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Multiethnic language  

- A qualitative study of children in primary school. 
Abstract 

By: Mina Amanali, autumn term of 2012 

Teacher Education, University College Södertörn 

 

Purpose: The purpose of this study is mainly based on teachers and students attitudes towards 

multiethnic youth language in primary school. The study will answer two questions; what are 

teachers and students attitudes towards multiethnic youth language used among young people? 

And what significance does the multiethnic language have for its identity? This study will also 

research whether the slang shows signs of group membership.  

 

Method: In order to investigate this, five structured qualitative interviews were made with 

fifteen teachers and pupils from primary schools. The study is based on the participated teachers 

and students attitudes views of the multiethnic youth language.  This study cannot give an 

overall view of the teachers and students answers of the languages that are spoken among young 

people.  

 

Result and conclusions: The result of this study showed that multiethnic youth language is 

used mostly among children and teenagers growing up in multilingual urban neighborhoods in 

south of Stockholm. The result also showed that the majority of the teachers had a negative 

attitude meanwhile the students showed a more positive attitude towards the multiethnic 

language. The result also showed that all of the participating pedagogues and students think this 

type of language among young people is often known as creating a kind of identity and group 

membership. 

 

Keywords: Sociolinguistics, language attitude, group membership, identity. 

Nyckelord: Språksociologi, språkattityder, förortsslang, grupptillhörighet, identitetsskapande.
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Under rubriken ”Moderna språk”, i läroplanens styrdokument, betonas vikten av flertal 

språkkunskaper. Detta skall ge individer möjligheten till expansion inom den personliga 

språkutvecklingen, samt möjligheten till att ingå i olika sociala och kulturella 

sammanhang (Lgr11:76). Genom att ha ett rikt och varierat språkbruk kan individen 

leva i ett samhälle där kulturer, generationer och olika språk sammanträffar, vilket i sin 

tur underlättar individens språkutveckling (Lgr 11:84).  

 
Vi lever i en värld där olika språk och kulturer möts. Med hjälp av språk kan människor 

kommunicera för att finna gemenskap. Språket blir därmed en del av människans 

identitet (Einarsson, 2005:29). I nästan alla språk finns ord som inte anses vara 

acceptabla eller språkligt korrekta. Dessa ord går oftast under beteckningen 

”förortsslang”. De bryter mot de traditionella språknormerna, om vad som anses vara 

riktiga och lämpliga (Kotsinas, 2003:7). Redan i början av 1900- talet var synen på 

slang vulgärt och grovt och talades främst bland ungdomar och människor inom en 

”lägre rankning”. Detta innefattade kort sagt de som ansågs ha låg social status och som 

var bosatta i storstäder. När det talas om ett språk, talas det om en kombination av uttal, 

grammatik samt ordförråd, men slang är inte ett egentligt språk, utan mer en sociolekt 

menar Ulla – Britt Kotsinas som är bland en av de första språkforskare inom 

förortsslang och även professor vid Stockholms Universitet. Kotsinas fascineras av 

fenomenet förortsslang och ungdomsspråk, liksom flertal olika forskare som bygger på 

sin tidigare forskning ur ett sociolingvistiskt perspektiv om olika sociala gruppers 

variation i språkbruket. 

Slangord tillämpas av olika ”typer” av människor och grupper i samhället (Kotsinas 

2003:21). Dock förekommer de mest vulgära och grövsta slangorden oftast i 

invandrartäta förorter, och mindre i Stockholms innerstad (Doggelito & Kotsinas 

2004:7). Ungdomar som är uppväxta i Stockholms tuffa förorter ansågs inte tala varken 

korrekt eller riktig svenska, de talade en så kallad egendomlig svenska. Barnen och 

ungdomarna som lever i förorten kan med stolthet säga att de kan tala flera språk och 

kan ord från hela världen. Ungdomarna menar att det finns olika varianter av det 

svenska ungdomsspråket. Förortsslangen skapades under 1960-talet vid 
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Stockholmsregionen och, anses idag vara den nyaste slang varianten och har flera olika 

benämningar (Grönberg 2008:238). Detta slangspråk har dock skapat en konflikt mellan 

den yngre ungdomsgenerationen och den äldre vuxna generationen då de vuxna inte 

finner detta slangspråk acceptabelt. Faktum är att, det språk som vanligtvis tillämpas av 

grupperna inom det ”högre skiktet” har betydligt högre värde än det slangspråk som 

används inom grupperna med lägre status. Detta då det anses vara sämre och därmed 

avvikande från standard svenskan (Kotsinas 2004:14f). Problematiken med detta är 

något som min studie kommer stå i grund för, vilket är, lärare och elevers attityder kring 

fenomenet förortsslang.  

Trots att det finns delade åsikter kring förortsslang har flertal ord fått sitt fäste och har 

numera utökats i den ’’Svenska Akademiens’’ ordlista. Ett exempel på ord som nu finns 

med i ordlistan är ordet ”guzz” som kommer från det turkiska språket ”Kiz” som 

betyder ”tjej” på svenska. Ebba Witt- Brattström är en svensk litteraturvetare och 

forskare som blev starkt kritiserad efter sitt uttalande om ”blattesvenska” i en direktsänd 

skolpolitisk paneldebatt. ’’Regeringen signalerar till våra nya svenskar att det räcker om 

de lär sig lite lagom blattesvenska så att de kan slå upp ett stånd och sälja bananer i 

Rosengård’’. Detta skriver hon i sin skarpa artikel (DN 19.4.2006). Brattström anser att 

regeringen bör förstärka svenskundervisningen istället för att prioritera 

hemspråksundervisningen. Denna studie kommer även att gå närmare in på 

förortsslangens relation till skolan och det lokala samhället ur ett sociolingvistik 

perspektiv. 
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2 SYFTE   
 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka lärarens och elevens syn och 

attityd kring fenomenet förortsslang, samt undersöka vilken betydelse förortsslangen 

kan ha för dess identitet. Undersökningen kommer att studeras utifrån ett 

sociolingvistiskt perspektiv, det vill säga att undersöka förortsslangens syn i samhället.  

Samtliga skolor och informanter valdes slumpmässigt.  

 

2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

• Vad har samtliga informanter för syn och attityd kring förortsslangen? 

 

• Vilken betydelse har förortsslangen för dess identitet?  
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3 CENTRALA BEGREPP  
Detta kapitel består av centrala begrepp om förortsslang som anses vara relevanta att 

behandlas under denna studie. För att kunna tyda och tolka denna studie krävs det att 

man har någorlunda förkunskaper om dessa begrepp. Här nedan kommer en kort 

förklaring av samtliga centrala begrepp.  
3.1 FÖRORTSSLANG  

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att titta på fenomenet förortsslang, vilket 

även kan kännetecknas som multietnisk ungdomsspråk. Slang är ett talspråkligt fenomen 

som ännu inte kan betraktas som ett riktigt språk, som introducerades redan vid 1800-

talet till den nordiska botten.  I nationalencyklopedin beskrivs slang som en språkvariant 

som oftast talas bland ungdomar. De flesta slanguttrycken är lånade från olika länder 

runt om i världen. Den senaste och grövsta formen av slangen har fått benämningen för 

förortsslang, som i synnerlighet förekommer bland barn och ungdomar i invandrartäta 

regioner, vilket skiljer sig mest från andra slangvarianter. Förortsslangen anses ha ett 

”torftigt” ordförråd och avviker från vuxenspråket och rikssvenskan. Doggelito & 

Kotsinas (2004:17) förklarar att förortsslangen är ett uttryck av ungdomarnas humor och 

kreativitet, det vill säga att man leker med språket. Detta innebär att förortsslangen 

knappast anses vara humorlöst eller språkfattigt. Förortsslangen är en språklig 

långivning från prestigetagande grupper och kulturer.  

 

3.2 SPRÅKATTITYDER   

Nationalencyklopedin förklarar begreppet attityd som en varaktig uppfattning som vi 

människor har byggt upp via tidigare erfarenheter, som senare uttrycks genom att man 

är för eller emot något specifikt. Sundgren (2008) förklarar att ett av språkets viktigaste 

funktioner främst handlar om att markera och utspela vem man är som person, via 

språkets uttryck. Denna studie kommer att utgå från lärarnas och elevernas attityder 

kring förortsslangen. 

 
 
 



10 
 
 

4 TEORETISK REFERENSRAM   
 
4.1 SPRÅK SOCIOLOGISK TANKESÄTT 

För att kunna genomföra denna studie kommer jag att utgå utifrån ett språk 

sociologiskt- och ett sociolingvistiskt tankesätt. Språksociologins benämning används 

oftast som synonym till sociolingvistiken, det vill säga en kombination av 

språkvetenskap och sociologi (Nationalencyklopedin). Sundgren (2008:13) förklarar att 

sociolingvistiken även har ett ömsesidigt förhållande mellan språk och samhälle, där 

man studerar bland annat sociokulturella innebörder. Detta innefattar alltifrån sociala 

tillhörigheter, sociala identiteter, attityder och politiska handlingar. Inom lingvistiken 

avser varietet en språklig variation. Varietet är även en term som kan användas i 

samband med olika gruppspråk. Språkvariation är enligt Nationalencyklopedin en 

växling mellan flera olika språk. Det svenska språket har olika former beroende på vart 

man befinner sig runt om i landet. Detta innefattar alltifrån det geografiska områden, 

olika typer av talare samt inom vilka situationer och funktioner språket används i. 

Denna språkliga variation kan ha olika benämningar som varietet, sociolekt och dialekt. 

 

4.2 GRUPPTILLHÖRIGHET OCH IDENTITETSSKAPANDE  

Ekvationen grupp + tillhörighet betyder, enligt nationalencyklopedin, grupp ur ett 

samhälles -och beteendevetenskapligt perspektiv när vi människor har något 

gemensamt, till exempel vänner eller familj. Oftast utgörs en grupp främst grunden av 

att man delar gemensamma normer och målsättningar. Tillhörighet är ett begrepp som 

innebär att individer ingår inom en viss grupp. Grönberg (2008:241) förklarar att 

förortsslangens viktigaste funktion handlar om att vara en identitetmarkör och ett 

gruppspråk som främst används kompisar emellan. Grönberg (2008:241) förklarar 

vidare att förortsslangen är i likhet med andra sorters slangspråk ett identitetsskapande 

och ett gruppspråk. Identitet kan förklaras som individens egen kännedom och att kunna 

se sig själv som en unik individ. Doggelito & Kotsinas (2004) skriver att många 

“slanganvändare” använder slang för att markera deras identitet och självständighet till 

omvärlden.  
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I studien kommer det även att belysas om förortsslangen har någon koppling till 

grupptillhörighet och identitetsskapande. 

 

5 LITTERATURGENOMGÅNG  

Detta kapitel redogör för en litteraturgenomgång av teorianknytningar som anses vara 

relevanta för denna undersökning. Här nedan kommer en genomgång av samtliga 

begrepp som kommer att användas: Språk sociologisk tankesätt, språkattityd, 

förortsslang och grupptillhörighet/ identitetsskapande.  

 

5.1  SPRÅK SOCIOLOGISK TANKESÄTT  

I flera studier och undersökningar om det ungdomliga språket har det främst fokuserats 

på högstadie- och gymnasieelever, som synnerligen representerar denna sorts språk -

varietet. I flera sociolingvistiska studier har forskare observerat ungdomsspråkets 

nyskapande aspekter, det vill säga allt ifrån uttal, ordval och samtalsstil på olika 

språkliga nivåer (Norrby & Håkansson 2010:172). Sociolingvister forskar om språket 

som ett socialt och kulturellt fenomen, samt hur språket fungerar i olika sociala 

sammanhang. Einarsson (2009:15) beskriver sociolingvistik som en vetenskapsgren 

som främst studerar språk ur ett socialperspektiv samt ur en samhällelig faktor. 

Einarsson (2009:21ff) förklarar att vi människor redan i början av 1900-talet började 

iaktta människans språkliga förmåga och hur språket tillämpades olika från individ till 

individ. Einarsson (2009) menar vidare att det är språket som gör oss människor till en 

social varelse, och att språket ligger i människans natur. Oftast brukar människan 

uppleva en viss gemenskap med andra människor när man talar samma språk eller 

dialekt.  Människans språk och etnicitet hänger samman med människans individuella 

identitet likväl som den grupprelaterade tillhörigheten. Det finns tusentals olika språk 

runt om i världen, men det tyder en osäkerhet i antalet språk det talas, på grund av att 

det anses vara svårt för att veta vad som klassas som riktigt språk. De flesta av världens 

språk saknar skriftspråk (Ethnologue 2005 i Einarsson 2009:29). Doggelito & Kotsinas 

(2004:24f) skriver att, oftast när det talas om slangord brukar de flesta använda ordet 

slangspråk. Doggelito & Kotsinas menar att förortsslangen inte direkt är ett eget språk. 

Då ordförrådet i förortsslangen är en central komponent. Förortsslangen använder ett 
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antal slangord från andra språk som inte anses höra till rikssvenskan.  Sundgren (2008) 

refererar till Norberg (2008:11ff) som även betonar att språket vi människor bär på kan 

ha olika sociala värden. Det språk som används och som man väljer i olika geografiska 

områden kan, enligt Norberg (2008), bli ett avgörande val i den verksamhet 

interaktioner gäller.  Varje samtal, yttrande och val av ord har något slags av social 

innebörd som senare i sin tur kan leda till sociala konsekvenser. Det menas därmed att 

den sociala innebörden av språklig variation har enligt Norberg (2008) en viktig del i 

språket. Alla människor brukar variera sitt språkbruk beroende på vem man talar och 

kommunicerar med, samt i vilket sammanhang och syfte detta sker i. Frågor som berör 

olika sorters språkliga variationer är lingvistikens centrala kärna skriver Norrby & 

Håkansson (2010:11).   

 

5.2 FÖRORTSSLANG  

Den mest vardagliga termen för multietnisk ungdomsspråk är, enligt Bijvoet & Fraurud 

(2006), förortsslang. Detta är bara en av flera benämningar för denna slags 

språkvarietet. ”Rinkebysvenskan” är en benämning och har under många år varit den 

mest använda termen för det multietniska ungdomsspråket. Även andra termer 

förekommer för detta slags språkbruk, oftast efter geografiskt bostadsområde. Inom 

förortsslangen är ordförrådet den centrala komponenten, där det innefattar låneord från 

bland annat engelskan och invandrarspråk (Sundgren 2008: 238ff). De nya och tuffa 

slangorden förekommer idag främst inom de invandrartäta förortsområdena, förorter 

utanför Stockholms innerstad. Redan i början av 1980- talet började det skrivas om 

ungdomar i de invandrarrika bostadsområdena och hur  de talade annorlunda och avvek 

från standarspråket (Doggelito & Kotsinas 2004:8ff). Däremot förklarar Hyltenstam & 

Lindberg (2004:402) att olika språkliga varieteter inte endast behöver talas bland 

ungdomar med utländskt bakgrund, utan även kan förekomma bland andra ungdomar 

utanför de invandrartäta områden. I flesta fall brukar dessa ungdomar ha vänner eller 

bekanta som bor i förorterna och lär sig av dem.  

 

I förortsslangen förekommer vanligtvis inslag av någon slags värdering, det vill säga att 

ungdomarna, med hjälp av slangorden, uttrycker sina känslor. Dessa värderingar kan 
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vara ifrån positiva eller negativa sådana. Precis som i det svenska språket och andra 

språkliga slangord hämtar förortsslangen sina svordomar och baktalande ord från den 

religiösa sfären och sådant som anspelar sig i människans sexualitet. Eftersom många av 

dessa barn och ungdomar är bosatta i en mångkulturell bostadsmiljö och har sina 

språkrötter från andra länder, uppstår de flesta svordomarna direkt från ungdomarnas 

egna modersmål. Förortsslangen är dock inte enbart ord lånade från andra språk, 

förortsslangen är enligt Doggelito och Kotsinas, knappast språkfattigt eller humorlöst. 

Författarna menar att de flesta av slangorden visar ungdomarnas kreativa och 

humoristiska sida. Bland vissa individer i samhället finns uppfattningen om att de 

människor som talar i slang inte kan behärska det svenska språket, men Doggelito och 

Kotsinas menar tvärtom. De menar att bara för att vissa individer tillämpar ett slags 

slangspråk behöver det inte betyda att individen inte kan behärska det svenska språket 

korrekt.  Bijvoet & Fraurud (2006/3:8) anser att slangspråk kan fylla olika språkliga 

funktioner som kan anses som väldigt berikande och bra. I de flesta fall talar majoriteten 

av samtliga ’’slanganvändare’’ ett behärskat neutraliserat språk. Hyltenstam & Lindberg 

(2004:389) refererar till Fraurud & Bijvoet som förklarar att vissa föräldrar och familjer 

funderar på att flytta från invandrartäta bostadsområden för att undvika språkliga 

varieteter som förortsslangen. De funderar istället på att skicka deras barn till skolor där 

barnen kan lära sig tala standardsvenska.  

 

Kotsinas (2004: 14) berättar hur vissa oroar sig över ungdomsspråket. Kotsinas 

(2004:14f) refererar till etnologen Jonas Frykman, som påpekar att varje ny 

vuxengeneration oftast klagar över den yngre generationen och finner problematik med 

att handskas med sådant som kan anses vara kreativt och nytt. Med detta menas att den 

äldre vuxna generationen betraktar den yngre generationers kulturbygge som 

problematiskt, hellre än att se det som potential till något nyskapande. Faktum är att de 

språk som talas inom grupper med hög status betraktas och värderas högre än de språk 

som främst används av ungdomar och grupper med längre social status. 

 

Så hur kommer det att gå för förortsslangen? Kommer dessa så kallade 

’’slanganvändare’’ att ta med sig förortsslangen till vuxen ålder? Och kommer slangen 

att sprida ut sig till områden utanför förorterna? Doggelito & Kotsinas (2004:25) och 
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Bijvoet & Fraurud (2006/3:8) förklarar att förortsslangens framtid fortfarande är ett 

frågetecken, där man hoppas på en attitydförändring kring olika sorters språkliga 

varieteter och på acceptans från samhället. 

 

5.3 SPRÅKATTITYDER  

Sundgren (2008:114ff) förklarar att attitydbegreppet härstammar från det latinska 

språket och tolkas som något som inte är medfött utan mer eller mindre inlärd i frågan 

om t.ex. ett beteende. Värderingar, vanor, fördomar, stereotyper och åsikter är alla 

fenomen som på ett eller annat sätt är besläktad med attitydbegreppet. Vi har alla olika 

attityder, men det är inget som vi människor är medfödda med, utan det är något vi 

människor socialiserar i dem. Oftast är det svårare att bli av med sin attityd kring något 

som vi människor redan i vår barndom har förvärvat, vilket gör att det blir svårare för 

oss att ändra. Sundgren (2008) förklarar att språkattityder även kan tolkas utifrån olika 

värderande inslag i människors syn kring olika språkliga varieteter eller hos talaren. 

Dessa värderande inslag kan formuleras på olika sätt, till exempel inställningar om att 

tycka bra eller dåligt om ett visst språk eller ord. Att ha språkattityder kan även handla 

om olika attityder till val av språk, attityder om språkliga varieteter som till exempel 

standardspråk, slang, sociolekter och så vidare. Sundgren (2008) förklarar att ett av 

språkets viktigaste funktioner handlar om att markera och visa vem man är via språkets 

uttryck. Språket kan mer eller mindre fungera som en slags identitetsmarkör som vi 

människor använder för att ingå i en viss grupptillhörighet.  

 

5.4 GRUPPTILLHÖRIGHET OCH IDENTITETSSKAPANDE 

I denna studie spelar grupptillhörighet och identitetsskapande en väsentlig roll. Kotsinas 

(2004:18) förklarar att dessa två begrepp har stor betydelse hos barn och ungdomar som 

tenderar att vara rebelliska och har ett stort behov av att experimentera samt skapa egna 

kulturella livsstilar. Detta gör de genom att samla ihop olika stilelement och på så sätt 

skapa något som passar in i deras egen personlighet och identitet. Förortsslangens 

viktigaste funktion är att markera en slags identitet och grupptillhörighet menar 

Doggelito och Kotsinas (2004:22). För att kunna kategorisera sig inom 

ungdomsgruppen eller en grupp som skapats inom arbetskamrater måste man på ett eller 
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annat sätt kunna tolka gruppens egna slangord som skapats inom gruppen. Sundgren 

(2008) förklarar att förortsslangen är en sorts identitetsskapande gruppspråk som 

används främst kompisar emellan förklarar Sundgren (2008:241ff). Detta är speciellt 

viktigt för människor som har sitt ursprung från olika delar av världen, med allt ifrån 

olika religioner, politik och matvanor. De nytillverkade slangorden kommer från 

världens olika delar, på så sätt visar slangorden att man hör ihop. Man må tala olika 

språk men tillsammans förekommer det ett gemensamt språk oavsett vart det 

härstammar ifrån.  

 

Grupptillhörigheten utgörs från den mer informella sidan, mellan kamrater när det anses 

vara viktigt att markera grupptillhörigheten. Slangorden är även skapade för att 

användas som koder, då de vill exkludera sig från omgivningen. De avvikande 

språkdragen används inte i samtal med vuxna eller i samtal med utomstående, utan 

endast inom den ”tillhörande” gruppen (Norrby&Håkansson, 2010).  Doggelito och 

Kotsinas (2004:17f) menar att i vissa fall brukar ungdomarna skapa svårbegripande 

associationer och gör orden mer “filuriga”, när det rör sig om olämpliga aktiviteter som 

till exempel brott. Ungdomar använder slangord för att markera sin självständighet och 

identitet och på så sätt skilja sig från i den resterande omvärlden.   
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6 TIDIGARE FORSKNING  

Detta kapitel innehåller en översikt av tidigare forskning som anses vara relevant för 

denna studie. Här nedan kommer även en redogörelse och introduktion av samtliga 

forskares doktorsavhandlingar för de teoretiska anknytningarna, vilket ligger i grund för 

denna studie.  

 

Introduktion av forskarnas doktorsavhandlingar  

I Rickard Jonssons (2007) doktorsavhandling '' Blatte betyder kompis'', har författaren 

under ett år tid följt en grupp högstadiekillar med invandrarbakgrunder och deras 

skolvardag. Undersökningens huvudsakliga syfte var att studera maskulinitet och språk i 

en högstadieskola.   

 

Tore Otterup (2005) är en erfaren mellanstadielärare som har sin huvudsaklig 

inriktning inom svenska som andra språk. Avhandlingen ''Jag känner mig begåvad 

bara'' är en kombination av en kvantitativ och kvalitativ undersökning vars 

övergripande syfte är att belysa flerspråkighet och identitetsskapande bland ungdomar i 

ett mångkulturellt förortsområde. Resultatet bygger på en intervjuenkät vars samtliga 

informanter gått i ett av Göteborgs flerspråkiga skola i ett förortsområde. 

 

Ellen Bijvoet & Kari Fraurud (2003, 2006, 2012) är tvåspråkighetsforskare som 

under flera år forskat kring språkbruket bland ungdomar i mångkulturella 

storstadsmiljöer. Dessa olika undersökningar genomfördes via kvantitativa och 

kvalitativa undersökningsmetoder. En av undersökningarna genomfördes på lärare och 

ungdomar vid Språkforskningsinstitutet i Rinkeby, där man fokuserade på lärarens och 

ungdomarnas attityder till fenomenet rinkebysvenska.  Samtliga informanter var bosatta 

i olika bostadsområden utanför Stockholmsregionerna. Andra avhandlingen 

genomfördes 2012 på hundra tals ungdomar, bosatta i invandrartäta Stockholms- 

områden. Samtliga deltagande informanter är antingen födda i Sverige eller har vid tidig 

ålder bosatt sig i Sverige. 
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6.1 FÖRORTSSLANG  

Bijovet & Fraurud (2003) tvåspråkighetsforskare förklarar och förespråkar om 

fenomenet '' förortsslang''. De menar att begreppet oftast kopplas till flerspråkighet och 

invandrartäta bostadsområden. Resultatet på denna undersökning stämmer till viss del 

överens med den tidigare forskning som gjorts inom fenomenet rinkebysvenska. Bijvoet 

& Fraurud skriver att vi människor har olika uppfattningar och attityder kring 

rinkebysvenskan. Undersökningen visade att samtliga informanter hade olika åsikter 

och uppfattningar om förortsslangen. Denna sorts språkvariant talas främst bland 

ungdomar som lever och är uppväxta i invandrartäta bostadsområden. Majoriteten av 

informanterna menar att rinkebysvenska även kan talas bland andra ungdomar utan 

någon utländsk bakgrund och av ungdomar som bor i andra bostadsområden. Däremot 

oftast brukar dessa ungdomar ha vänner som bor i invandrartäta bostadsområden och 

blir därmed bekanta med slangorden.  

 

Undersökningen visade även att majoriteten av samtliga informanter har en negativ 

attityd till rinkebysvenskan. Bijovet berättar om hur en av de svenskfödda 

informanterna i undersökningen beskriver hennes positiva attityd till den kulturella 

mångfalden. Hon anser att rinkebysvenskan kan komma till användning om man någon 

gång i framtiden arbetar inom fängelser eller inom socialomsorgen. Bijovet beskriver 

hur denna informant plötsligt skapat en negativ stereotyp för vilka som anses tala 

förortsslang. I avhandlingen '' Development and use among young people in 

mulitulingual Stockholm'' av Bijovet & Fraurud (2012:295), valdes 12 ungdomar i 

Stockholm till att delta i en undersökning där uppdraget gick ut på att ringa ett “låtsas” 

samtal’’ till en nära vän. Samtalet spelades in via en bandspelare. En av dessa samtals- 

deltagare är född och uppväxt i Rinkeby, men har föräldrar som ursprungligen kommer 

från Turkiet. I detta samtal talade han svenska som han vanligtvis talar bland sina 

vänner, och i ett annat samtal vid ett annat namn, talade han på ett ''typiskt svensk'' sätt. 

Dessa inspelade samtal utvärderades sedan av 343 lyssnare med olika bakgrunder. 

Samtliga lyssnare i undersökningen var överens om att det precis fått höra två olika 

personer och två helt olika samtal.  En intressant undersökning som resulterade att unga 

människor har olika språkliga uppfattningar.   
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’’Jag hatar det språket!’’ utbrister Charlotte, efter att Ibrahim plötsligt säger 

’’Jao!Jao!Abo!’’. Detta är en mening utdraget från avhandlingen’’Blatte betyder 

kompis’’. Jonsson skriver att ord som ’’abo’’ och ’’jao’’ brukar användas i många olika 

sammanhang. Han förklarar hur han aldrig har hört eleverna i denna undersökning 

använda dessa ord på ett nedsättande sätt, men hur det ändå kan väcka starka reaktioner 

hos folk. Detta framkom i Charlottes fall, där hon uttryckte att hon hatar språket 

(2005:97). 

 

Jonsson (2007:98) refererar till Ebba Witt – Brattström (19.4.2006) som är en 

litteraturvetare vid Stockholms Universitet som under våren 2006 deltog i en 

skolpolitisk debatt som syntes på Dagens Nyheters kultursidor, om fenomenet 

”förortsslangen”. Brattström blev starkt kritiserades efter hennes uttalande. Hon 

ifrågasätter skolpolitiken, och anser att man inte ger ungdomar från flerspråkiga 

bostadsområden tillräckligt med möjligheter till att lära sig det svenska språket, det vill 

säga att man satsar mer på modersmålsundervisningen istället för att förstärka svenska 

undervisningen. Otterup (2005:31)förklarar att, ur ett utifrån perspektiv beskrivs 

förorten som en geografisk plats, fyllda med problem och stigmatisering. Detta 

resulterar även i hur människan uppfattar ortens invånare. 

 

7.2 GRUPPTILLHÖRIGHET OCH IDENTITETSSKAPANDE  

Fraurud & Bijvoet (2004; Bijvoet 2003) påpekar att förortsslangen fyller olika 

funktioner för människor och olika grupper. De menar att det dessutom fyller 

funktionen om att vara ett språk som kan användas i olika sammanhang, som till 

exempel ett protestspråk som används när man inte vill att någon från de utestående 

grupperna skall förstå. Enligt informanterna är talargruppen för ungdomsspråket 6 -25 

år, som framför allt används som ett kamratspråk sinsemellan, speciellt i informella 

sammanhang utan den äldre generationens närvarande. Hyltenstam & Lindberg 

(2004):402f) anser även att det är mer underhållande och roligt att tala multietniskt 

ungdomsspråk i samtal med vänner. Jonssons (2007:24f) skriver i sin avhandling att 

språket kan, förutom att det används för att prata med ord och uttrycka sig i samtal 
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användas som ett slags verktyg för att skapa olika gemenskaper som ger oss en 

förståelse om vem ”vi” själva är och vem ”andra” är. Han beskriver sitt perspektiv som 

han anser ligger nära till Penelope Eckert och Sally McConnell-Ginet (1998,2003:57, jfr 

Wenger 1998:82) sociolingvister som beskriver termen gemenskap. De menar att 

gemenskap skapas och formas via olika vardagliga aktiviteter där språket är centralt. 

Gruppen som gemenskapen skapas inom, utvecklar alltifrån ord till gester och klädstilar. 

På ett liknande sätt förklarar Otterup (2005) identitetsbegreppet som ett begrepp som 

innebär att höra hemma i flera olika sammanhang, som t.ex. individuellt, personligt, 

kollektivt och gruppmässigt. Han förklarar att, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

ses begreppet identitet. Med denna synvinkel menas det att den sociala verkligheten 

konstrueras av människor via interaktion med andra människor. Det innebär även att 

identitet är flexibelt och föränderligt och som ständigt är under konstruktion. 

Socialkonstruktivister betonar även språkets betydelse för identiteten, vilket betyder att 

med hjälp av språket kan identiteter konstrueras olika beroende på situationer och 

samtalspartner (Otterup 2005:27f). Att vara tvåspråkig ger dessa barn och ungdomar 

tillgång till att kommunicera med andra människor som tillhör olika kulturer (Otterup 

2005:34).  
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7. METOD  

I följande avsnitt följer en redogörelse av de metodval och genomförande som valts för 

att genomföra denna studie. Detta avsnitt tar dessutom upp studiens validitet och 

reliabilitet samt forskningsetiska principer.   

 

7.1 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD 

För att kunna genomföra en studie brukar man vanligtvis använda sig av en 

forskningsmetod som senare blir ett redskap som skall ge svar på frågor inom 

forskningsområdet (Larsen 2009:17). Med hjälp av kvalitativ undersökningsmetod i 

form av intervjuer blir detta ett redskap för att svara på studiens frågeställningar. En 

kvalitativ intervju innebär oftast att informanten ges möjlighet till att ge information till 

forskaren via sina tankar och erfarenheter (Dalen 2008:9). Detta kännetecknas även som 

en metod vars forskare ställer informanten frågor som forskaren senare arbetar vidare 

på. Stúkat (2011:36) menar att den kvalitativa metoden har sitt ursprung i den 

humanistiska vetenskapen det vill säga att tolkning och förståelse är två centrala 

begrepp. 

 

Till skillnad från en kvalitativ intervju, vilket blev avgörande för min studie, är en 

kvantitativ undersökningsmetod som är en forskningsmetod som kännetecknas av att 

forskaren till studien i förväg har ett slags nedskrivet frågeformulär, där informanten 

skriver eller kryssar för ett svar. En strukturerad intervju innebär att forskaren använder 

sig av samma frågor till samtliga informanter (Larsen 2009:84f ).  

 

En kvalitativ intervju med strukturerade frågor blev därmed avgörande för min studie. 

Valet av en kvalitativ undersökningsmetod valdes främst för att höra samtliga 

informanters personliga åsikter och attityder om det multietniska ungdomsspråket men 

även för att den ansågs som mest användbar för denna studie. En kvantitativ intervju 

med ett förberett frågeformulär skulle medfölja mindre komplikationer, främst på grund 

av informanternas ålder, men den skulle göra studien väldigt opersonlig och enformig.  
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7.2 URVAL 

Studiens urval är baserat på tre pedagoger och tolv elevinformanter i årskurs 3 i två 

olika skolor inom Stockholmsområdet. Skolorna valdes inte utifrån några större krav, 

utan de enda kraven var att informanterna som deltog var behöriga lärare och elever 

som gick i årskurserna F-3. Syftet var inte att kolla på någon specifik skola utan endast 

att studera informanternas attityder kring fenomenet förortsslang. Samtliga informanter, 

utom en, har en utländsk bakgrund och är bosatta i Stockholms förorter. Samtliga 

informanter i denna studie presenteras med fiktiva namn för att hålla dem anonyma.  

Här nedan kommer en kort presentation av samtliga informanter som deltagit i denna 

forskningsstudie. 

 

TRE PEDAGOGER 

Valentina är en medelålders kvinna och har en lärarexamen inom grundskolans tidigare 

år F-3. Hon är klasslärare för årskurs 2 och har arbetat som lärare i sex år. Valentina har 

en utländsk bakgrund och bor söder om Stockholm. 

  

Maria är en ung kvinna och har en lärarutbildning 1-6 vars ämnesinriktning är 

matematik och svenska. Hon är för närvarande lärare för årskurs 2-3. Hon är relativt ny 

i lärarbranschen och har en svensk påbrå och bor i Stockholms innerstad.  

 

Anna är en äldre kvinna och har en lärarutbildning 1-6 och vars ämnesinriktning är 

engelska och svenska. Hon har arbetat som lärare i över 15 år. Hon har en utländsk 

bakgrund och bor söder om Stockholm. 

 

ELEV INFORMANTER  

Samtliga tolv elever har deltagit i gruppintervjuer. Intervjuerna är uppdelade i två små 

grupper med sex elever i varje grupp. Fiktiva namn på eleverna:  

• Mohamed, Johannes, Hussein, Gabriel, Niko, Mark, Daniella, Fatima, Patricia, Sally, 

Charlotte och Lovisa.  
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7.3 GENOMFÖRANDE  

Syftet med intervjuerna var att få möjlighet att ta en del av informanternas personliga 

attityder kring fenomenet förortsslang.  Jag kontaktade flertal skolor i Stockholms-

området via ett elektroniskt brev. Brevet informerade dem om att jag skriver ett 

examensarbete inom ämnet förortsslang och behöver frivilliga pedagoger och elever. 

Två skolor söder om Stockholm visade sitt intresse och bjöd in mig för en intervju. 

Samtliga elevinformanter fick hem ett veckobrev av klassens mentor som utdelades till 

vårdnadshavarna. Detta brev utlovade samtliga informanter anonymitet.  

 

Intervjuerna höll plats på olika dagar. Varje intervju tog cirka 30 minuter beroende på 

hur utförliga svaren var och spelades in via en ljudinspelare. Men även anteckningar 

gjordes. Dessa ljudinspelade intervjuer har sedan blivit noggrant genomlyssnade för att 

sedan bli renskriva på papper. För att underlätta för mig själv använde jag mig av en 

semistrukturerad intervjuguide, det vill säga att samtliga informanter blev tillgivna 

samma frågor, vilket gav informanten chansen till olika svarmöjligheter till samma sorts 

frågor. Målet med intervjuerna var även att få informanterna att känna sig avslappande, 

speciellt gruppintervjuerna där eleverna stod i fokus. Min teori var att gruppdynamiken 

skulle liva upp elevinformanterna och låta dem inspirera varandra, vilket kan komma till 

en fördel i denna studie.   

 

7.4 VALIDITET OCH RELIABILITET  

För att få fram att resultat inom en studie använder man olika datainsamlingstekniker. 

Reliabilitet och validitet beskriver hur datainsamlingen har fungerat. Reliabilitet mäter 

undersökningens tillförlitlighet samt stabilitet. Reliabilitet kan antingen vara hög eller 

låg. Samtliga informanter spelades in via en ljudinspelare, och anteckningar gjordes för 

att underlätta det insamlade materialet under intervjuerna. Detta höjer reliabiliteten på 

arbetet. Larsen (2009) förklarar att en kvalitativ intervjumetod kan bidra till en höjd 

validitet genom att ta upp relevanta och innehållsrika frågor, detta för att få ett rikt 

innehåll.   
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7.5  FORSKNINGSETISKA PRINCIPER  

I samband med en vetenskaplig forskning ställs det höga krav från samhället att 

forskningen som görs följs av viktiga lagar och riktningar som finns (Dalen 2007:20ff). 

Det finns särskilda forskningsetiska principer när man utför olika studier. Det finns fyra 

viktiga och nödvändiga etiska kravs som skall följas under studiens gång (Stukát 

2005:130).  Informationskravet, där samtliga informanter har blivit informerade om 

studiens innehåll. Samtyckeskravet förklarar att informanten frivilligt får bestämma över 

sitt deltagande i studien, men då elever under 15 år deltog i undersökningen inhämtades 

även samtycke från vårdnadshavaren. Konfidentialitetskravet ger forskaren skyldighet 

till att informera informanterna att all datainsamling blir sekretessbehandlade och 

informanten förblir anonym. Nyttjandekravet beskriver att all material som samlats 

endast används till forskningssyfte och ej kommer att utlånas till annat kommersiellt 

bruk (Stukát 2005:130). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



24 
 
 

 8. RESULTAT 
 
I följande kapitel redovisas resultatet av studiens kvalitativa intervjuer. Nedan kommer 

en sammanställning av studiens resultat av dem deltagande informanternas fiktiva 

namn.  

 

8.1 GRUPPINTERVJU  

Samtliga gruppintervjuer bestod av två grupper med sex elever i varje grupp, blandade 

med pojkar och flickor. Sammantaget var intervjuerna cirka 30 minuter lång. Målet var 

att få en uppfattning om vilka åsikter och attityder eleverna hade gentemot 

förortsslangen. Intervjuerna inleddes med att dem fick presentera sig själva, för att 

skapa en avslappnad miljö. Samtliga elever var födda i Sverige men med utländskt 

påbrå. Efter den korta presentationen av dem själva, inledde jag intervjun med att fråga 

dem om de hade hört talas om begreppet förortsslang 

 

- Mohammed: Du menar väl blattesvenska? Haha 

- Jag: Hur menar du när du säger blattesvenska? 

- Mohammed: Du vet, när man använder blatteord, som typ bara blattar använder! 

 

Fatima tyckte inte att förortsslang är ett språk; ’’man hittar på en massa konstiga ord 

som egentligen inte betyder någonting’’, säger hon med en nedlåtande ton. Daniella 

håller med Fatima och säger att det är ord som egentligen inte ska användas men som 

används dagligen. Hussein säger att han använder slangord för att det är roligt och tufft. 

Gabriel tycker att det är roligt att använda sig av slangord. 

 

- Man leker fett mycket med språket, säger han.  

 

Direkt efter sjunger Niko, en vers ur Marc Divines hitlåt ‘’ Rinkebysvenska’’ för mig 

med en tuff attityd 

 

- Guzz, det är tjej och shuno är snubbe, sjunger Niko.  
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Plötsligt skrattar alla elevinformanter. De tyckte att Niko var fett skön som vågade 

sjunga för mig. Eleverna berättade att alla i klassen använder sig av någon form av 

slangord, även Fatima och Daniella som tidigare berättade att förortsslangen är ett 

konstigt språk. De berättade däremot att dem inte får använda sig av slangord i 

klassrummet, men gör det i ändå. Jag frågade dem varför de använde sig av slangorden i 

klassrummet och fick förklaringen att det skapar en slags samhörighet emellan dem. De 

berättade vidare att slangorden bidrar till en avslappnande stämning och är ett lättare 

sätt att göra sig förstådd på. Här fick jag chansen att fråga eleverna varför de använder 

sig av just förortsslangen.  

 

- Vi pratar så här för att vi vill tro oss, säger Johannes. 

 

Johannes delar samma åsikt som Hussein och menar att förortsslangen får dem att 

automatisk bli extra tuffa och coola. ’’Ibland använder vi vissa ord för att vara onda’’ 

säger Johannes och fnissar. Johannes berätta att klassen har lärt sig att använda slangord 

av sina äldre syskon eller från dem tuffa grabbarna i skolan, ‘’men det är bara vi blattar 

som kan prata förortsslang ’’ förklarar Johannes.  

  

- Svennar säger hejsan, medan vi blattar säger shoo eller tjena broshan, säger Gabriel.  

 

Alla elever skrattade samtidigt som de höll med Gabriel, genom att fortsätta imitera den 

typisk svenska dialekten. Jag fortsatte intervjun med att fråga vilka som använder sig av 

förortsslangen. 

 

- Det är  bara vi, asså det är inte samma sak när svennar pratar vårt språk, det är något 

som vi har kommit på, tillhör oss blattar, säger Johannes. 

 

Johannes förklarade att slangorden som dem använder i skolan och bland deras vänner 

är ord som endast finns i deras områden, i förorten där alla invandrare bor. Han 

förklarade att det inte bara är påhittade ord som många tror, utan ord från andra språk 

där man med hjälp av sin kreativitet kombinerat de med de svenska orden. Han 
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förklarade att vidare miljön han vistas på under sin fritid endast består av barn med 

utländsk bakgrund och att han därmed tar till sig de främmande orden. Han berättade att 

han brukar använda ord som ’’jalla’’.  

 

Jag frågade vidare om de använder sig av slangord kontinuerligt eller om de brukar 

variera sitt talspråk? Dem svarade med att dem aldrig skulle prata förortsslang med 

äldre eller med deras lärare, då vuxna inte förstår de och att det även är ett opassande 

talesätt gentemot äldre. De anser att det kan uppfattas som respektlöst.  

’’Man pratar olika beroende på vem man samtalar med’’, berättar Daniella. ’’Du pratar 

med oss på ett sätt och säkert ett annat sätt med din lärare, eller hur?’’ Säger Daniella 

ganska bestämt samtidigt som hon ler med ögonen. Eleverna tycker att lärarna och den 

äldre generationen alltid ska klaga på deras språk, men detta är normalt för barnen. 

Något de är bekväma med förklarar dem. Jag fortsätter vidare med mina frågor och 

ställer frågan om de tycker att förortsslang är bra eller dåligt?  

 

- Fatima: dåligt! Jag pratar aldrig sådär som dem gör! 

- Hussein: Orka ljuga Fatima, du pratar visst sådär. Jag tycker att det är bra, det är roligt 

haha. 

- Daniella: asså, jag vet inte ibland är det bra och ibland kan det vara dåligt. Jag skulle 

aldrig säga sådana ord framför mina syskon. De ska lära sig bra och bli bättre 

människor. 

- Jag: tycker du att man är en dålig person för att man använder slangord? 

- Daniella: nej… men… asså det är inte bra, det är fult och det är inte för små. 

 

Eleverna höll med Daniella och förklarade att de aldrig skulle kunna tänka sig att lära 

sina yngre syskon förortsslang. Det är sådant man får använda när man är lite äldre 

tycker de. 
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8.2 PEDAGOG, VALENTINA 
 
Intervjun inleds med en kort presentation av sig själv. En lärarinformant i medelåldern 

och som arbetar på en skola söder om Stockholm.  

 

Jag frågade Valentina om hennes attityd och åsikter kring fenomenet förortsslang. Hon 

berättade att hon har ett utländskt påbrå och bor och arbetar på ett område där 

förortsslangen används dagligen. Hon förklarade att slangorden är en fråga som hon 

alltid känt sig kluven vid. Hon menade att slangorden är ord som helst inte bör 

användas, men som ändå används dagligen bland ungdomar. Förortsslangen är inget 

som faller sig naturligt för Valentina, men förklarar att slang och slanguttrycken är 

extremt vanligt och synligt bland skolans elever och generellt bland dagens ungdomar.  

 

- Det är väl något slags kamratspråk, säger Valentina 

 

Valentina berättar att slanguttryck som hon hör är oftast svenska blandat med 

främmande språk. Hon tror definitivt att slangen är en slags kodväxling som används 

främst bland kompiskretsen. Hon tror att de flesta slanganvändarna vill verka tuffa och 

talar därmed avvikande, dem vill utesluta och distansera sig själva från vuxenspråket. 

Valentina berättar däremot att vissa ungdomar visar hänsyn till vilka dem tilltalar. Vid 

studiebesök försöker några elever att anpassa språket genom att tala på ett mer korrekt 

och artikulerat språk. Detta tror Valentina främst beror på att dem inte vill bli 

missförstådda eller exkluderade.  

 

Senare in på intervjun berättar Valentina att hon inte riktigt kan sätta fingret på varför 

hon tycker att förortsslangen inte fångar hennes intresse. Hon förklarar dock att många 

lärare på hennes arbetsplats använder sig av enstaka slangord för att försöka passa in 

bland eleverna och på så sätt skapa en samhörighet. 

 

-  Jalla, fett och habibi är de mest förekommande slangorden bland skolans elever, eller 

arabiska ordet ’’jalla’’ vilket betyder ’’skynda’’ eller ’’kom igen’’. Dessa ord är även 
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sådant som kan förekomma bland lärare på skolan. De härmar elevernas sätt att prata, 

troligtvis för att komma närmare eleverna, säger Valentina. 

 

Dock anser Valentina att skolan och klassrummet är en viktig språkmiljö, där 

slangorden helst ska undvikas, men förklarar vidare att ungdomar tenderar oftast att 

vara relativt rebelliska och är i åldern där dem försöker finna sig själva som person. ’’Vi 

har många nyanlända elever på skolan’’, säger Valentina. ’’Det är ytterst viktigt att 

dessa elever får chansen att berika det svenska språket för en bättre språkutveckling’’. 

Däremot tror hon även att förortsslangen kan hjälpa de nyanlända eleverna att hitta nya 

vänner och utveckla språket genom att man hjälper varandra med svenskan och låneord 

från andra språk.  

 

8.3 PEDAGOG, ANNA 
 
I intervjun berättade Anna att hon arbetar på en skola där majoriteten av samtliga elever 

på skolan har en utländsk bakgrund.  

 

- Jag bor i ett område där slangorden föddes, skulle man kunna säga, säger Anna.  

 

Anna berättar att förortsslangen hörs och syns dagligen på och utanför hennes 

arbetsplats. Ur Annas perspektiv upplevs förortslangen som negativt och och beskriver 

det som ett fult och onödigt språk att uttrycka sig på. ’’Ungdomar och elever på skolan 

måste lära sig att tala korrekt svenska’’, förklarar Anna och berättar vidare att hon inte 

vill framstå som fördomsfull eller rasistisk. Anna vill hjälpa eleverna att kommunicera 

på ett korrekt sätt för att få ett mer positivt bemötande av andra människor, men även 

för att öka deras ordförråd och den akademiska integriteten. ’’Att uttrycka sig med 

slangord upplevs som att man har brister i det svenska språket och ordförrådet, och 

därför förknippas med människor som har talsvårigheter’’. 

 

Jag går vidare med intervjun genom att fråga Anna vilken samhörighet hon tror 

förortsslangen skapar? Som tidigare nämnt så förklarade hon att förortsslangen dagligen 

förekommer i skolan hon arbetar på, men även där Anna bor. Hon tror att det främst kan 
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bero på antalet elever med en invandrarbakgrund. ’’Vi har elever från alla världens hörn 

på skolan och alla har eget språk och olika kulturer, det vill säga en mångkulturell skola 

och område’’. Anna berättar att det är där samhörigheten sker, inom kompis-och 

familjekretsen, och där olika slanguttryck används beroende på umgänget.  

 

 

Anna förklarar vidare att det även kan handla om att passa in i kompisgänget. Genom 

kommunikation via slangord skapar dem ett gemensamt språk. Hon tror även att man 

försöker anpassa sig till den yngre generationen, där språket handlar mer om att vara 

cool och kreativ, men även rebellisk och där man vågar trotsa vuxenspråket.  

Anna anser även att media har en stor påverkan på dagens unga. ’’Dem lånar ord från 

rapparnas lyrik och ser på våldsamma filmer med olämpligt språk, som de senare 

uttrycker och använder i det verkliga livet’’. Slangorden förekommer även bland yngre 

barnen, som blivit påverkade av deras äldre syskon och eleverna på skolan. 

 

- Förortsslangen är ett kraftfullt uttryck som för det mesta avspeglar sexualitet och 

nedvärderande ord, som förekommer väldigt mycket på skolan. Detta ovårdade språk 

tolereras inte, och hör inte hemma i en skolmiljö, säger Anna.  

 

I slutskedet av intervjun visar Anna fortfarande ett kritiskt förhållningssätt till slangen. 

 

 

8.4 PEDAGOG, MARIA  
 
Maria är en ung pedagog med svenska som modersmål, och bor i Stockholms innerstad. 

Jag började intervjun med att fråga vad förortsslang innebär för henne. Maria förklarade 

att hennes första tankar kring förortsslang är ett språk som främst talas bland dagens 

ungdomar i invandrartäta storstäder.  

Hon berättar vidare att förortsslangen är ett slags språk som talas bland vänner som 

tillhör en viss grupptillhörighet. Maria berättar att hon ibland använder sig av slangord, 

men främst bland hennes vänner, dem hon känner sig bekväm med. Hon förklarar 

passionerat att man helst vill distansera sig från språknormerna som förväntas av en, 
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speciellt som utbildad pedagog. Hon förklarar att slangen är ett tillvägagångsätt för de 

flesta unga att skapa sin egna unika identitet, men även ett sätt att uttrycka sina känslor 

och åsikter. ’’Då det kan handla allt ifrån frustration till glada stunder, en 

uttryckningsätt menar hon’’.  

 

- själv brukar jag använda mig ord som ’’ey’’, säger Maria.  

  

Slangen är dock inget som faller sig naturligt för henne, Maria tror nog att hon aldrig 

skulle kunna tänka sig att använda slangorden på sin arbetsplats eller bland sina elever, 

och detta för att markera för eleverna att dem helst ska använda sig av ett annat ordval i 

skolan och i klassrummet. ’’Det är viktigt att lära sig kommunicera på korrekt sätt’’. 

Hon tycker att slangorden inte skall förbjudas i skolan, och kan se sig själv använda 

förortslangen för pedagogiska ändamål, främst för att visa eleverna skillnaderna mellan 

olika sociolekter. 

 

- Man kan visa eleverna att förortsslangen kan användas i ett sammanhang, medan 

korrekt svenska kan användas i ett annat, säger Maria.  

 

Maria berättar att förortsslangen är ett sätt för barn och ungdomar att visa sitt intresse 

för olika musikstilar som t.ex. hiphop, vilket Maria anser hör hemma i förorten och i 

förortsslangen. Hon anser att detta är anledningen till varför alla barn och ungdomar i 

skolan och utanför skolan använder sig av förortsslangen. Maria arbetar på en skola, där 

förortsslangen knappast är synligt. Hon tror att det troligtvis kan bero på att det inte är 

en mångkulturell skola samt att skolan är geografiskt placerad i ett område där 

användandet av slangorden är relativt ovanligt. Maria berättar att förortsslangen knapp 

används bland hennes elever. ’’De få gånger eleverna använder sig av slangen är på 

rasterna, ord de fått höra av seniorerna på skolan. Oftast vet eleverna inte vad 

slangorden betyder’’. 
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9 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel följer en analys av resultatet av det insamlade empiriska materialet. För 

att analysera mitt material samt mina resultat har jag utgått från mitt syfte och mina 

frågeställningar. Analysen kommer även att förankras utifrån tidigare forskning, 

teoretiska referensramen samt litteraturen. Nedan förs även en diskussion kring mina 

egna tolkningar och reflektioner. 

 

9.1 GRUPPTILLHÖRIGHET OCH IDENTITETSSKAPANDE  

I Lgr 11 (2011:84) står det att språket skapar och utvecklar individens identitet och där 

man med hjälp av språket kan uttrycka känslor och tankar. Genom att ha ett rikt och ett 

varierat språkbruk kan individen leva i ett samhälle där kulturer, generationer och olika 

språk möts. Lgr 11 (2011:79) förklarar vidare att språket även ger individen möjlighet 

till att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.  

 

I studiens intervjutillfällen konstaterade samtliga deltagande informanter, pedagoger 

och elever att förortsslangen förekommer främst bland barn och ungdomar med 

utländskt bakgrund, som är bosatta i invandrartäta bostadsområden. Anna, Valentina 

och Maria tror att förortsslangen speciellt används inom familj och kompiskretsen. 

Valentina berättade att det är en slags kodväxling. Maria trodde att slangen skapades 

bland vänner som sedan sprits det vidare till andra miljöer eller gruppkretser runt 

omkring. Elev informanterna bekräftade detta genom att tydligt konstatera att 

förortsslangen är skapad inom förorten.  

 

Maria berättade att slangen kommer från andra språk, låneord som lånas och som senare 

används och sprids. Valentina berättade att slangorden kan hjälpa dem nyanlända 

eleverna på skolan, elever som ännu inte kan behärska det svenska språket. Men via 

förortsslangen kan den komma till nytta, men främst kan slangen skapa nya kompisar 

för dem nyanlända. Av egen erfarenhet är det svårt att ibland uttrycka sig i ett språk för 

att göra sig förstådd. Det språk som används till större utsträckning i vardagen är det 
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svenska språket, där vid kombination av två språk blir det svenska språket det 

dominerade och det utländska modersmålet en komplettering för att uttrycka sig. 

Einarssons (2009:21ff) teori är att det är språket som gör oss till sociala individer. Det 

är via språket som vi människor finner gemenskap med andra, speciellt när en person 

talar samma språk eller dialekt. Snarlikt tankesätt har de deltagande elevinformanterna 

som berättade att förortsslangen är en del av vem dem är som individer, de skapar 

samhörighet via slangen menar dem. Detta framhävde den största skillnaden mellan 

pedagogerna och elevinformanterna. Eleverna kände gemenskap och fann sin identitet 

via språket de talar, medan förortsslangen för pedagogerna ansågs som mer onödigt och 

fult. Kan detta beröra en generationsfråga? Och vad anses egentligen vara ’’fin’’ 

standardsvenska? Själv tror jag att det finns en stor språkskillnad mellan unga och äldre, 

för vissa handlar förortsslangen om en slags språkglädje och för andra ett språkvarietet 

som bör förbjudas.  

 

Kotsinas (2004) och Jonsson (2007) tankesätt hamnar i samma banor. Kotsinas 

(2004:22) menar att förortsslangens viktigaste funktion är att man markerar en slags 

identitet och grupptillhörighet.  I intervjun förklarade eleven Johannes att förortsslangen 

endast tillhör blattarna. Han gör ett tydligt vi och dem kategorisering. I likhet till 

Johannes visade Mohamed även en vi-känsla genom att poängtera för mig som 

intervjuare att det heter blattesvenska och inte förortsslang. Vid ett annat tillfälle 

imiterar Gabriel en typisk svensk, samtidigt som resterande elevinformanter brast ut i 

skratt. Gabriel i likhet till Johannes och Mohamed försökte förtydliga att slangen endast 

tillhör dem med utländsk bakgrund och inget för utestående, som till exempel dem med 

svenskt påbrå.  

 

Ovanstående kan relateras till Jonssons (2007:24f) avhandling, som visar att språket kan 

användas för att skapa olika grupper och gemenskaper för att markera och visa en 

maktposition om vilka “vi” är och “dem” är. Själv tror jag att förortsslangens 

användning används i exakt samma anledning som när man visar ett gemensamt intresse 

för en slags musiksmak eller en viss klädstil, där det huvudsakliga syftet är att förenas 

och skapa tillhörighet.  
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Intervjun resulterade även att samtliga pedagoger enades om att media har en stor 

influens på dagens barn och ungdomar. Anna berättar i intervjun att media har en stor 

influens på dagens barn och ungdomar, där hon tror att det flesta slangorden är låneord 

från rappare och från filmer. Anna och dem resterande pedagogernas tankesätt 

bekräftades genom Nikos sång under intervjutillfället. Nikos visade att Marc Divines 

lyrik och media påverkade elevernas språkbruk. Min uppfattning kring detta är nog att 

den sociala samt den elektroniska världen har tagit över barn och ungdomar. Allt fler 

unga använder sig idag av sms och olika chattforum, detta för att skapa ett bredare och 

socialt umgänge. Det är i dessa sociala nätverk som barn och ungdomar använder 

slangspråket och avviker från språknormerna.  

 

I intervjun berättade eleverna att dem inte använder sig av förortsslangen med alla. 

Deras sätt att tala varierade beroende på samtalspartner, oron över risken för att bli 

framstå som oförskämd och ha brist på respekt. Min uppfattning är att dessa elever och 

ungdomar anpassar sitt sätt att tala delvis för att inte bli exkluderade från samhället, 

men samtidigt som de med hjälp av förortsslangen försöker distansera sig från andra. 

Valentina berättade i intervjutillfället att hennes elever alltid använder sig av standard 

svenska när dem är på studiebesök eller andra möten med intellektuella människor, men 

lika snabbt växlade dem tillbaka till slangen när mötet med en utestående utanför 

kompiskretsen var avslutad. Maria förklarade att hon endast använder sig av vissa 

slanguttryck, men endast inom kompiskretsen, främst för att distansera sig från 

språknormerna som förväntas. I intervjun berättar Valentina att några lärare på skolan 

hon arbetar på använde sig av ett antal slangord främst för att skapa samhörighet med 

sina elever.  

 

Valentina, Anna och Maria tycker inte att slangorden inte bör användas bland 

intellektuella människor. Mats Eriksson (1997 45- 68) menar att människor anpassar sitt 

sätt och tala och samtala beroende på olika sociala sammanhang. Ett snarlikt tankesätt 

som vi även finner hos Norrby & Håkansson (2011). Norrby & Håkansson (2011:11) 

förklarar vidare att alla människor varierar sitt språk beroende på vem man 

kommunicerar med och i vilket syfte och sammanhang det sker i. Kan pedagogernas 

åsikter och attityder kring förortsslangen resultera i att eleverna upplevt att dem känner 
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ett tvång eller att dem måste leva upp till samhällets krav att tala korrekt? Bijovet( 

2007:113) menar att sättet en person talar på styrs automatiskt beroende på hur personen 

bli bemött av lyssnaren. Avviker man från den normala standard svenskan blir man 

bemött på ett negativt sätt.  

 

Under intervjun berättade pedagogen Anna att förortsslangen oftast avspeglar sexualitet 

och nedvärderande ord. Doggelito & Kotsinas (2004:16ff) förklarar att likaså i många 

andra språk hämtar förortsslangen sina svordomar från både den religiösa sfären och 

sådant som avspeglar människans sexualitet. Dessa barn och ungdomar uttrycker sina 

emotionella känslor via slangorden.  Men precis som i alla språk existerar svordomar 

och nedvärderande ord oftast för att uttrycka sina känslor.  

Samtliga pedagoger höll med Anna, dem ansåg att skolan är en plats där det ska finns 

starka riktlinjer som tyder på att det inte får förekomma något slag av nedvärderande 

eller kränkande ord. Hussein tycker att förortsslang är roligt och tufft. Johannes använde 

vissa slangord för att framställas som en ond person. Valentina och Anna ansåg att det 

är extremt svårt att förbjuda den yngre generationen från att göra något, då de oftast 

tenderar att vara rebelliska och går i genom en utveckling stadie. Norrby & Håkansson 

(2010:172) visar att barn och ungdomar revolterar mot vuxenlivet genom att markera 

grupptillhörighet och identitet genom att avvika från den språkliga standardnormen.  

 

När jag frågade eleverna om vad de anser om slangens användning brast Fatima ut med 

att säga att förortsslangen är dåligt men även att hon aldrig använder sig av slangord. 

Hon blev konfronterad av Hussein. Han menade att Fatima inte talade sanning och 

lurades. Detta exempel visar även att förortsslangen kan likaväl inkludera som i att 

exkludera dig från förortsslangen, oavsett vilken kompiskrets eller bakgrund man 

tillhör.  

 

9.2 SPRÅK ATTITYDER 

I Lgr 11 (2011:84), det centrala innehållet för grundskolans styrdokument, betonas 

vikten av språk, ett viktigt redskap som används för att kommunicera, tänka och lära. 
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Skolans viktigaste uppdrag är främst att skapa goda möjligheter för att stärka elevernas 

språkutveckling. 

 

De främsta utövarna av förortslangen är de yngre barnen och ungdomarna. De har en 

annorlunda syn kring detta språkbruk till skillnad från pedagogerna. De yngre har en 

positiv inställning till användandet av slangord i det svenska språket samtidigt som de 

förstår att detta talesätt är felaktigt och bör undvikas, då det anses vara ett respektlöst 

kommunikationssätt gentemot äldre och personer med akademisk bakgrund. Språket 

skall anpassas till åhöraren, det talas om språkväxling. De yngre barnen använder sig av 

slangord mellan varandra, men gör en ”språkväxling” gentemot, som tidigare nämnt, 

vuxna.   

 

Intervjun av samtliga pedagoger gav en inblick i hur förortsslangen upplevs bland 

lärare. Detta resulterande i en varierande åsikt bland de deltagande pedagogerna men de 

negativa känslorna gentemot förortslangens användning var en gemensam attityd som 

delades. Förortsslangen upplevs som ett felaktigt talesätt som avviker från det svenska 

språket. Pedagogernas attityd stämmer överens med Kotsinas (2004:7f) tolkning som 

påvisar att förortsslangen oftast förknippas med något fult och ’’rätt så onödigt’’. Detta 

till skillnad från eleverna som anser att förortsslangen är coolt och kreativt. Om detta 

skulle tolkas utifrån Doggelito & Kotsinas (2004:16ff) skulle dem anse att 

förortsslangen knappast skulle hamna under kategorin; språkfattigt och humorlöst. Det 

som anses vara språkfattigt och fult i skolsammanhang, kan anses som kreativt och 

knappast språkfattigt bland kompiskretsen förklarar eleverna. 

 

I studiens intervjutillfällen ansåg Valentina och Anna att förortsslangen inte tillhör en 

god pedagogisk skolmiljö.  Maria tyckte att förortsslangen inte skall förbjudas men 

användas med begränsningar i kommunikationen. Anledningen till denna åsikt är att 

Maria själv använder sig av dessa slangord på sin fritid och skulle kunna tänka sig att 

arbeta med förortsslangen endast vid pedagogiska ändamål, detta enbart för att visa 

eleverna att förortsslangen kan användas vid ett annat sammanhang. Kotsinas (2003:26) 

förklarar att elever använder sig av slangord i klassrummet, trots att dem mycket väl är 

medvetna om att de inte har lärarens samtycke. Detta bevisar återigen att eleverna 
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revolterar mot vuxenvärlden och skolans föreställningar om ett gott uppförande. Vad 

Maria omedvetet gör är att hon anser att förortsslangen kan användas, men endast bland 

vänner och inget som ska tas på fullaste allvar. 

  

Valentina berättade att hon hade en kluven uppfattning när det kom till ämnet 

förortsslang, och hade svårt för att uttrycka sina känslor och attityd kring ämnet. Då jag 

konfronterade henne om ämnet visade hon tydligt tecken på osäkerhet. Min uppfattning 

kring Valentinas kluvna attityd kring förortsslangen handlar troligtvis om en osäkerhet 

för att inte bli missförstådd eller anses som fördomsfull.  

 

Nu till frågan, vart har de negativa attityderna uppkommit ifrån? Sundgren (2008:114: 

ff) menar att attityder inte är något vi människor föds med, utan något som vi själva 

skapar och socialiserar inom oss. Kan Annas negativa attityd och Valentinas kluvna 

attityd bero på att dem arbetar och är uppväxta i ett mångkulturellt bostadsområde? Vad 

säger deras tidigare erfarenheter om förortsslangen? I början av denna undersökning 

kunde man ha gjort antagande om, att Anna och Valentina med utländskt påbrå skulle 

ha ett mer positiv och godkännande attityd till användandet av förortsslang. Då dem 

dagligen stöter på slangspråket, tror jag att deras negativa attityd främst beror på att 

deras elever och ’’slanganvändarna’’ kommer bli exkluderade i det samhälle de senare 

kommer att stöta på. I Jonsson (2007:98) avhandling fick han bevittna att förortsslangen 

som talas bland barn och ungdomar används vid flera olika tillfällen, däremot förklarar 

han att aldrig under undersökningens gång hört eleverna använda slangorden med en 

nedlåtande klang, men ändå har det visat sig att detta tenderar att väcka starka åsikter 

och reaktioner hos en del människor. 

Men vad kommer att hända med förortsslangen? Kommer elevinformanterna och 

generellt dessa barn och ungdomar att använda sig av förortsslangen i en vuxen ålder, 

eller är detta ett slangbruk som endast används bland dem yngre åldrarna?  

 

Samtliga pedagoger samt elevinformanten Fatima visade sig vara de enda 

elevinformanten som inte visade något intresse för förortsslangen. Fatima och Anna 

delade samma åsikter. Fatima använde sig av nedlåtande röst medan hon förklarade 

hennes attityd till slangen och Anna använde sig av olika ansiktsgester för att uttrycka 
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sitt missnöje gentemot språket. Fatima ansåg att förortsslangen endast är irrelevanta ord. 

Daniella höll med Fatima genom att säga att förortsslangen är onödigt och är ett språk 

som används dagligen men som helst bör undvikas. Efter detta uttalande visade Daniella 

inga tecken på en negativ attityd gentemot förortsslangens användning.   

 

Min uppfattning är att lärare och elever oftast har skilda åsikter och attityder på hur 

standard svenskan egentligen bör användas och vara. Maria förklarade under 

intervjutillfället att hon förväntas tala fint och behärska det svenska språket, speciellt 

som utbildad pedagog. Bijovet & Fraurud (2008 nr 3/8) menar att förortsslangen 

likställs oftast med att språkbrukarna inte kan behärska det svenska språket. Bijovet & 

Frauruds tankesätt kan relateras till Annas perspektiv. Anna berättade att eleverna och 

ungdomarna måste lära sig behärska det svenska språket på ett korrekt sätt för att senare 

inte hamna snett i livet men även för att inte bli missförstådda för att inte kunna tala 

svenska alls. Kan detta vara anledningen till varför Fatima skapat en dålig inställning 

kring slangens användande? Eller försöker Fatima avstå från förortsslangen för att inte 

bli missförstådd? Min uppfattning kring detta är att förortsslangen inte skiljer sig så 

mycket från ett akademiskt språk eller hur man pratar inom kompiskretsen enligt 

elevinformanterna. Det finns normer om hur man ska prata i olika situationer. Ett 

exempel på detta skulle vara ifall att en högutbildad professor umgås med ett par 

ungdomar utanför sin akademiska värld och startar en konversation genom att tala ett 

språk som är anpassad för den akademiska världen. Detta skulle anses som högst 

opassande och visa versa.  

Förortsslangen visar sig dock ha en lägre status kring dem deltagande pedagogerna 

medan standard svenskan värdesätts och används som ett makt verktyg. Men vad 

kommer att hända med dessa pedagoger och elevers attityder och åsikter kring 

förortsslangen? Kommer slangen alltid att bli ungdomarnas varumärke, och kommer 

önskan om ett mer ’’vårdat’’ språk alltid stå på vuxnas önskelista? Doggelito & 

Kotsinas (2004:25) och Bijovet & Fraurud (2006, nr 3:6) delar liknade åsikter kring 

detta fenomen. Dem hoppas på en attitydförändring kring olika språkliga varieteter och 

hoppas på acceptans från samhället. 
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10 SLUTSATS 
 
Syftet med denna studie har varit att studera hur tre pedagoger samt tolv elever i årskurs 

tre betraktar fenomenet förortsslang. I detta avslutande kapitel kommer en 

genomgående summering av resultat och analys utifrån undersökningens huvudsakliga 

syfte och frågeställningar. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

• Vad har samtliga informanter för syn och attityd kring förortsslangen? 

 

• Vilken betydelse har förortsslangen för dess identitet?  

 

Förortsslangen är, ur ett sociolingvistiskt perspektiv, ett förhållande mellan språket och 

samhället, där sociala identiteter, attityder och sociala tillhörigheter studeras (Sundgren, 

2008:13). Materialet kring attityden om förortsslangen har varit tämligen begränsat. Det 

bristande insamlade empiriska materialet har i form av deltagande intervjuer av 

pedagoger och elevinformanter resulterat till svårigheter till att analysera materialet i 

denna studie. Denna studie är inte heltäckande utan ett försök som gjorts kring ämnet 

förortsslang.  

 

Samtliga deltagande informanter anser att förortsslangen har skapats i invandrartäta 

bostadsområden och talas främst bland barn och ungdomar med utländskt bakgrund.  

Utifrån de intervjutillfällena visar en pedagog och endast en elev tydligt en negativ 

attityd kring förortsslangens användning, medan de två resterande pedagogerna visade 

en kluven och neutral attityd. Till skillnad från pedagogernas attityder visade samtliga 

elever en positiv attityd.  Eleverna menar i likhet till Sundgrens (2008) tankesätt, att 

språkets absolut viktigaste funktion oftast handlar om att visa och skapa sin identitet via 

språket.  

 

Samtliga informanter som deltagit i detta intervjutillfälle förklarar att förortsslangen är 

ett kompisspråk. Pedagogerna tror att slangen skapar en slags grupptillhörighet medan 

eleverna bekräftar detta påstående med att förklara att det är förortsslangens 

huvudsakliga syfte. Resultatet har även visat att elevinformanterna synliggör en tydlig 
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vi och dem kategorisering under intervjutillfället. Återigen kan denna studie inte dra 

några generella slutsatser men som däremot visar en genomblick om hur några 

pedagoger och elevers attityder kring förortsslangen kan anses i dagens läge.  

En av tre pedagoger skulle kunna tänka sig att använda förortsslangen med eleverna, 

men endast för pedagogiska ändamål. Dem resterande pedagogerna ansåg att 

förortsslangen inte hörde hemma i skolsammanhang.  

 

 

10.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Ett intressant förslag för en fortsatt forskning kring förortsslangen skulle givetvis vara 

att fördjupa sig i ämnet genom att studera flera pedagoger och elevers åsikter och 

attityder. Då tidigare forskning främst fokuserats på högstadiet och gymnasieelever, 

som i synnerlighet representerar förortsslangen, vore det intressant att utföra en mer 

djupgående forskning kring grundskolan. Ett annat intressant exempel är att följa upp 

samtliga informanter i denna studie och se om det skett någon attitydförändring kring 

förortsslangens användning. 
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Bilaga 1  
 
Intervjuer  
Bakgrund 

• Vad har du för utbildning?  

• Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Förortsslang 

• Vad är förortsslang för dig? 

• Brukar du använda dig av slangord? 

• Vilka slangord kan du? 

• Varför tror du att man använder sig av slangord? 

• Vart tror du slangord kommer ifrån? 

• Vart tror du slang mest förekommer och varför? 

• Upplever du att det förekommer slang bland eleverna i grundskolan?  

• Kan du nämna vilka slangord som förekommer bland eleverna? 

• När använder eleverna mest slangord? Under lektionerna eller rasterna? 

• Tycker du att slangord skall få användas i skolan och i undervisningarna? 

Varför? 

• Tillåter du slangord i klassrummet? 

• Tycker du att det är positivt eller negativt med slangord? 
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BILAGA 2 

 

Hej alla föräldrar! 

 

Jag heter Mina Amanali och läser min sista termin på Interkulturell lärarutbildning mot 

förskola och grundskolans tidigare år, Södertörn Högskola. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete. I min studie kommer jag att fördjupa mig inom fenomenet förortsslang i 

grundskolans tidigare år. Syftet med denna studie är att undersöka lärares och elevers 

syn och attityder kring slangspråket samt vad de anser om språkets funktion, och om 

förortsslangens visar tecken på grupptillhörighet och identitetsskapande. 

 

 Min fråga till er föräldrar är om ni ger godkännande till att få genomföra denna 

undersökning via kvalitativ undersökningsmetod, dvs. intervju. Eftersom att ditt barn 

ännu inte fyllt 18 år, har vårdnadshavaren fullmakt över deltagandet. All privat data som 

behandlas under ditt barns deltagande är anonymt, och eleverna har även rätten till att 

frivilligt avbryta sitt deltagande.  Har ni några funderingar eller synpunkter svarar jag 

givetvis på dessa, ni kan även kontakta klassläraren vid frågor.  Min E-mail adress finns 

nedan. 

 

Tack på förhand. 

 

 

        JA, mitt barn får delta i undersökningen. 

 

        NEJ, vi avstår från att delta 
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