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Slang forbindes ofte med ungdomsspråk, og mye av materialet som presenteres i boken er hentet derfra. Du får
vite litt om slangens historie, hvorfor vi bruker slang, hvordan slangord lages og hvilke faktorer i samfunnet
som påvirker norsk ungdomsslang i dag. Boken inneholder mange eksempler. Har litteraturliste og register.
Velkommen til slang.no! Her kan du utforske resultatene fra en undersøkelse av norske ungdommers
slangspråk. 400 tenåringer fra Oslo, Bergen og Tromsø har. Slang er ord og uttrykk som avviker fra
normalspråket, og som ikke er fagspråk eller dialekt. Slanguttrykk er uformelle og brukes ofte for å uttrykke
sterke følelser. Hva er slang.
no? Beskrivelse av undervisningsopplegget; Mer om slangundersøkelsen; Prosjektansvarlig og
kontaktpersoner; Beskrivelse av undervisningsopplegget Landsforeningen For Slagrammede on Slagordet.
Previous Slide ︎ Next Slide ︎; Ring 113. Hjerneslag kommer ofte som lyn fra klar himmel. Slanger er en
krypdyrunderorden i ordenen skjellkrypdyr, karakterisert ved langstrakt, lemmeløs kropp (rudimenter av
baklemmer kan finnes) og som regel relativt kort. Slang har sitt opphav fra. Se betydningen av «Slang»,
eksempler på bruk, vanlige skrivefeil, diskusjoner og annen relevant info. Fremmedord.

org – gratis. Slang forbindes ofte med ungdomsspråk, og mye av materialet som presenteres i boken er hentet
derfra. Du får vite litt om slangens historie, hvorfor vi bruker slang. Ungdom og slang Forfatter: NRK.
Oppgaver. Her finner du mer fagstoff og oppgaver om Ungdomsspråk – kebab og salsa. Banneord som
identitetsmarkør Hva er slang? Slag defineres som et bevisst avvik (i ord og utrykk) fra normalspråket, som
ikke har noe med dialekter eller fagspråk å gjøre. Sjargong og slang. I alle språk finnes en sjargong. Det er
uttrykk som brukes av en mindre sosial gruppe (subkultur): språket i en ungdomsgjeng, blant datafriker.

