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Unges sprog J. Normann Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: De unge taler grimt og utydeligt, de benytter
et slangpræget sprog, de bruger alt for mange låneord fra andre sprog, de taler for hurtigt og snupper

endelserne af - alt i alt mishandler de unge det danske sprog. Dette er en almindelig opfattelse blandt dem, der
ikke længere er unge selv. Og det har midaldrende og ældre i øvrigt altid ment!

I Unges sprog behandler J. Normann Jørgensen og Pia Quist centrale aspekter af de unges sprogbrug. De
definerer begreberne ungdom og sprog og beskriver holdninger til sprognormer, sprogforandringer og

sproglig korrekthed gennem tiden.

I bogens kapitler behandles emner som slang, bande- og skældsord, mødet med engelsk og multietnisk dansk
og de sprogfornyelser, der udspringer af nye kommunikationsformer som computerchat, sms, mail og graffiti.
Bogen beskriver ungdomssprogets betydning for de unges identitet og gruppetilhørsforhold og fremhæver de
unges sprog og sprogleg som det, der skaber fornyelse og holder liv i det danske sprog. Bogen henvender sig

til alle, der interesserer sig for unge eller sprog eller begge dele.

J. Normann Jørgensen er professor i Dansk som andet- og fremmedsprog på Københavns Universitet. Pia
Quist er adjunkt, ph.d. på Nordisk Forskningsinstitut, afdelingen for Dialektforskning, Københavns

Universitet.
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slangpræget sprog, de bruger alt for mange låneord fra andre sprog,
de taler for hurtigt og snupper endelserne af - alt i alt mishandler de
unge det danske sprog. Dette er en almindelig opfattelse blandt dem,
der ikke længere er unge selv. Og det har midaldrende og ældre i

øvrigt altid ment!

I Unges sprog behandler J. Normann Jørgensen og Pia Quist
centrale aspekter af de unges sprogbrug. De definerer begreberne

ungdom og sprog og beskriver holdninger til sprognormer,
sprogforandringer og sproglig korrekthed gennem tiden.

I bogens kapitler behandles emner som slang, bande- og skældsord,
mødet med engelsk og multietnisk dansk og de sprogfornyelser, der
udspringer af nye kommunikationsformer som computerchat, sms,
mail og graffiti. Bogen beskriver ungdomssprogets betydning for de
unges identitet og gruppetilhørsforhold og fremhæver de unges sprog
og sprogleg som det, der skaber fornyelse og holder liv i det danske
sprog. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for unge eller

sprog eller begge dele.

J. Normann Jørgensen er professor i Dansk som andet- og
fremmedsprog på Københavns Universitet. Pia Quist er adjunkt,

ph.d. på Nordisk Forskningsinstitut, afdelingen for Dialektforskning,



Københavns Universitet.
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