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Hvad er slang? 
. 
Slang er 

 et sprogligt stiltræk 
 
Desuden er slang 

 uhøjtideligt 

 humoristisk 

 billedligt. 
 
Slang omfatter de mindre ’fine’ stillag i sproget. Dem kan du se i skemaet herunder. 
 

 

  

Stil Eksempler 
jargon 
(gruppesprog) 

battle (i hiphop) konkurrere, sne kokain 

fagjargon 
badebillet (i sport) rødt kort, whole-car (graffiti) en hel langside af en 

togvogn bemalet med graffiti 

talesprog den dersens, ik’, og sådan noget 

spøgende amagerkaner person fra Amager, friluftsgebis udstående tænder 

nedsættende, 
skældsord 

bondeknold et skældsord, 

ko et skældsord, 

papvin billig og ikke særlig god vin 

vulgært ædelse mad, luk ædespalten ti stille 

tabu negerbolle flødebolle 

børnesprog mam mad, vovhund hund 

eder dæleme, for helvede, kraftedeme 

kortformer bold fodbold, fritter fritidshjem 

forvanskninger leverståhej leverpostej, alfa og bodega alfa og omega 

ordspil glædelig bagjul hilsen efter jul, nå så nosser 

stednavne og 
personnavne 

Nørrebronx Nørrebro, Anden Anders Matthesen 



Version 2.0 © 2019 Torben Christiansen www.slangordbogen.com · Tegninger: David Dinon 
 

Stil-lag i sproget
 
På figuren herunder kan man se, at det 
danske sprog indeholder 3 stil-lag: 
 

 Høj stil 

 Neutral stil 

 Lav stil 
 
Figuren viser, hvordan man i de tre forskellige 
stil-lag kan udtrykke at dø. Ordene betyder 
det samme, men de har forskellig stil. 
 
Det er ligesom kondisko og stiletter: De to 
slags sko har samme funktion, men de har en 
helt forskellig stil. 
 

 
Det neutrale ord er dø. Det står midt imellem 
høj stil og lav stil. Neutral stil er de ord, som 
man ikke lægger mærke til. 
 
Under neutral stil ligger de lave stillag. Her 

hører slang og dagligsprog til, fx tage 

billetten, spise radiser fra neden. 

 
Over neutral stil ligger de høje stillag, fx 
højtidelig sprogbrug. Højtidelige udtryk er fx 
afgå ved døden, blive kaldt hjem til Gud.  
 
 
 

 

 
Høj stil 
Omfatter fx: poetisk, højtideligt, forskønnende (eufemistisk), 
formelt, gammeldags, tilstræbt gammel stil (arkaiserende). 
 

aflide • afgå ved døden • blive kaldt hjem til Gud • falde bort 

forlade denne verden • gå bort • gå heden • sove ind 
 
 

Neutral stil 
dø 
 
 

Lav stil 
Omfatter fx: slang, spøgende, vulgært. 
 

flytte ind i en etværelses med låg • glemme at trække vejret 

gå til de evige jagtmarker • himle • kradse af • krepere 

liste af • skride i svinget • spise radiser fra neden 

stille træskoene • tage billetten 

 

 
 

 

 

Hvorfor bruger vi slang? 
 
Man kan bruge slang for at 

 opnå en bestemt virkning 

 markere, at man tilhører en bestemt gruppe. 
 


