
Den goda fienden 

Många har väldigt bestämda åsikter om de sociala mediernas negativa effekt på det mesta, allt 

från ungdomars språk och tänkande till ordförråd och koncentrationsförmåga. Det  räcker med 

att gå till sig själv: då man märker att studenter har svårt att skriva formell text är det lätt att ta 

till den enkla förklaringen: det är de sociala mediernas fel. Sociala medier har fått rollen av det 

man kallar den goda fienden. Men det är att göra det lätt för sig.   

Vi skriver betydligt mer i dag än för ett par decennier sedan. Vårt skrivande har också 

förändrats, eftersom vi skriver i ett ökande antal kommunikationsmedier och textgenrer: 

webbtexter, e-post, chattar, bloggar och andra sociala medier. 

 Vi skriver alltså mer än tidigare och därmed exponeras läsare inte bara för ett större antal 

texter utan även för ett större antal svaga texter. Texterna exponeras dessutom för ett större 

antal läsare eftersom texter på sociala medier antingen är publika eller delade i olika grupper. 

Då kan man lätt tro att folk skriver sämre och att det är de sociala mediernas fel.  

Det behöver inte vara så. Språktidningen rapporterade för ett tag sedan att unga skribenter på 

sociala medier irriterar sig på stavfel lika mycket som tidigare generationer. Tidningen hänvisar 

till forskning som gjorts av Dansk Sprognævn som visar att ungdomar reagerar negativt på 

stavfel. Men det paradoxala är att man i en undersökning konstaterat att 40 procent av 

danskarna hävdar att ”sociala medier utgör ett större hot mot skriftspråket än till exempel 

engelskans inflytande, ungdomsspråk och bristande undervisning i skolan.” 

Språkforskare menar att de sociala mediernas inverkan på språket är ytlig och att 

språksystemet trots allt är stabilt trots påverkan från internationalisering, visualisering, 

intimisering, teknifiering och nya förhållanden mellan talspråk och skriftspråk. Eventuellt kan 

nya medier ge upphov till normkonflikter och för att undvika dem är genremedvetenheten 

central. I regel kan man alltså anpassa sitt språk till olika språksituationer, trots påverkan från 

de sociala medierna. 

Kan vi luta oss tillbaka och dra en suck av lättnad efter att ha avfärdat tanken på sociala medier 

som den språkliga dekadensens moder? Det kan vi inte göra om vi flyttar fokus från skrivande 



till läsande. Författaren och modersmålsläraren Tommi Kinnunen bekymrar sig i Suomen 

Kuvalehti (49/2018) över finländarnas bristande läsförståelse. De flesta kan läsa mekaniskt men 

allt fler har svårt att förstå texten, säger han. Det beror på att man helt enkelt läser mindre än 

tidigare. Det verkar som om andra verksamheter än just läsning av böcker dominerar 

tidsanvändningen. En konsekvens av detta är att ordförrådet inte utvecklas; unga som inte läser 

böcker kan enligt Kinnunen ha ett ordförråd på ca 15 000 ord, medan de som läser kan ha ett 

ordförråd på upp till 70 000 ord (vi kan anta att han avser passivt ordförråd).  

Det är inte ovanligt att man i studenttexter stöter på talspråkliga inslag, felkonstruerade 

idiomatiska uttryck och bristande ordkunskap och då är det lätt att hålla med Kinnunen och 

önska att studenterna hade ägnat lite mer tid åt läsning - underförstått redigerade och 

språkgranskade texter, inte korthuggna meddelanden på sociala medier. En tröst, om än klen, 

är att en ökande genremedvetenhet hos studenterna förhoppningsvis bidrar till att de också lär 

sig skriva god formell text. 
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