. De 2-3 

första meningarna räcker. 

 

4a. I hur stor utsträckning använder du Twitter? 

A. Aldrig  B. Någon enstaka gång C. Ibland D. Rätt så mycket      E. Väldigt mycket 

 

4b. Skriv om boken som om du skulle göra en tweet om den. 

 

5a. I hur stor utsträckning använder du Facebook? 

A. Aldrig  B. Någon enstaka gång C. Ibland D. Rätt så mycket      E. Väldigt mycket 

 

5b. Skriv om boken som om du skulle göra en facebook-status om den. 

 

6a. I hur stor utsträckning använder du någon form av chatt/IM? 

A. Aldrig  B. Någon enstaka gång C. Ibland D. Rätt så mycket      E. Väldigt mycket 

 

6b. Skriv om boken som om du chattade med en vän om den. Början eller en kort del ur 

konversationen räcker. 

 

Eventuella kommentarer
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Bilaga 2 – Undersökningsresultatet 
 

Nedan följer de transkriberade resultaten från undersökningen. Texten är enbart digitaliserad, 

men i alla andra avseenden oförändrad. Gemener, felstavningar, radbyrtningar etc återges 

exakt som på de handskrivna svaren som ungdomarna lämnade in. Alla svar lämnades in 

anonyma och har namngetts med kodnamn som antingen ungdomarna själva eller jag har valt. 

 

Namn: Gurkan 

Kön: Tjej 

Bok: Torka aldrig tårar utan handskar- Kärleken 

Antal recensioner:  5-10 

Recension: Torka aldrig tårar utan handskar är en trilogi skriven av Jonas Gardell. Böckerna 

handlar om hur homosexuella män under 1980-talet i Sverige levde, under tiden då AIDS 

precis nått Sverige. Boken Kärleken ger inblick i hur personer som blivit drabbade av 

sjukdomen far illa av detta, samt hur människor i dess omgivning reagerar och agerar kring 

detta. 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: ”Jonas Gardells nya bok Kärleken är en bok som alla bör läsa. Den är väldigt gripande 

och ger en insikt i hur homosexuella AIDS-smittade män levde under 1980-talet i Sverige. 

Författaren skriver grymt bra och du som läsare fastnar direkt.” 

Fb-användning: Ibland 

Fbstatus: Torka aldrig tårar utan handskar är en grymt bra trilogi böcker, skriven av Jonas 

Gardell.  

Alla som inte har läst den bör göra det. Den är gripande och mycket välskriven. 

Chattanvändning: Ibland 

Chattmeddelande: Du måste läsa boken Kärleken! Du vet den nya som Jonas Gardell 

skrivit? Grymt bra bok, jag fastnade direkt och den är väldigt inspirerande och ger en inblick i 

hur de homosexuella männen i Sverige behandlades under AIDS-epidemin på 1980-talet. 

 

 

Namn: Elsa 

Kön: Tjej 

Bok: The Great Gatsby 

Antal recensioner: 3-5 

Recension: The Great Gatsby handlar om en rik man som har allt, ett stort och fint hus och är 

framgångsrik. Det han inte har är kvinnan i sitt liv. 

Twitteranvändning:  Rätt så mycket 

Tweet: Vad hemskt det vore att ha allt i sitt liv förutom kärlek och närhet 

Fb-användning: Väldigt mycket 

Fbstatus: ”The Great Gatsby” är bland de bästa filmerna jag sett, mestadels för att Leonardo 

di Caprio spelar huvudrollen. 

Chattanvändning: Ibland 

Chattmeddelande: Du måste se ”The Great Gatsby”, den handlar om människor med fina 

kläder och fint omkring sig och olycklig kärlek. Det vet jag att du gillar. 

Kommentar: På Facebook vill vi vara så bra exempel som möjligt och skriver inget 

utstickande. På Twitter däremt flödar sina egna åsikter och tänkanden. Att det kan vara sån 

skillnad. 
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Namn: Fia 

Kön: Tjej 

Bok: ”Genom dina ögon”- Stephanie Mayer 

Antal recensioner: 10+ 

Recension: “Genom dina ögon” handlar om en tjej som heter Melanie och om hennes kamp 

att överleva när jorden invaderas av utomjordingar. Melanie vill hitta sitt livs kärlek Jaree och 

hennes lillebror som hon tappat bort. Det enda problemet är att Melanie en dag blir anfallen 

av en utomjording och tvingas kämpa för att fortsätta existera 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: Nyss läst ut ”Genom dina ögon” – Stephanie Mayer. Bästa boken jag någonsin läst, 

rekommenderas starkt! 

Fb-användning: Rätt så mycket 

Fbstatus: Har nyss läst ut ”Genom dina ögon” skriven av Stephanie Mayer – Vilken bok! 

Grät mig igenom de sista 200 sidorna, är den bästa boken jag läst! Går inte att lägga ifrån sig! 

Chattanvändning: Väldigt mycket 

Chattmeddelande:  Har du läst ”Genom dina ögon”??!! Bästa boken någonsin, du måste 

läsa!! Stephanie Mayer, hon som skrev Twilight-böckerna, har skrivit den, men denna är 

mycket bättre! Grät mig igenom de sista 200 sidorna... LÄS!! 

 

 

Namn: Rebecka 

Kön: Tjej 

Bok: Cirkeln 

Antal recensioner: 5-10 

Recension: Boken jag har läst var mycket bra och handlar om några tjejer som upptäcker att 

de har krafter och att de måste sammarbeta för att bekämpa det som är ont. De fyra tjejerna får 

reda på att en ond, utomjordisk makt ska ta över världen och tjejerna är de ända som kan 

hindra det. Jag tyckter boken var bra för att den kändes verklig även om det var väldigt 

orealistiska händelser. 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: Nu har jag precis läst ut Cirkeln. Den var både spännande och bra så läs den. 

Fb-användning: Rätt så mycket 

Fbstatus: Som på twitter ungefär. 

Chattanvändning: Någon enstaka gång 

Chattmeddelande: Jag har läst Cirkeln och den kan jag verkligen rekommendera. Den 

handlade typ om fyra tjejer som får reda på att det onda kan ta över världen. De upptäcker att 

de har typ som superkrafter som de kan använda för att hindra att det här onda ska ta över. Då 

måste de samarbeta även fast de är osams rätt mycket. Haha, okej, det lät inte jättebra men jag 

tror du kommer gilla den. 

 

 

Namn: Hazel 

Kön: Tjej 

Bok: the fault in our stars 

Antal recensioner: 3-5 

Recension: Boken är skriven av John Green och handlar om cancersjuka Hazel Grace, som på 

ett möte med andra tonåringar som har cancer, träffar Augustus. Deras vänskap går snabbt 

över till kärlek, fast Hazel är väl medveten om att hon inte kommer leva länge till. En 

underbar berättelse som krossar hjärtan, och illustrera livets motgångar perfekt. 

Twitteranvändning:  Rätt så mycket 
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Tweet: Läste precis the fault in our stars, känner mig tom på käsnlor, eller så har jag för 

många... 

Fb-användning: Ibland 

Fbstatus: läste precis the fault in our stars, rekomenderar starkt denna bok av John Green, 

cancersjuka Hazel Grace och Augustus Waters är huvudrollerna i en av världens mest sorgsna 

och gladaste bok. 

Chattanvändning: Rätt så mycket 

Chattmeddelande: The fault in our stars är den bästa bok jag läst. Augustus får mig att gråta, 

helt perpefekt historia. 

 

 

Namn: Amanda 

Kön: Tjej 

Bok: The Long Walk 

Antal recensioner: 10+ 

Recension: The Long Walk utspelar sig i centrala USA. Hundra tonårspojkar ska delta i sitt 

livs tävling, där endast en kan vinna. Endast EN kan överleva... Tävlingen är en marsch där 

man måste hålla en viss hastighet för att inte förlora. Kommer man under hastigheten blir man 

skjuten... 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: Sjukt bra bok, rekommenddrar den! :D 

Fb-användning: Rätt så mycket 

Fbstatus: Har precis läst klart boken The Long Walk av Stephen King. Sjuukt bra bok! 

Älskar den och rekommenderar den starkt! :3 It’s awsomeness. 

Chattanvändning: Rätt så mycket 

Chattmeddelande:  - Har du läst ”The Long Walk” av Stepen King? 

  (-Nej) 

  - Whuut?! Sjukt bra, du borde läsa den. :) 

 

 

Namn: Gunvald 

Kön: Tjej 

Bok: The Perks of being a wallflower 

Antal recensioner: 3-5 

Recension: Boken handlar om en pojke vars bästa kompis precis har dött. Han mår psykiskt 

dåligt, men börjar må bättre efter att han träffar två människor som blir hans bästa vänner. De 

bjuder in honom på fester, firar jul tillsammans och umgås i princip varje dag. Vännerna är 

något äldre och tar studenten när sommaren börjar. Då sommaren går mot sitt slut åker 

vännerna till college och pojken börjar må dåligt igen.  

Twitteranvändning:  Ibland 

Tweet: ”The Perks of being a Wallflower”, världens finaste bok. Läs den! 

Fb-användning: Någon enstaka gång 

Fbstatus: Läste precis boken ”The Perks of being a Wallflower”. Verkligen en läsvärd bok, 

både rolig och djup på en och samma gang. John Green är en fantastisk författare! 

Chattanvändning: Ibland 

Chattmeddelande: Har du läst the perks of being a wallflower? Sjukt rolig, kommer ut på 

film sen! Haha, älskar scenen när han äter en haschkaka! 
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Namn: Batman 

Kön: Tjej 

Bok: Amberville av Tim Davys 

Antal recensioner: 1-2 

Recension: Amberville är en modern och annorlunda roman. Istället för människor som 

huvudroller är det gosedjur. Erik Björn, som är huvudrollen, får uppraget, under hot, att hitta 

dödslistan av Nicholas Duva som är kung i Ambervilles undre värld. Om Nicholas Duva inte 

stryks från dödslistan är allt över. Erik Björn samlar sin tre vänner, ormen Mavek, Tom-Tom 

Kråka och Sam Gasell för att hitta dödslistan. 

Twitteranvändning:  Någon enstaka gång 

Tweet:  Boken Amberville är den bästa boken. Någonsin. Läs den, och helst imorgon. 

Fb-användning: Rätt så mycket 

Fbstatus: Den finns ingen bok som är lik Amberville. Ingen bok för vuxna i alla fall. Tänk 

dig en världd där gosedjur regerat och en elak Duva tvingar en Björn ut på ett uppdrag, 

livsfarligt uppdrag. 

Chattanvändning: Någon enstaka gång 

Chattmeddelande: Läs Amberville. Du kan tacka mig senare. 

 

 

Namn: Babsen 

Kön: Tjej 

Bok: Snabba Cash 

Antal recensioner: 5-10 

Recension: Snabba Cash är en bok som handlar om det ”kriminella” livet under Stockholms 

gator. Droger är kärnan i denna bok och man får följa med in bland stureplans högst satta 

män. I boken får man följa en kille som heter X som studerar på universitetet, lever livet på 

stureplan och umgås med rika människor. Han är själv i grunden inte så rik men visar sig om 

en rik kille. X hamnar i trubbel eftersom han umgås även med ett gäng som svart säljer 

droger. Det blir växande summor för X och han åstakommer mycket, men seddan rubbas allt 

och han förlorar både sig själv och allt han hade. 

Twitteranvändning:  Någon enstaka gång 

Tweet: Läste nyss klart boken ”Snabba Cash” med Joel Kinneman som huvudperson, vilken 

upplevelse! Fantastisk bok med mycket spänning. Läs värt deffinitift! 

Fb-användning: Väldigt mycket 

Fbstatus: Om ni är sugna på att läsa en bok med spänning, äventyr och action så 

rekomenderar jag verkling boken ”Snabba Cash”. 

Chattanvändning: Ibland 

Chattmeddelande: Bästa boken jag läst är ”Snabba Cash”. Super bra bok och läs värt helt 

klar. 

 

 

Namn: Linus 

Kön: Kille 

Bok: I kroppen min- Resan mot livets slut och alltings början Kristian Gidlund. 

Antal recensioner: 10+ 

Recension: Gidlund får beskedet om en elak tumör som rotat sig illa i magen. 1 år är vad 

läkarna ger honom och i ett försök att bearbeta sjukdommen skriver han resan mot livets slut 

och alltings början. 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: Rekommenderas starkt! 
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Fb-användning: Ibland 

Fbstatus: Missa inte Gidlunds debutbok. Knallbra! 

Chattanvändning: Ibland 

Chattmeddelande:  J- DU. Har du läst i kroppen min bloggen? 

  O- Neh  

  J- En ung kille från dalarna som fått dödlig cancer. Skriver en bok  

om sin sista tid i livet. 

  O- låter bra 

  J- Verkligen. 

 

 

Namn: Erik 

Kön: Kille 

Bok: Tusen Strålande Solar 

Antal recensioner: 1-2 

Recension: Tusen Strålande Solar, av Khaled Hosseini, är en skönlitterär roman om 

människor i Afghaistan, främst kvinnor. Berättelsen som sträcker sig över ett par generationer 

är otroligt gripande, både fin och sorglig, och står upp bra som uppföljare till Hosseinis 

deubtroman Flyga Drake. 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: Om du planerar att läsa ett skönlitterärt mästervärk, läs Tusen Strålande Solar. 

Fb-användning: Rätt så mycket 

Fbstatus: Läste Tusen Strålande solar nyligen, en bok om olika människors både hemska och 

fina öden. Som grädden på moset utspelar den sig i Afghanisan. Som Hosseimi själv uttrycker 

det i en senare bok- ”Kabul (Afghanistan) rymmer tusen tragedier per kvadratkilometer”. Läs 

boken. 

Chattanvändning: Rätt så mycket 

Chattmeddelande: Herregud, läs den. Svinbra. Tusen strålande solar. Läs Flyga Drake först 

om du inte gjort det, då blir det ännu bättre. 

Kommentar: Skriver aldrig inlägg på fb. 

 

 

Namn: Adé 

Kön: Kille 

Bok: Kallocain 

Antal recensioner: 3-5 

Recension: Kallocain, författad av Karin Boye, utspelar sig i den totalitära Världstaten där 

medsoldaterna (invånarna) utsätts för massövervakning och hjärntvättning med systematisk 

propaganda. Huvudpersonen, Leo Kall, är en forskare och medsoldat till den underjordiska 

Kemistaden Nr:4, där han arbetar med en sanningsdrog med syfte att Världstaten ska få 

tillgång till medsoldaternas psyke. 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: Precis läst #Kallocain. Man kan dra tydliga paralleller mellan handlingen och den 

nuvarande Internetövervakningen. 

Fb-användning: Någon enstaka gång 

Fbstatus: Se Tweeten 

Chattanvändning: Väldigt mycket 

Chattmeddelande:  Läst Kallocain, ganska kort bok, det är najs :)  

 Den handlar om ett totalitärt samhälle och nån forskare som  
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uppfinner en drog som får människor att avslöja sina djupaste 

hemligheter. 

Namn: Kaviar 

Kön: Kille 

Bok: The Hobbit (bok, inte film) 

Antal recensioner: 10+ 

Recension: Hober är fridfulla varelser som sällan bryter sina dagliga rutiner, men Bilbo, en 

mycket respektabel hob, blir övertalad till att följa med på det farligaste äventyret en hob kan 

tänka sig. 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: Läste nyss The Hobbit, grym bok som inte gick att slita sig ifrån. 

Fb-användning: Rätt så mycket 

Fbstatus:  Som tweeten 

Chattanvändning: Ibland-rätt som mycket 

Chattmeddelande: filmerna är ju riktigt nice men det är lite konstigt att legolas är med i 

andra filmen. 

Kommentar: 3b (recensionen) var jobbig, det var länge sedan jag skrev en recension på det 

sättet och ungefär lika länge sedan som jag läste boken. 

 

 

Namn: Chris 

Kön: Kille 

Bok: The Help 

Antal recensioner: 10+ 

Recension: The Help är en berattelse om det amerikanska samhället på 1900talet där man får 

följa ett antal afroamerikanska hushallerskor 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: Jag har läst en jätte-bra bok som jag rekomenderar till alla. Den heter the Help och 

handlar om det amerikanska samhället på tidigt 1900tal 

Fb-användning: Någon enstaka gång 

Fbstatus: samma på twitter! 

Chattanvändning:  -  

Chattmeddelande:  Har du läst the help! 

  Nehe     

  Det borde du göra 

  Skitbra! 

  Bra handling och mycket skoj 

 

 

Namn: Wildbenny 

Kön: Kille  

Bok: The Help 

Antal recensioner: 3-5 

Recension: Den amerikanske författaren Kathryn Stockett försöker med sin roman The Help 

att skildra de svarta hembiträdenas situation i ett segregerat Mississippi, där rasismen är en del 

av det vardagliga. Aibeleen, en av huvudpersonerna, är anställd hos.... 

Twitteranvändning:  Någon enstaka gång 

Tweet: Jag har precis läst boken The Help av @Kathryn Stockett. Lite seg i bröjan men 

jäkligt läsvärd och intressant. 

Fb-användning: Väldigt mycket. Gör sällan inlägg. 



 44 

 

  

Fbstatus: Blev precis klar med Kathryn Stocketts bok The Help. Väldigt läsvärt måste jag 

säga, har inte läst något av Stockett innan men. 

Chattanvändning: Väldigt mycket 

Chattmeddelande: Tja man, wazzup? Scrolla genom en bok nyss, intressant fan, handla typ 

om svartas kamp osv, du borde fan kolla upp den! ;-)  

 

 

Namn: Tengil 

Kön: Kille 

Bok: The Help 

Antal recensioner: 3-5 

Recension: Intrigfull, spännande, tänkvärd är de tre ord jag skulle vilja använda för att 

sammanfatta The Help. Boken är fylld med många spännande möten som får karaktärerna att 

växa och utvecklas genom hela historien. 

Twitteranvändning:  Rätt så mycket 

Tweet: The Help rekommendras till den som inte tror, förstår eller inser segregation 

#samhällsdebatt #CarlBilt #swag 

Fb-användning: Ibland 

Fbstatus: Kan rekommendera boken The Help! Äntligen en bok om segregation som berör på 

djupet. 

Chattanvändning: Någon enstaka gång 

Chattmeddelande: Läs BOKEN THE HELP! Typ den bästa boken yaooo. =) :3 

 

 

Namn: August 

Kön: Kille 

Bok: The Help 

Antal recensioner: 3-5 

Recension: The Help handlar om det svarta hembiträdet i USA under 1900talet. 

Huvudpersonen i boken, miss Skeeter, bestämmer sig för att, tillsammans med några svarta 

hembiträden, skriva en bok om hur det är att vara ett hembiträdde som svart kvinna. 

Jag tycker att boken gör ett bra intryck på hur det var i USA, angående situationen mellan 

svarta och vita. 

Twitteranvändning:  Aldrig 

Tweet: Tjabba, jag har läst boken ”The Help”. Den handlar om det svarta hembiträdet i USA. 

under 1900-talet. Den fick mig att tänka hur situationen, mellan svarta och vita, egentligen såg 

ut. Tänk att det var så illa som det faktiskt var.  

Hur som helst så rekommenderar jag den skarpt.  

Fb-användning: Rätt så mycket 

Fbstatus: Just läst The Help. Väldigt bra bok, läs den! 

Chattanvändning: Någon enstaka gång 

Chattmeddelande: Hej! Du jag har läst en bok, The Help. Den är fett bra, du borde läsa den. 
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Bilaga 3 – Samtliga tabeller och diagram 
 

 

Användningstäthet 
 

I tabell 4a visas i hur stor utsträckning ungdomarna använder de olika sociala plattformerna, 

och i 4b visas hur många skolrecensioner de uppskattar att de skrivit under sin tid i 

grundskolans senare år och gymnasiet. 

 

Tabell 1a- Användning av olika plattformer 
Användning Twitter Facebook Chatt 

Aldrig 10 0 0 

Någon enstaka gång 3 3 4 

Ibland 1 4 5 

Rätt så mycket 3 7 4 

Väldigt mycket 0 3 3 

Obesvarat 0 0 1 

 

Tabell 1b - Antal skrivna recensioner sedan sjunde klass 

1-2 st 3-5 st 5-10 st 10+ st 

2 7 3 5 
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Resultatet i tabell 1 nedan redovisas i siffror som indikerar hur många av textentiteterna, d.v.s 

t.ex. en tweet, som innehåller någon av dessa markörer. Om en och samma textentitet 

innehåller flera markörer av samma slag (t.ex. ordet du) så markeras endast ett. Resultaten 

visar alltså inte hur många gånger en markör används, utan i hur många olika textentiteter. 

Om flera varianter av samma underkategori (t.ex. Mottagare) finns i samma text noteras den 

mest markanta. En facebookstatus som innehåller både en direkt mottagare och en indirekt 

kommer alltså att registreras som enbart en direkt. Om en elev skrivit ”Jag rekommenderar 

denna bok till alla” så registreras allså alla och inte rekommenderar (som i denna 

undersökning ses som en indirekt markör på att en tänkt mottagare finns). Detta för att de 

sammanlagda resultaten inte ska bli missvisande så att dubbla resultat i en och samma text ser 

ut som resultat för två texter. 

 

Tabell 2 – Språklig översikt 
 Skolspråk Twitter Facebook Chatt 

MOTTAGARE OCH SÄNDARE     

Direkt mottagare singular: (du/den)  0 3 1 12 

Direkt mottagare plural (ni/alla) 0 2 3 0 

Indirekt mot.: riktade uppmaningar som ”läs den” 0 7 7 1 

Sändare: ”Jag”, även där ordet utelämnats vid 

fragmentariska meningar som ”Har precis läst...” 

3 10 14 11 

     

INNEHÅLL     

Handling. Nämns något om bokens handling? 16 5 5 6 

Aktualitetsmarkörer: (Precis/nu/nyss/äntligen 0 8 11 1 

Direkta Rekommendationer: (rekommenderar/du 

måste läsa/ läs den/alla borde läsa/missa inte) 

0 10 10 11 

Indirekta rekommendationer (ord som ”läsvärt”) 0 2 2 1 

     

SUBJEKTIVITET     

Milda Åsiktsmarkörer: (Bra/mycket/bra/läsvärd/ 

intressant/rekommenderar/annorlunda/fantastisk) 

6 12 11 10 

Starka Åsiktsmarkörer: (Bäst/Älskar) 0 3 4 4 

Känslouttryck: (t.ex. känner mig/grät/berör) 0 1 2 2 

     

SYNTAX     

Ofullständiga satser, t.ex. satser utan subjekt 

och/eller predikat. Undantaget uppmaningar, så som 

”Läs Amberville.” och hälsningar, som ”hej” 

0 10 11 13 

Skiljetecken     

Avsaknad av punkt i slutet av mening 2 2 1 2 

Upprepning av punkt i slutet av mening (...) 1 1 0 0 

Utropstecken 0 5 6 8 

Frågetecken  0 0 0 5 
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Övriga avvikelser 
 

Resultatet i tabell 2 nedan görs på lite annorlunda sätt än i tabell 1. Här markeras alla 

avvikelser från den standardiserade skriftsvenskan (med undantag från stavfel och eventuella 

missade versaler i början på ord/mening). Tabellen visar alltså inte i hur många textentiteter 

en avvikelse förekommer, utan i hur stor utsträckning.  

 

Tabell 3 – Övriga avvikelser 
Skoltext Twitter Facebook Chatt 

 Grymt 

:D 

# (4 ggr) 

Grym 

@ 

Jäkligt 

Tjabba 

Grymt 

Sjuukt 

:3 

It’s awsomeness 

Knallbra 

Men. (i slutet på mening) 

??!! 

... 

LÄS!! 

Typ (3 ggr) 

Haha (2 ggr) 

Whuut?! 

Emoticons (5 ggr) 

DU. 

Neh 

Herregud 

Svinbra 

Najs 

Nån 

Nice 

Nehe 

Skitbra 

Skoj 

Tja 

Wazzup 

Fan (2 ggr) 

Scrolla 

“Handla typ om” 

Versaler i hela ord 

Yaooo 

Du jag (början på mening) 

Fett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

  

Omfång 
I tabell 3 och digaram 1 presenteras den mängd tecken (inklusive mellanslag) ungdomarna 

använt för de olika entiteterna. Det bör dock observeras att skolrecensionen hade som premiss 

att endast inledningen behövde skrivas, och chattmeddelandets premiss var att det bara 

behövde vara ett utdrag ur en konversation. 

 

Tabell 4- Textlängd 
 Skola Twitter Facebook Chatt 

WildBenny 247 110 127 123 

Tengil 207 109 84 52 

August 346 279 45 74 

Kaviar 189 66 66 87 

Chris 125 139 139 82 

Linus 191 21 39 166 

Erik 286 80 270 119 

Adé 381 114 114 183 

Gunvald 407 65 161 127 

Batman 396 74 189 40 

Babsen 578 148 117 76 

Rebecka 377 77 77 375 

Hazel 336 93 190 102 

Amanda  276 36 135 93 

Gurkan 351 239 170 243 

Elsa 136 68 112 141 

Fia 327 102 172 212 
Sammanlagt 
Genomsnitt 303 107 130 135 

 

Diagram 1 - Textlängd 
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