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Sammanfattning

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka engelskans påverkan på
det svenska språket som den kommer till uttryck i svenska grundskolelevers
inställning och attityder till användning av engelska i svenskan. Här vill jag
ta reda på hur eleverna kommer i kontakt med engelskan, hur ofta de
använder engelska ord i sitt vardagliga språk och varför de använder
engelska ord. Andra frågor som jag vill få besvarade är vilka engelska ord
som används, om man föredrar engelsk stavning på engelska lånord eller en
svensk stavning, om man föredrar en engelsk pluralform på engelska lånord
eller en svensk pluralform och om man föredrar en engelsk genitivform eller
en svensk motsvarighet. Slutligen vill jag också få besvarat om man
föredrar engelska ord eller svenska motsvarigheter, om man förstår
svenska meningar med lånord i, om man godtar svenska meningar med
engelska lånord i och om man använder svenska meningar med engelska
lånord i.

Arbetet bygger på en enkätundersökning som gjorts på två grundskolor,
en friskola och en kommunal skola. I undersökningen deltar 40 elever i år 9.

Resultatet visar att engelskan i allra högsta grad är en del av tonåringars
vardagsspråk. En klar majoritet av eleverna är positivt inställda till
engelskan i det svenska språket medan endast ett fåtal är kritiska till den
engelska språkpåverkan.
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1.Inledning

En både intressant och angelägen del av vår språkvardag är engelskans
påverkan på det svenska språket. Vad som gör detta ämne just intressant
och angeläget är att språket speglar det samhälle vi lever i. De ord som
används avslöjar mycket vad som är modernt och populärt. Som intresserad
språkbrukare och blivande lärare i engelska och svenska tycker jag att det
är mycket meningsfullt att närmare undersöka inställningen till engelska i
svenskan. Dagens svenska språk är i hög grad påverkad av engelskan. Många
språkintryck hämtas från filmer, TV-program, musik och IT. Vi är vana att
höra engelskt tal genom alla filmer och program som på TV normalt visas på
originalspråket, undantaget filmer för små barn. På detta sätt blir vi
påverkade av engelska vare sig vi vill eller inte. I Frankrike har man en lag
som förbjuder användningen av engelska affärsuttryck när det existerar
motsvarande uttryck på franska. Detta för att bevara och stärka det egna
språket. Man använder här också, precis som i många andra europeiska
länder, dubbning av utländska filmer och program. I Sverige däremot, har vi
för det mesta en positiv inställning till engelskan. En stor del av den reklam
som vi kommer i kontakt med är engelskspråkig. Svenska företag med
tillhörande produkter marknadsför sig ofta med engelska namn. Det gäller
också i många fall restauranger, biografer och andra nöjesinrättningar. Att
hantera dataprogram och dataspel och att surfa på Internet är idag nästan
omöjligt utan att komma i kontakt med engelskan.

Med den starka internationalisering som idag präglar vårt samhälle och
den utbredda engelska språkpåverkan är risken att vi utvecklar någon form
av standardiserat blandspråk av svenska och engelska. Det finns redan
tydliga tendenser som talar för att vi i många fall föredrar engelska ord
och uttryck framför svenska. För svenska skolungdomar är det viktigt att
de lär sig att behärska sitt eget språk först och främst och att de blir
medvetna om vikten av att bevara det svenska språket. Det gäller alltså att
prioritera användningen av svenska termer när sådana finns istället för att
ta till engelska. Användandet av engelska ord i svenskan har många gånger
en naturlig förklaring då många av de ord som används inte har en svensk
motsvarighet.

Detta examensarbete grundar sig på en enkätundersökning bland elever i
år 9 där jag tar reda på deras inställning och attityder till engelska i
svenskan. Resultatet av undersökningen presenteras och diskuteras.
Dessutom ges en bakgrund till det engelska språkets påverkan på det
svenska språket där aktuell och tidigare forskning presenteras.
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2. Bakgrund

2.1 Ordområden

Engelska ord införlivas i det svenska språket genom påverkan från en rad
olika områden. Några av de främsta är idag utan tvekan musik, film och data
(Andersson, 2001; Björkman, 1994; Kotsinas, 2000). ”I datavärlden
förekommer många oöversatta texter och termer… Alla säger ”scrolla ner”.
Ingen säger ”klicka på bläddringslistan”, utom möjligen för att förklara för
icke initierade vad scrolla betyder”(Andersson, 2001). Andra engelska ord
som används och förknippas med datorvärlden är till exempel: chatta, mail,
browser, laptop, loada, printer, backslash, backup, site, printa och scanna.

Att citera filmtitlar och brottstycken ur musiktexter och serier är
också vanligt förekommande. De får då en innebörd utan referens till det
ursprungliga sammanhanget. Genom att använda ett engelskt ord eller
uttryck vill talaren ofta förmedla att yttrandet är avsett att vara
skämtsamt eller ironiskt. Trenden att använda engelska ord och uttryck i
det vardagliga språket är starkast bland tonåringar och unga vuxna
(Andersson, 2001; Ljung, 1988; Ljung, 1985). Svenska barn och ungdomar
använder gärna engelska termer och utrop som till exempel wow! och
whoops!, istället för bravo! och hoppsan!. Många av de engelska ord som
används i ungdomars vardagsspråk hämtas, som redan nämnts, från film och
musik. Några vanliga ord är: bitch (satmara, hagga), boring (tråkig), crazy
(knäpp), credda (att ge någon erkännande), hottaste (hetaste, mest
populära), nörd (tönt), strange (konstig), fatso (tjockis), cash (pengar,
kontant) talk show (pratprogram), weirdo (knäppskalle, idiot), baggy
(säckig), bimbo (ytlig men snygg tjej), face (ansikte), chatta (”prata” på
nätet), loser (förlorare), maila (skicka e-post), cool (kall och tuff), dejta (ha
en träff), dissa (förolämpa), fajtas (slåss) (Andersson 2001; Floyd, 2001;
Kotsinas, 2000).

Eftersom engelskan idag, mer än någonsin tidigare, är ett
högstatusspråk, använder många svenska företag gärna engelska namn för
att sälja sig ännu bättre: Overlook (videoaffär, Linköping), Brothers
(klädkedja), Game Shop (dataaffär, Norrköping), 4 You (klädkedja), ecco
Shop (skoaffär), JC Boys & Girls (klädkedja), Twilfit (klädkedja), ON/ OFF
(data, stereo och TV-affär), Malmö Aviation, Jack & Jones Unlimited
(klädkedja), Happy Bar (bar och restaurang, Göteborg), B-Young
(klädkedja), Sisters (klädkedja), Dress Man (klädkedja), Royal
(biografkedja), Capitol (biograf, Göteborg).

I sportsammanhang är det mycket vanligt att engelska termer används
och de känns ofta naturliga att använda då det allt som oftast inte finns
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några egentliga motsvarigheter i svenskan. Exempel på engelska idrottsord
som används i svenskan är: baseball, badminton, forward, game, knockout,
speaker, manager, score, racket, offside, derby, forehand, backhand,
tiebreak, sudden death, medley, speedway, fair play, forechecka, comeback,
allround, hooking, slashing, misconduct, highlights, rookie, windsurfing,
grand slam, coach, power play. (Chrystal, 1988; Edlund & Hene, 1996). Det
är vanligt att dagstidningar och tidskrifter fungerar som inkörsport för de
engelska lånen (Chrystal, 1988:188; Ljung, 1985; Ljung 1988:96-97).

2.2 Lånetyper

De engelska orden som lånas in i svenskan brukar delas in i direktlån,
översättningslån och konstruktionslån (Ljung, 1988:59-60; Ljung, 1985).
När direkta lån införes i svenskan uppstår frågan hur de skall behandlas
med avseende på stavning, uttal, plural och genitivändelse (merparten av
lånen är substantiv). Direktlånen övertas i sin ursprungliga form och
betydelse, så småningom med någon modifiering för att kunna fungera i
svenskan. Ordet tajt som har betydelserna ”åtsittande, trång, snålt
tilltagen” är ett direktlåneord som fått en modifierad svensk stavning. En
undersökning som gjorts om inställningen till engelskspråkig påverkan visar
dock att svenskar tenderar att använda originalspråkets form framför en
modifierad svenska form när det gäller stavning och pluraländelser.
Undersökningen visar att vi föredrar supporters framför supportrar (Ljung,
1985).

Översättningslån innebär en översättning till svenska, ord för ord, av ett
flerledat ord eller uttryck, till exempel stand up comedian till
ståuppkomiker är mycket vanliga. En annan typ av översättningslån är
betydelselånen. Här handlar det om enkla ord som finns i båda språkens
ordförråd med ungefär samma grundbetydelser. Det innebär att ord som
redan finns i svenskan får en ny betydelse. Som exempel kan nämnas ordet
mus som inom datavärlden översatts från engelskans mouse. Även ordet
suga kan nämnas i sammanhanget som från engelskans suck fått en negativ
betydelse i svenskan (Moberg, 2000).

Konstruktionslån är en annan lånekategori. När engelska konstruktionslån
används så märks det i svenskans grammatik. Syntaxlån, ordbildningslån,
genitiv och pluralform är alla olika typer av konstruktionslån. Det är inte
ovanligt att svenska butiker, restauranger och företag använder sig av
namn med apostrofgenitiv som Manfred’s (restaurang, Göteborg). I andra
språkliga sammanhang skulle apostrofgenitiven vara en omöjlighet då man
istället skulle använda den svenska genitivformen utan apostrof (Ljung,
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1985:85). Engelska lån i obestämd form plural får ofta behålla sin form i
svenskan. Den engelska pluralformen supporters  gynnas således framför
den försvenskade pluralformen supportrar (Ljung, 1988:67).

2.3 Varför lån?

1945 utgör startskottet för den stora engelska språkinvasionen över hela
världen. Efter andra världskrigets blir USA på allvar en politisk och
ekonomisk supermakt vilket får en avgörande betydelse för engelskans
kommande ställning som världsspråket framför alla andra språk. Mycket
beroende av det har det genom åren strömmat in många engelska ord i det
svenska språket.

Engelska lånord blir allt vanligare i svenskan. Ibland beror det på att det engelska
ordet är det som man först har kommit i kontakt med och att detta därför känns
som det ”rätta”. Det kan också vara svårt att komma på vad det skall vara för
svenskt uttryck istället. Någon gång är det engelska lånet ett medvetet val. Man
vill till exempel visa att man kan det engelska ordet, som ofta anses ha högre
status. Man kan också helt enkelt vilja leka lite med språket (Svenska
språknämnden, 2001).

Ju yngre man är, desto villigare är man också att acceptera och använda de
engelska lånen. Det är välkänt att det finns vissa attityder och beteenden
förknippade med tonåringarna som hör till åldern snarare än till individen.
Tonåringarna är mera känsliga för kamratpåverkan än för de officiella
normer som råder i samhället för övrigt. Bland tonåringar och unga vuxna
tycks trenden att använda engelska i svenskan vara som starkast
(Andersson, 2001). Det engelska språket uppfattas som häftigare och mer
statusfyllt och det gör att det svenska vardagsspråket ofta fylls med
engelska ord och uttryck. Ibland används engelska termer just bara för att
det saknas en motsvarande eller passande term i svenskan. ”Ofta rör det
sig nog om ren bekvämhet och inte så sällan om språkligt snobberi” (Ljung,
1988:15).

”Att populärkulturen, åtminstone i musiktexter och liknande, är helt
dominerad av engelska står alldeles klart” (Svenska språknämnden, 1998:8).
Engelskan är idag i allra högsta grad innekulturens medium, framför allt då
det gäller musik, film och data vilket mycket förklarar varför engelska ord
och uttryck lånas in i svenskan.
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2.4 Språkvård

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga formerna
(Lpo 94, Lpf 94) kan man bland annat läsa att skolan ska sträva efter att
varje elev:

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att
vårda sitt språk,

• lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att
-reflektera över erfarenheter och
-kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (s.9).

Här betonas vikten av att ha ett väl utvecklat språk och att det är viktigt
att vårda sitt eget språk, vilket bland annat innebär att språket inte
blandas upp med alltför många engelska ord och uttryck. Framför allt är
det viktigt att dagens barn och ungdomar lär sig att använda svenska ord
när sådana finns istället för att ta till engelska ord. Mycket av ansvaret
ligger här på oss vuxna och det språk som vi förmedlar genom till exempel
massmedia och reklam. I många fall går det mycket väl att byta ut engelska
ord och uttryck mot bra svenska motsvarigheter.

Lånen av engelska ord i svenskan innebär inget direkt språkvårdsproblem.
Svenska språket har alltid lånat från andra språk som exempelvis latin,
tyska och franska och ändå behållit sin särart (Svenska språknämnden,
1998:6).

Ur demokratisk synpunkt finns det emellertid vissa problem med
ökningen av engelska ord i svenskan eftersom en stor del av den äldre
svenska befolkningen saknar kunskaper i engelska. Språkligt sett så finns
det inget farligt i själva lånet av ord. Nackdelen är dock att vi inte skapar
nya ord och uttryck när vi lånar in engelska sådana (Lindström, 2000).
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3. Syfte

Syftet är att undersöka engelskans påverkan på det svenska språket som
den kommer till uttryck i svenska grundskoleelevers inställning och
attityder till användning av engelska i svenskan.

4. Problem

Följande frågeställningar ligger till grund för mitt arbete:

• Hur kommer man i kontakt med engelskan?
• Hur ofta används engelska ord i vardagligt språk?
• Varför används engelska ord i vardagligt språk?
• Vilka engelska ord används i vardagligt språk?
• Engelsk eller försvenskad stavning på engelska lånord?
• Engelsk pluralform eller svensk pluralform på engelska lånord?
• Engelsk apostrofgenitiv eller svensk genitivform på namn?
• Engelska lånord eller svenska motsvarigheter?
• Förstår man svenska meningar med engelska lånord i?
• Godtar man svenska meningar med engelska lånord i?
• Används svenska meningar med engelska lånord i?
• Inställningen till importen av engelska (amerikanska) ord?
• Varför tycker man som man gör till importen av engelska (amerikanska)

ord?
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5. Metod

Arbetet bygger på en enkätundersökning som gjorts på två grundskolor i en
större stad i Sverige. Den ena skolan är en friskola år 7-9 med två år 6
klasser. På skolan går det ungefär 500 elever. Den andra skolan är
kommunal och även den en år 7-9 skola med två år 6 klasser. På den här
skolan finns det ungefär 450 elever. Sammanlagt 40 stycken elever i år 9
deltar i undersökningen där 26 elever representerar (14 flickor och 12
pojkar) friskolan och 14 elever (8 flickor och 6 pojkar) den kommunala
skolan. Valet av år 9 elever är förknippat med tron att de har nått en något
så när mogen språkålder för reflektion och ställningstagande till engelsk
språkpåverkan på det svenska språket. Val av aktuella skolor för min
undersökning bygger på personliga kontakter med lärare som är verksamma
där. Enkäten är anonym till sin karaktär, det vill säga att det inte framgår
specifikt vilka personer som deltagit eftersom namn inte anges på enkäten.

Risken med enkätsvaren är att dem kanske inte motsvarar det faktiska
språkbruket hos ungdomarna. Vid enkättillfället kan flertalet faktorer,
exempelvis kompisarna i klassrummet, ha en påverkan på svaren. I vissa fall
kan de svarande också välja ett svarsalternativ utan större reflektion och
eftertänksamhet.

Enkäten består av sju huvudfrågor med tillhörande underfrågor (se
bilagor). I början på enkäten anger undersökningsdeltagaren sin
könstillhörighet.

På fråga 1 vill jag ta reda på vilka kontaktkällor med det engelska språket
som finns. Här ska man välja två av de sex svarsalternativ som presenteras.

Fråga 2a behandlar hur ofta man använder engelska ord i det vardagliga
språket. Här finns fyra svarsalternativ att välja emellan av vilka man ska
välja ett. Svarsalternativen är ofta, ibland, sällan och aldrig. Det är
diskutabelt hur de svarande upplever innebörden av de olika
svarsalternativen. De kan naturligtvis uppleva dem olika vilket i så fall har
en direkt påverkan på resultatet av undersökningen. På fråga 2b ska man
motivera anledningen till varför man svarar som man gör på 2a. På fråga 2c
ska man sedan ange något eller några engelska ord/uttryck som man
använder i det vardagliga språket.

Under fråga 3a och b ska man välja mellan två olika stavningar av samma
ord som man skulle använda i en svensk mening. Den ena stavningen är mer
försvenskad än den andra (singel, tajta) medan den andra har behållit
mycket av eller helt sin engelska karaktär (single,tighta ).

På fråga 4a ska man välja den pluralform av ett engelskt lånord som man
tycker passar bäst in i en svensk mening. Här finns det fyra svarsalternativ
presenterade av vilka man ska välja ett.
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Val av genitivform gäller på fråga 4b. Här väljer man den genitivform på
ett restaurangnamn som man tycker passar bäst i en svensk mening,
antingen ett engelskt apostrofgenitiv eller en svensk genitivform.

På fråga 4c väljer man återigen den pluralform som man tycker passar
bäst. Här väljer man mellan tre svarsalternativ av vilka man ska välja ett.
Under fråga 5a-f väljer man det ord man skulle använda i sitt vardagsspråk,
antingen ett engelskt lånord eller en svensk motsvarighet.

På fråga 6a-f tar man ställning till, om man förstår en svensk mening med
ett engelskt lånord i, om man godtar den som något så när normal svenska
och slutligen om man skulle använda den själv.

Under fråga 7a tycker man till om importen av engelska (amerikanska)
ord i svenskan. Här finns det fyra svarsalternativ att välja mellan av vilka
man ska välja ett. Slutligen, på fråga 7b, motiverar man varför man tycker
som man gör på 7a.



16

6. Resultat

Resultatet av min undersökning bygger på sammanställningen av en enkät. I
undersökningen ingår 40 elever. Frågorna på enkäten presenteras i
nummerordning: 1-7b.

6.1 Kontaktkällor

Fråga 1: Hur kommer du i kontakt med det engelska språket? Kryssa för de
två vanligaste kontaktkällorna!

Tabell 1
Musik  Film/TV Litteratur Radio Internet/chat Annan källa

Antal 31 31 2 2 11 dator: 3

Tabell 1 visar att de två vanligaste kontaktkällorna är musik och film/TV. 31
elever av 40 kommer i kontakt med engelskan genom musik och samma antal
kommer i kontakt med engelskan genom att se på film och TV. 11 elever har
Internet/chat som vanligaste kontaktkälla. Tre elever uppger datorn som
annan kontaktkälla. Endast två elever menar att litteratur är den vanligaste
kontaktkällan. Samma antal har radion som vanligaste kontaktkälla.

6.2 Användning

Fråga 2a: Använder du engelska ord/uttryck i ditt vardagliga språk?

Tabell 2
 Ofta  Ibland Sällan  Aldrig

Antal 7 26 7 0

Tabell 2 visar att 33 av 40 elever ofta eller ibland använder engelska
ord/uttryck i sitt vardagliga språk. Sju elever svarar att de sällan använder
engelska ord/uttryck i sitt vardagliga språk.

Fråga 2b: Varför?

På frågan varför man använder engelska ord/uttryck i sitt vardagliga språk
så svarar eleverna enligt nedanstående. Här uppmärksammas samtliga 40
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elevers svar. Svaren är numrerade från 1 till 40. Eleverna svar återges
ordagrannt.

1. Ord som passar in i sammanhanget.
2. Vet ej.
3. Svärord.
4. Det är roligt att prata engelska.
5. Varför skulle jag prata engelska!!?
6. Därför att många ord på svenska är på samma gång engelska och man tar
efter andra ord från TV och musik.
7. Vet inte jag.
8. Min pappa är engelsman plus att jag pratar det med kompisar för
rolighetens skull.
9. För att jag är internationell.
10. Känner för det.
11. Vet ej.
12. Därför.
13. Det blir mer trovärdigt.
14. Det blir bara så.
15. Det låter bra och fastnar när man ser en film eller så. Dessutom låter
det tuffare än svenska ibland.
16. Det bara blir så när man hör det ofta.
17. För att det blir så.
18. De har fastnat i huvudet och blir man arg kan de komma upp annars
använder jag dem mest på kul med svenskt uttal.
19. Om man pratar om nåt spel och ska förklara så är ju orden ofta engelska
i spelet. Ibland även om läst eller hört engelska så bara blir det så.
20. Man påverkas av och hör många uttryck och använder dem gärna själv.
21. Filmcitat.
22. För att jag tycker om engelska. Jag använder de bara på skoj, inte för
att låta ”hipp”.
23. För att det ska passa bra och vara ”coolt”.
24. Vissa är enkla och sägs av bara farten.
25. Dem finns inte på svenska.
26. Det bara blir så.
27. Kul.
28. Det e kul.
29. Jag spelar mycket CS.
30. ?
31. Det är kul.
32. Vet ej.
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33. Automatiskt, impuls.
34. Det är enkelt, istället för svenska, så låter det finare också.
35. För det blir så. Det är kul.
36. Vet ej.
37. Det är så soft.
38. För att andra gör det.
39. Vissa saker är lättare att säga på engelska.
40. Coolt, status med mera, med mera.

Fråga 2c: Ge exempel på något eller några engelska ord/uttryck som du
använder i ditt vardagliga språk?

Här uppmärksammas återigen samtliga 40 elevers svar ordagrannt.
Elevsvaren är numrerade från 1 till 40. De elever som inte svarar på frågan
alls, markeras (-).

1. Jag säger nog en hel del utan att tänka på det som ”sorry” och så.
2. Jag vet inte, kan inte komma på något, kommer spontant utan att tänka
på det.
3. Svärord.
4. Hello (varje dag), ibland lite svordomar och andra ord. Svårt att säga
bara några ord.
5. Tänker inte på om jag gör det.
6. –
7. Screw you.
8. Gee!, bitch, love (with London accent).
9. Yes, ok, hey you!
10. Shit!
11. Okey.
12. ”Droppa” (drop), oh my good, do I make you horny baby?, do I make you
randy?, do I?
13. Lite olika.
14. So what?, sorry, loser, that’s boring.
15. Shut up bitch!, I’m trying to talk, fuck off punk, true.
16. Oh shit, cool, bye bye.
17. Fuck.
18. ?
19. Sorry, so what?, love, backflash.
20. Darling, yes, no, love you, miss you, fuck.
21. Give me the (t ex milk) osv. - jag kommer inte på nåt just nu.
22. Shit.
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23. Soft, delete, tight.
24. Cool, fuck.
25. True.
26. Det där ”fuck (you)” är ju rätt populärt.
27. Cool, sorry.
28. Hello.
29. Fuck you, hello, greetings.
30. Cool, all right, like a glove m.m.
31. Hello.
32. T-shirt, popcorn, golf, strange, loser.
33. Bullshit, loser, e-mail, chat.
34. Allt möjligt t ex okey, like a glove, hello.
35. Hi, got to go.
36. –
37. –
38. Shit.
39. Jeans, snowboard, rollerblades.
40. Coolt, fuck you.

6.3 Stavning, plural och genitiv

Fråga 3: Sätt ett kryss i rutan för det alternativ som du skulle välja att
använda:

a) U2 har släppt en ny…

Tabell 3
single singel

Antal 1   39

Tabell 3 visar att 39 elever av 40 väljer att använda den svenska
stavningsvarianten singel. Endast en elev väljer att använda den engelska
varianten single.

b) Hennes byxor var mycket…

Tabell 4
tighta tajta

Antal 19 21
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Tabell 4 visar att 21 elever väljer att använda den försvenskade stavningen
tajta medan 19 elever väljer den engelskinspirerade stavningen tighta.

Fråga 4: Sätt ett kryss i rutan för den ordform som du tycker passar bäst
in i följande meningar:

a) LHC har många…

Tabell 5
supporters  supporter  supportrar  supportersar

Antal 10 1 28 1

Tabell 5 visar att de flesta, det vill säga 28 elever av 40 tycker att den
försvenskade pluralformen supportrar passar bäst in. 10 elever tycker att
den engelska pluralformen supporters passar bäst. Endast en av eleverna
föredrar supporter och samma antal gäller för dubbelpluralformen
supportersar.   

b) Vi brukar äta på…

Tabell 6
Manfreds  Manfred's

Antal 16 24

Tabell 6 visar att 24 elever av 40 tycker att den engelska genitivformen
Manfred’s passar bäst. Resterande 16 elever tycker att den svenska
genitivformen Manfreds passar bäst in.

c) Madonna har haft olika…

Tabell 7
images imagar  imager

Antal 33 3 4

Tabell 7 visar att hela 33 elever av 40 tycker att den engelska pluralformen
images passar bäst. Fyra elever tycker att imager passar bäst in och tre
tycker att imagar passar bäst.
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6.4 Engelska eller svenska?

Fråga 5: Vilket av de två alternativen väljer du att använda i ditt
vardagsspråk?

a) Konserten sänds…i P3.

Tabell 8
live  direkt

Antal 36 4

Tabell 8 visar att nästan alla, det vill säga 36 av 40 elever väljer att
använda den engelska motsvarigheten live i sitt vardagsspråk. Bara 4 elever
väljer att använda den svenska motsvarigheten direkt.

b) …, men jag tror dig inte.

Tabell 9
ledsen  sorry

Antal 12 28

Enligt tabell 9 så väljer 28 av 40 elever att använda engelska sorry i sitt
vardagsspråk. 12 elever väljer att använda den svenska motsvarigheten
ledsen.

c) Det är många som gillar att…på Internet.

Tabell 10
prata chatta

Antal 1 39

Tabell 10 visar att nästan alla elever, det vill säga 39, väljer att använda
engelska chatta. Endast en elev väljer det svenska alternativet prata.

d) En del tycker att han är en riktig…

Tabell 11
 loser  förlorare

Antal 38 2
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Enligt tabell 11 så väljer 28 elever av 40 att använda engelska loser i sitt
vardagsspråk. Endast två elever väljer att använda det svenska alternativet
förlorare.

e) Jag skickar ofta…till mina kompisar.

Tabell 12
 mail  e-brev

Antal 39 1

Tabell 12 visar att i stort sett alla elever, det vill säga 39 av 40, väljer att
använda det engelska alternativet mail i sitt vardagsspråk. Endast en elev
väljer att använda det svenska alternativet e-brev.

f) Han är lite…

Tabell 13
 strange konstig

Antal 10 30

Enligt tabell 13 så använder bara 10 elever av 40 det engelska alternativet
strange i sitt vardagsspråk. 30 elever väljer istället att använda det
svenska alternativet konstig.
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6.5 Normal svenska?

Fråga 6: Tycker du att följande meningar går att förstå? Skulle du godta
dem som något så när normal svenska? Skulle du använda dem själv?

Tabell 14

 Förstå   Godta  Använda
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

a) Filmen var boring 40  0 29  11 17 23
b) På TV visas en hel del talkshows 40  0 38  2 35  5
c) Det är bara att deleta resten av dokumentet 39  1 34  6 26 14
d) Jag har en dejt i morgon 40  0 38  2 35  5
e) Matchens highlights visas i repris 37  3 33  7 18 22
f) Han betalade cash 39  1 31  9 19 21

a) 40 elever svarar att de förstår meningen. 29 elever godtar den som
något så när normal svenska medan 11 inte godtar den. 17 elever svarar att
de skulle använda meningen medan 23 elever svarar att de inte skulle
använda den.

b) 40 elever förstår meningen. 38 elever godtar den som något så när
normal svenska. Två elever skulle inte godta den som något så när normal
svenska. 35 elever skulle använda den medan endast fem elever svarar att
de inte skulle använda den.

c) 39 elever förstår meningen. En elev förstår den inte. 34 elever godtar
den som något så när normal svenska medan sex elever inte gör det. 26
elever skulle använda den. 14 elever skulle inte använda den.

d) 40 elever förstår meningen. 38 elever skulle godta den som något så när
normal svenska medan två elever inte skulle godta den. 35 elever skulle
använda den. Fem elever svarar att de inte skulle använda den.

e) 37 elever förstår meningen. Tre elever förstår den inte. 33 elever skulle
godta den som något så när normal svenska medan sju elever inte skulle
godta den. 18 elever svarar att de skulle använda den medan 22 svarar att
de inte skulle använda den.
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f) 39 elever förstår meningen. En elev förstår den inte. 31 elever skulle
godta den som något så när normal svenska. Nio elever skulle inte godta
den. 19 elever svarar att de skulle använda den medan 21 elever svarar att
de inte skulle göra det.

6.6 Åsikter och attityder

Fråga 7a: Vi importerar många engelska (amerikanska) ord i det svenska
språket. Vad tycker du om det?

Tabell 15
 Positivt  Ganska positivt  Ganska negativt  Negativt

Antal 22 12 3 3

Tabell 15 visar att 34 elever av 40 är positiva eller ganska positiva till
importen av engelska (amerikanska) ord i det svenska språket. Bara sex
elever tycker att det är ganska negativt eller negativt med importen av
sådana ord.

b) Varför?

På frågan varför eleverna tycker som de gör om importen av engelska
(amerikanska) ord i det svenska språket så svarar eleverna enligt
nedanstående. På nytt uppmärksammas samtliga 40 elevers svar. Svaren är
numrerade från 1 till 40. Elevernas svar återges ordagrannt. Elever som
inte svarar markeras (-). Efter varje svar inom parentes redovisas också
elevens inställning till föregående fråga (7a) på följande sätt: Positivt (P),
ganska positivt (GP), ganska negativt (GN) och negativt (N).

1. Man tappar språket men det är nog oundvikligt (GN).
2. För att till slut kommer alla att prata engelska, eller jag vet inte (GP).
3. Om fler lär sig engelska är det fler som kan kommunicera med varandra
(P).
4. Det är bättre att svenskan utvecklas, än att man importerar osvenska
ord (N).
5. Vi måste försöka att utveckla ett eget personligt språkbruk som är
tidstypiskt för vårt land och det är inte bra att inspireras av USA
eftersom vi då blir än mer beroende av stormakten (N).
6. Vet ej. Det bara är så (P).
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7. För är man i Sverige så ska man behålla svenskan och inte prata
amerikanska. Sverige är Sverige (GN).
8. Jag tycker inte att det är fel, bara man förstår själv vad man säger (GP).
9. Annars blir det svenska språket gammalmodigt och hittar på
försvenskade översättningar som ingen använder (P).
10. Det är kul (P).
11. Det är ju super – duper – skojigt!!! (P).
12. Kul med nya ord! (P).
13. Mer folk lär sig engelska. Ökar kommunikationen mellan nationaliteter
(P).
14. Man lär sig bra engelska (P).
15. Inte kul om det blir för mycket engelska ord (GP).
16. Ja många av våra ord kommer ju från andra språk (GP).
17. Vissa ord finns inte i svenskan (GP).
18. – (GP).
19. Det spelar väl ingen större roll, men vi behöver inte bli helt
amerikaniserade (GP).
20. För att varje språk ska behålla sin särart och inte blandas ihop till
någon löjlig mix (N).
21. Jag tycker inte det spelar någon större roll, så länge man förstår vad
den andre vill säga (GP).
22. Man ”lär sig” engelska och förenar människor (P).
23. Det låter så fånigt med engelska ord mitt i svenskan, men ibland går det
ju inte att översätta! (GN).
24. Det är ju bra på ett sätt. Man lär sig fler ord och engelskan
(amerikanskan) är ju trots allt det ”viktigaste” språket. Men importerar vi
för mycket ord så kanske svenskan försvinner (GP).
25. – (GP).
26. – (GP).
27. Det är bra att använda olika ord (P).
28. Det är bättre (P).
29. Därför? (GP).
30. Får fler ord att använda (P).
31. Cool! (P).
32. Svenskan är tråkig (P).
33. Det tillför mer när man pratar, lite variation. Ibland platsar engelska
ord mer in (P).
34. Det låter lite mer roligt med variation (P).
35. Det är bra för att vi förnyar språket och man kan förstå andra språk
eftersom vi har samma ord i svenskan (P).
36. – (P).
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37. Man piffar upp det svenska språket med engelska ord (P).
38. Det är ett grymt språk (P).
39. Vet ej (GP).
40. Annars skulle språket vara tråkigt. Orden piffar upp det (P).
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7. Diskussion

En av de frågor som jag ville ha svar på var hur eleverna kommer i kontakt
med det engelska språket. Av resultatet att döma så är det allra främst
genom film/TV och musik som man kommer i kontakt med det engelska
språket, vilket i sig överensstämmer med vad tidigare forskning på området
visat (Andersson, 2001; Björkman, 1994; Kotsinas, 2000). Med tanke på
engelskans dominans på områden som musik och film så är resultatet inte
alls överraskande utan bara en stark bekräftelse på ett redan känt faktum.

När det gäller användningen av engelska ord/uttryck i det vardagliga
språket så visar resultatet att en klar majoritet av eleverna använder
engelska ord/uttryck i sitt vardagsspråk. Det finns många olika anledningar
till varför de använder engelska ord/uttryck. Ett återkommande svar på
den frågan är att det bara blir så, eller med andra ord, det sker
automatiskt. Flera motiverar det med att det är kul eller roligt med
engelska. Andra nämner dataspel som en anledning. Några av eleverna
använder engelska ord/uttryck för att det är mer trovärdigt eller för att
det har status eller för att det är ”coolt”. Ytterligare en anledning tycks
vara att man påverkas av TV och musik och därifrån tar efter olika ord och
uttryck. Eleverna använder olika engelsk ord/uttryck i sitt vardagsspråk.
Några ord/uttryck som flera nämner är svärord som fuck, bitch, shit.
Andra exempel på ord/uttryck som används av flera elever är true, coolt,
sorry, hello, love, okey, yes, loser och like a glove. Svaren på fråga 2b och c
är inte uppdelade i olika kategorier vilket kunde ha varit ett alternativ för
ytterligare tydlighet och överblick.

De flesta av eleverna föredrar att använda en försvenskad
stavningsform framför en ren engelsk motsvarighet (single) eller en snarlik
engelsk originalstavning (tighta). Resultatet talar mot tidigare forskning om
svenskars inställning till engelsk stavning som gör gällande att engelsk
originalstavning är mer populär (Ljung, 1985). Man kanske inte ska dra för
stora växlar av resultatet beträffande stavningsorden eftersom urvalet av
dem varit ganska begränsad.

Att använda ett engelskt apostrofgenitiv uppfattas av fler som mer
passande än att använda en svensk genitivform. En positiv inställning till
engelska apostrofgenitiv bland svenska tonåringar har tidigare också
redovisats av Ljung (1985).

Resultatet av inställningen till val av engelsk eller svensk pluralform är
motsägelsefullt. En klar majoritet tycker att den svenska pluralformen
supportrar  passar bättre än den engelska originalformen supporters.
Samtidigt föredrar en ännu större majoritet den engelska pluralformen
images framför de svenska formerna imagar och imager. Enligt Ljung (1985)
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så är tonåringar negativt inställda till användandet av engelsk pluralform i
svenskan. En förklaring till den positiva inställningen till images kan vara att
man främst träffar på formen i rent engelskspråkiga sammanhang och att
man är mer van med den engelska pluralformen eftersom en svensk
motsvarighet inte hunnit etablerat sig ännu.

När det gäller valet att använda ett svenskt ord/uttryck i
vardagsspråket eller en engelsk motsvarighet så väljer, i fem fall av sex,
det stora flertalet att använda det engelska alternativet. Många av de
engelska orden uppfattas nog i flertalet fall av oss svenskar som mer
passande och naturliga än vad svenska motsvarigheter gör. Ibland finns det
ingen riktig bra, ren svensk motsvarighet vilket gör valet lätt. Här kan
prata nämnas, som inte är en riktig bra motsvarighet till det försvenskade
chatta. Det sistnämnda ordet har blivit en etablerad svensk
språkföreteelse.

Nästan alla elever, några få undantaget, skulle godta de sex meningar
med ett engelskt lånord som presenteras. Majoriteten av eleverna skulle
använda tre av meningarna medan majoriteten inte skulle använda de tre
andra. Uppenbarligen är orden cash, highlights och boring inte lika
etablerade i elevernas språkbruk som orden talkshows, dejt och deleta. I
stort sett alla elever förstår de sex meningarna.

En klar majoritet av eleverna är positivt inställda till importen av
engelska (amerikanska) ord i det svenska språket. Anledningarna till den
övervägande positiva inställningen är skiftande. En återkommande anledning
är att det är kul med engelska. En annan är att man lär sig engelska genom
att låna engelska ord. Några andra menar att vi får fler ord att använda i
det svenska språket genom importen av engelska ord och att det är bra att
använda olika ord. Engelska ord piffar upp svenskan, utan dem skulle det
svenska språket vara gammalmodigt. Kommunikationen mellan olika
människor ökar om fler lär sig engelska tycker andra. Några av de som är
ganska positiva menar att det inte är så bra om det blir för många engelska
ord i svenskan. En del menar att svenskan då kan komma att försvinna. De
som är negativt eller ganska negativt inställda till den engelska ordimporten
motiverar det bland annat med att varje språk ska behålla sin särart och
inte blandas ihop till någon löjlig mix. Några tycker också att det är bättre
om svenskan utvecklas istället för att man importerar osvenska ord. Någon
menar att det inte är bra att inspireras av USA eftersom vi då blir ännu
mer beroende av stormakten. Några få elever har inte svarat varför de
tycker som de gör om importen av engelska ord i svenskan. De utgör
undantaget från regeln eftersom en klar majoritet av eleverna har kunnat
motivera sig. Orsaken till varför dessa elever inte har svarat alls kan
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naturligtvis ha många olika orsaker men vad som är klart i sammanhanget är
att det haft mindre betydelse för det sammanlagda resultatet.

I ett utvidgat forskningsperspektiv skulle det vara intressant att ta
reda på om det är någon skillnad mellan flickors och pojkars inställning till
engelsk språkpåverkan och i så fall vad den kan bero på.

Undersökningen visar att engelskan i allra högsta grad är en del av
tonåringars vardagsspråk. Det är positivt att så stor del av ungdomarna
tycks vara medvetna om det engelska språkets roll. De flesta är positivt
inställda till engelskan i svenskan och endast ett fåtal ser den engelska
språkpåverkan med kritiska ögon. Engelskan kommer med all säkerhet att
fortsätta bidra med nya ord till det svenska språket men till vilken
omfattning återstår att se. Det som framstår som givet i sammanhanget är
att det är alla svenskars ansvar att se till så att svenskan vårdas vid sidan
om det engelska ordinflödet.
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9. Bilagor

Enkätundersökning: Engelskan i svenskan

Sätt ett kryss!           Kille � Tjej �

1. Hur kommer du i kontakt med det engelska språket? Kryssa för de två
vanligaste kontaktkällorna!

� Musik
� Film/TV
� Litteratur (böcker, tidningar, magasin)
� Radio
� Internet/chat
� Annan källa:_________________

2 a) Använder du engelska ord/uttryck i ditt vardagliga språk? Kryssa för
den ruta som stämmer för dig!

� Ofta � Ibland � Sällan � Aldrig

b) Varför?

c) Ge exempel på något eller några engelska ord/uttryck som du använder i
ditt vardagliga språk?

3. Sätt ett kryss i rutan för det alternativ som du skulle välja att använda:

a) U2 har släppt en ny A single �
B singel �

b) Hennes byxor var mycket A tighta �
B tajta �

4. Sätt ett kryss i rutan för den ordform som du tycker passar bäst in i
följande meningar:

a) LHC har många A supporters �
B supporter �
C supportrar �
D supportersar �
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b) Vi brukar äta på A Manfreds �
B Manfred’s �

c) Madonna har haft olika A images �
B imagar �
C imager �

5. Vilket av de två alternativen väljer du att använda i ditt vardagsspråk?
Kryssa för!

a) Konserten sänds  � live  � direkt  i P3
b) � Ledsen, � Sorry, men jag tror dig inte
c) Det är många som gillar att  � prata  � chatta på Internet
d) En del tycker att han är en riktig � loser  � förlorare
e) Jag skickar ofta � mail  � e-brev till mina kompisar
f) Han är lite � strange  � konstig

6. Tycker du att följande meningar går att förstå? Skulle du godta dem
som något så när normal svenska? Skulle du använda dem själv? Besvara alla
tre frågorna genom att kryssa i rutorna!

 Förstå    Godta  Använda
Ja Nej Ja Nej Ja Nej

a) Filmen var boring
b) På TV visas en hel del talkshows
c) Det är bara att deleta resten av dokumentet
d) Jag har en dejt i morgon
e) Matchens highlights visas i repris
f) Han betalade cash

7 a) Vi importerar många engelska (amerikanska) ord i det svenska språket.
Vad tycker du om det? Kryssa för en ruta!

� Positivt  � Ganska positivt  � Ganska negativt  � Negativt

b) Varför?

Tack för din medverkan!
Andreas


