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Sammanfattning 

Denna uppsats är skriven med avsikt att belysa lärarens pedagogiska förhållningssätt till fult 

språk i klassrummet – från elevers och lärares perspektiv. Med hjälp av bland andra Lars-

Gunnar Andersson, Ulla-Britt Kotsinas och Richard Jonsson, och deras studier om vad som 

kan betraktas som fult språk och ungdomsspråk, har arbetet med detta examensarbete tagit 

form. 

Undersökningen realiserades genom en kvalitativ intervjumetod där lärare och elever i en 

medelstor skola i en medelstor stad har involverats. Den utvalda skolan, som vi kallar X-

skolan, är en anrik skola; den är inte invandrartät och är placerad i ett område av staden 

bebyggd med villor och hyreshus. Två svensklärare och fyra elever intervjuades. Studiens 

resultat visar att eleverna antar att det förekommer ungefär lika mycket fult språk på X- 

skolan som på andra skolor. Lärarna tycker inte att det förekommer mycket fult språk. 

Eleverna menar att då fult språk används i klassrummet mellan elever så är det mest på skämt 

och inte allvarligt menat: ”Det är ju ingen som är mobbad eller så”. Eleverna anser inte att de 

berörs negativt av fult språk med undantag för en elev som tycker att det är otrevligt. Lärarna 

blir däremot illa berörda av fult språk. Den mest erfarne av de två intervjuade lärarna 

behandlar fult språkbruk på lektionstid i förebyggande syfte och de båda reagerar starkt mot 

fult språk om uttalandet är rasistiskt eller uppenbart kränkande. Vad det gäller strategier mot 

fult språk i klassrummet så föredrar båda lärarna att utnyttja den pedagogiska plattform som 

uppstår och vända situationen till ett lärtillfälle för samtliga elever så att en enskild elev inte 

ska känna sig utskälld eller utpekad.  

 

 

Nyckelord 

Skola, fult språk, lärare, elev, kränkning, Skolverket, Lgr 11, kursplan i svenska, Skollagen, 

värdegrund, pedagogik 
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Abstract 

This paper is written with the intent to shed light on the teacher's pedagogical approach to the 

occurrence of foul language in the classroom - from students ' and teachers' perspectives. The 

progress of this thesis has taken shape with the help of Lars-Gunnar Andersson, Ulla-Britt 

Kotsinas and Richard Jonsson, among others, and their studies of what can be regarded as 

foul language. The survey was realized through a qualitative interview method in which 

teachers and students in a medium-sized school in a midsize city have been involved. The 

selected school, which will be called the X-School, is a traditional school that consists of 

predominantly Swedish born students and is located in an area of town populated with villas 

and apartment buildings. Two teachers of Swedish language and four students were 

interviewed.  

The survey results suggest that the students suppose that there occurs about as much foul 

language at the X-school as in any other school; the teachers do not think there is much foul 

language spoken in the classroom. Students believe that foul language used in the classroom 

between students is spoken in a joking manner and not meant to be taken seriously: "No one 

is really bullied or anything." Students claim that they do not consider themselves adversely 

affected by bad language except for one, who thinks it is unpleasant. Both teachers do 

however feel negatively affected by foul language. The more experienced of the two teachers 

interviewed treats foul language during lessons for preventive purposes and they both react 

strongly against negative language if the statement is racist or otherwise offensive. As far as 

strategies against the use of foul language, both teachers prefer to take advantage of the 

educational platform that occurs to turn the situation into a learning opportunity for all 

students to benefit from so that no individual student will feel scolded or singled out. 

 

Key words 

School, foul language, teacher, student, The Swedish National Agency for Education, LGR 

11, syllabus in Swedish, Swedish School Act, values, education 
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1. Inledning 

Det sägs att ord har makt liksom att ord både kan förföra och förstöra. Pennan är mäktigare 

än svärdet och de ord som talas i rättan tid är som ”gyllene äpplen i silverskålar” (Bibeln, 

Ordspr. 25:11). Orden som kommer att behandlas i denna uppsats är de som kan betraktas 

som fula (se definition i kap 2 samt 3.2). Visserligen menar vissa att det fula språket kan vara 

en ”krydda” då många snabba, slagfärdiga och roliga repliker har klätts i en nog så ful 

språkdräkt. Men å andra sidan kan dessa vara ett ”gift som piskar som hagel i ansiktet på 

mottagaren”. Med ord och fraser kan man såra människor och göra dem ledsna och besvikna 

(Andersson 1985:226).  

Efter att jag startade min lärarutbildning och samtidigt började arbeta som lärare har jag 

uppmärksammat just att språkbruket bland eleverna är i hög grad varierande. Vissa elever 

använder ett stort mått av fult språk och vad man kan bedöma som kränkande, alltså 

svordomar och könsord i klassrummet, både när man tilltalar elever och lärare. Enligt 

Folkhälsoinstitutets undersökning på gymnasieskolor i Stockholms län uppgav 80 % av 

eleverna att de dagligen får höra ord som  hora, fitta, bög eller liknande i skolkorridorerna 

samt att 70 % av tjejerna respektive 62 % av killarna upplevde detta som kränkande (Roth, m 

fl. 2006:8). Man kan förvisso ibland fråga sig om ungdomar menar vad de säger och säger de 

vad de menar? Exempel på det visas i det aktuella TV-programmet Trolljägarna
1
 med Robert 

Aschberg som programledare, där han ställer personer till svars för deras ord, som t.ex. hora 

och du borde slås ihjäl. Personerna i fråga säger ofta till sitt försvar: ”men det var ju bara på 

skämt!” (tv3.se). 

Att det är skolans uppgift, eller ansvar, att undervisa våra elever i att förstå ordets makt och 

att fel språkbruk kan medföra konsekvenser är det ingen tvekan om: Skolverkets 

styrdokument, Läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 

föreskriver att undervisningen skall syfta till att elever lär sig hur språkbruk varierar beroende 

på sociala sammanhang och på så sätt stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den 

                                                 

 

 
1
Trolljägarna är ett program på TV3 som handlar om personer, både kända och okända, som blivit utsatta för 

näthat. Programledare Robert Aschberg letar upp dessa näthatare, eller s.k. ”troll”, och ställer dem till svars för 

deras ord.  
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egna språkliga och kommunikativa förmågan (Skolverket 2011). Undervisningen ska också 

bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser 

för andra människor samt skolans verksamhet ska, enligt Skollagen, utformas i 

överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna och människolivets okränkbarhet (1§2). 

Därutöver har det i de fyra skolor jag arbetat i och/eller genomfört verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) även funnits lokala ordningsregler där vårdat språk efterfrågas. Skolverkets 

styrdokument samt X-skolans lokala ordningsregler beskrivs ytterligare i kapitel 3.  Frågan 

som jag därför kommer att titta närmare på, och syftet med denna uppsats, är att undersöka 

hur detta implementeras i skolans verksamhet inom klassrummets fyra väggar, från lärares 

och elevers perspektiv. 
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2. Syfte och frågeställning 

Fult språk är ofta kränkande på ett eller annat sätt, även om det inte alltid är riktat mot någon 

enskild person eller ämnat att såra eller kränka en annan elev. Vissa typer av fula ord, såsom 

svordomar, könsord eller skällsord kan vara anstötliga för vissa men inte för andra. Jag 

kommer dock inte att göra separata analyser av just vad som är kränkande eller stötande, utan 

dessa kommer att inbegripas i begreppet fult språk och i studien som helhet. När uttrycket fult 

språk hädanefter används i uppsatsen, åsyftas svordomar, könsord och/eller uttryck som kan 

uppfattas som kränkande, stötande eller sårande (se närmare definition i kapitel 3.2). Det 

övergripande syftet är att undersöka hur elever och lärare upplever att arbetet med fult språk 

tar sig i uttryck i klassrummet. Frågeställningarna som kommer att belysas är: 

 Vilken typ av fula ord och uttryck används i klassrummet och i vilken 

utsträckning? 

 Hur upplever elever och lärare fult språk i klassrummet? 

 Vilka strategier använder sig läraren av vid fult språkbruk i klassrummet? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel kommer begreppet fult språk samt användningen av fult språk att behandlas, i 

litteratur som är betydelsefull i sammanhanget, samt skolverkets styrdokument. Därutöver 

kommer lärarens uppdrag gällande språkbruk att belysas utifrån olika perspektiv i litteratur, 

vetenskapliga artiklar samt skolverkets styrdokument, huvudsakligen Läroplanen för 

grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) och kursplanen för svenskämnet 

(www.skolverket.se). 

3.1 Skolans styrdokument 

I Skolverkets dokument Estetik, kultur och skapande i undervisningen – språk, lärande och 

identitet står att: 

Språket har avgörande betydelse för lärande i skolans alla ämnen, på fritiden, 

för personlig utveckling och för deltagande i yrkes- och samhällsliv. Att ge alla 

elever rika möjligheter att utveckla språkliga och kommunikativa förmågor, i 

meningsfulla sammanhang och med hög grad av delaktighet och inflytande, är 

en central uppgift för skolan och alla som arbetar där. Detta är också något som 

finns tydligt framskrivet i läroplanen (2011:7). 

Ja, det finns tydliga föreskrifter i skolans styrdokument om just elevers språkbruk, både i 

Lgr11 och i läroplanen för svenska. Skolans personal ska enligt Skollagen aktivt motverka 

alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden. Utbildningen 

ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor (kapitel 1). 

Utbildningen skall utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero, samt i arbetsmiljölagen (1977:1 160) finns bestämmelser 

om kraven på en god arbetsmiljö (Skollagen 5:3,4). 

Första kapitlet i Lgr 11 föreskriver att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och att var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Skolan ska även 

gestalta och förmedla värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, samt solidaritet med svaga och utsatta, vilket ska ske i 

skolan genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. I 
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Lgr11 nämns även förståelse och medmänsklighet och det föreskrivs att skolan ska främja 

elevers förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Bland de övergripande 

kunskapsmålen i Lgr11 föreskrivs även att eleven ska lära sig att använda det svenska språket 

i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt och att det åligger läraren att ge eleven stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling (2.2). 

I skolverkets kursplan för svenska år 7-9 förordas att undervisningen ska syfta till att  

… elever lär sig hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och 

medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet 

om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. 

Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man 

kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska 

eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket 

(www.skolverket.se). 

3.2 Vad är fult språk? 

Fult språk är långt ifrån ett klart och entydigt begrepp, hävdar Andersson, som menar att det 

egentligen, paradoxalt som detta kan låta, inte finns något fult språk. Det fula språket finns 

nämligen inte i språket, utan i människors relation till språket och språkanvändningen. 

Andersson förtydligar att det existerar ett flertal dimensioner i begreppet: en estetisk sådan 

som anknyter till distinktionen vacker – ful, det finns även en moralisk dimension, gott- ont, 

ytterligare en är en hygienisk dimension, ungefär rent – orent. Det finns ännu ett par 

distinktioner runt det fula språket, menar författaren, t.ex. rätt – orätt, ädelt – simpelt, högt – 

lågt och bra – dåligt. Men, dessa distinktioner, hänger ihop med den kultur vi lever i. Alltså, 

det är inte orden eller språket som har fulheten i sig, utan det är vi, de mänskliga bedömarna 

som lägger dit fulheten (1985:14ff). Även Ulla-Britt Kotsinas behandlar ämnet fula ord i En 

bok om slang, typ och menar att fula ord kan vara fula på två sätt. Dels kan själva orden vara 

fula och dels kan de behandla fula ämnen, alltså sådant man egentligen inte talar högt om. 

Det kan till exempel handla om sex, avföring, urinering, osv, och om man för dessa ämnen på 

tal då bryter man i vissa sammanhang ett tabu. Att använda de godkända orden är mer 

acceptabelt, men när man använder slangord uppfattas det i allmänhet som nonchalans eller 

brist på stil (2003:92).  Det som emellertid upprör oss allra mest, menar Kotsinas, är de fula 

ord som används för att uttrycka ilska, besvikelse eller för att lufta våra fördomar och 

aggressioner. Dessutom finns även de hånfulla och sårande slangord som används för att 
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obarmhärtigt avslöja och kommentera människors yttre och inre brister som kan vara sårande 

för den som utsätts (2003:91ff). Bland de fulaste orden finner vi skällsord och nedsättande 

ord, eftersom när man visar sin ovilja mot någon gäller det att hitta ord som är så 

uttrycksfulla som bara är möjligt. Ordet svin tycks återkomma i allehanda kombinationer, 

såsom fyllesvin, knarkarsvin, blattesvin, raggarsvin och fascistsvin för polis. En annan 

frekvent företeelse är att antyda en motparts bristande intelligens genom att använda begrepp 

som dumhuvud, dumskalle, klantskalle, vattenskalle, fläskskalle för att nämna några av de 

vanligaste förekommande kombinationer som syftar på en ”bristande intellektuell briljans” 

(ibid. s 93). Om dessa ord inte räcker till, då blir nästa steg, enligt Kotsinas, att antyda 

mentala avvikelser såsom sjukhuvud eller ännu starkare hjärndöd, cp, mongohuvud och i 

någon kombination med en svordom såsom din jävla hjärndöda idiot, eller din senila jävel. 

Ännu starkare känns nog ord med sexuell anknytning, menar författaren, och ger som 

exempel åsnefitta, kukskalle, slappfitta och fettknullad jävel . Vi drar oss inte ens för att 

inbegripa döden i våra skällsord, säger författaren, och tar som exempel döskalle, dödhuvud 

eller as vilket ju betyder död kropp (ibid:95).     

3.3 Språkliga förändringar 

Det var vanligt redan på 1800-talet att likna någon vid ett djur och medan man för några 

hundra år sedan kunde likna någon vid en böckling, lutfisk eller mullvad, vilket naturligtvis 

fortfarande kan kännas sårande, har valet av fula ord, eller skällsord, förändrats markant 

under de århundraden som gått (Kotsinas 2003:93).  Ulla Stroh-Wollin beskriver i Swearing 

in the Nordic Countries att svordomarna blir allt grövre.  Det var ord som skam, raggen och 

pocker som var fula på 1700-talet, då skam och raggen är namn för djävulen och pocker en 

benämning för sjukdom, alltså koppor. Man kunde alltså önska sjukdom över någon. Det var 

på den tiden även fulare att missbruka Guds namn än att använda diaboliska svordomar och 

det var stora skillnader mellan sociala klasser. Tillhörde man den övre klassen kunde man på 

sin höjd sträcka sig till att säga Mon dieu (min gud) medan en kokerska hade större frihet och 

kunde tillåta sig var fan är kaffekannan? Stroh-Wollin beskriver att vi enligt vad trenden 

visar tar lättare och lättare på diaboliska svordomar men att sexuella svordomar och engelska 

ord som fuck och shit blir allt vanligare (Rathje 2014). 

Att det idag används i ökad utsträckning kraftuttryck med anspelning på bl.a. sex och 

könsorgan, exempelvis fuck, hora, jag ska knulla din mamma beskriver även Anna 

Gunnarsdotter Grönberg. Likaså har kroppsutsöndringar och kroppsdelar såsom kuk och shit 
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blivit mycket vanligare. Det förefaller vara ungdomarna som leder denna språkliga förändring 

och detta är delvis en effekt av språkkontakt med engelska och olika invandrarspråk, där ord 

lånats in i både allmänt språk och i förortsslangen, från andra delar av världen där det råder 

andra tabun än i Sverige. Svenska ungdomar verkar tycka att det är helt normalt att säga 

motherfucker till varandra, eller fuck you etc. eftersom man ofta hör dessa uttryck i engelska 

och amerikanska filmer. Det kan ibland ställa till det för ungdomar som anammat ord som 

fuck och shit eftersom dessa ord är mycket mer laddade i en engelskspråkig persons öron än 

t.ex. det svenska ordet skit (Sundgren red, 2007:249). 

Ytterligare en aspekt till språkförändringar, som nämnts tidigare, är språkbruket bland 

ungdomar med invandrarbakgrund. Susanne Duek beskriver i sin artikel Kronoparkska det 

multietniska ungdomsspråket i Karlstad och hur hennes informanter, med invandrarbakgrund, 

svär på ett annorlunda sätt än ungdomar med svenskt ursprung samt även att ungdomar med 

annat förstaspråk än svenska använder sig av uttryck som många gånger är grövre och 

kraftfullare än ungdomar med svenska som förstaspråk. När ungdomar med 

invandrarbakgrund anspelar på sex och hot att döda, berättar de att det inte menas så 

allvarligt. Lärare reagerar dock emellanåt och säger att det handlar om hot och kan 

polisanmälas. Eleverna förklarar emellertid att, ”När man säger så betyder det ungefär det 

samma som ’din djävel’ […] och när de kallar flickor för hora anser de att man inte menar så 

illa som det kanske låter” (2006:87). I samband med det för Martin Ådal och Ulrika 

Andersson fram intressanta spekulationer i sin uppsats ”Skillnad i attityd till fult språk mellan 

killar och tjejer”(2009) från Halmstads Högskola och menar att, eftersom andelen icke-

svenska respondenter enligt deras undersökning oftare använder skällsord är det möjligt att de 

inte har samma språkliga förståelse och därför inte inser ordens verkliga innebörd, eller att de 

har anammat sitt eget språks vanligaste skällsord och därför använder de svenska 

översättningarna utan att fundera på om betydelsen kan vara annorlunda i olika språk och 

kulturer . 

3.4 Varför fult språk? 

Det finns naturligtvis otaliga anledningar till varför man använder fult språk, svordomar och 

kraftuttryck. Lars-Gunnar Andersson klassificerar motiven för svordomar i tre 

huvudkategorier: 

1.  Psykologiska motiv 

2. Sociala (grupprelaterade) motiv 
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3.  Språkliga motiv 

 

Psykologiska motiv 

Ett psykologiskt motiv till fult språk kan enligt Andersson vara frustration. Han citerar 

Ashley Montague som han menar, på ett både tänkvärt och älskvärt sätt har formulerat något 

som i det närmaste liknar en svordomsteori: 

”The law of Swearing may thus be formulated. Swearing is the verbal expression, or venting, 

of the aggressiveness which follows upon frustration. Hence the desire to swear will always 

be experienced under conditions which give rise to the frustration/aggression syndrome” 

(1942:196).
2
 

Enligt Montagues teori leder alltså en frustration till en känsla av aggressivitet som man 

måste få utlopp för, eftersom den mentala balansen återställs på så sätt. Ett sätt att göra detta 

är således att svära eftersom man på så sätt ger utlopp för sin ilska. 

Sociala motiv 

De sociala motiven, förklarar Andersson, skiljer sig från de psykologiska i och med att det är 

mer än en person inblandad. De sociala motiven har författaren delat upp i sex delgrupper: 

a) Man kan till exempel använda kraftuttryck svordomar, eller fult språk för att visa sig tuff, 

kan ge uttryck för att vilja visa styrka, och kanske även manlighet. 

b) I andra sammanhang kan motivet av olika anledningar vara att vilja chockera, till exempel 

om en elev kallar sin lärare för jävla hora. Samtidigt kan det även ligga en önskan om att visa 

sig tuff.  

c) Ytterligare ett socialt motiv kan vara att man vill ange grupptillhörighet. Varje gäng eller 

grupp har sin speciella språkstil eller jargong. I vissa situationer kan det finnas andra 

anledningar till ett visst språkbruk och uttryckssätt, som till exempel gruppsamhörighet. 

(Andersson 1985:118). Exempel på ett sådant fenomen återger Jonsson (2007) som beskriver 

                                                 

 

2
Översättning: Svordomslagen kan formuleras på detta sätt. Svärandet är det språkliga uttrycket, eller utloppet, 

den aggressivitet som följer efter en frustration. Viljan att svära kommer alltså alltid att kännas av i de 

situationer som ger upphov till frustrations-aggressionssyndromet.  
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hur han under sitt års språkstudie i en högstadieskola i Stockholm sitter ner med några pojkar, 

då en av pojkarna säger häftigt till sin kompis: ”Håll käften, jag knullar din mamma!”  Pojken 

i fråga vänder sig till Jonsson och frågar honom om han tycker det finns mycket fult språk på 

skolan. Jonsson svarar att han tycker att det är intressant att lära sig mer om de fula orden och 

pojkarna svarar med balle och kuk men det allra värsta ordet, enligt dessa killar är horunge. 

Men, även de grövsta orden blir mer oskyldiga när man säger dem till en kamrat, förklarar 

pojken. Det ser ut att finnas en regel som säger att man inte menar något illa när man 

använder de fula orden till en kamrat. Pojkarna är medvetna om att dessa ord är, så att säga, 

förbjudna på skolan, så att använda dem ändå ger möjlighet att skapa en gemenskap. Det 

skapas en samhörighet, menar Jonsson, och de förbjudna orden blir språkliga verktyg som 

kan användas när killar umgås i skolan (113ff).  

d) För att håna eller skälla på någon är ett motiv att använda fula uttryck såsom din jävla 

förbannade skithög (Andersson 1985:119). I detta sammanhang förekommer även ord eller 

uttryck som syftar på något personligt, t ex utseende, sätt, handlingar eller beteende, vilket 

Osbeck, Holm och Wernersson beskriver närmare i Kränkningar i skolan. Förekomst, former 

och sammanhang. Dessa benämningar kan vara minst lika kränkande som andra, kanske till 

och med mera sårande, eftersom de är just personliga. Författarna nämner som exempel 

pojken med de håriga benen som kallades Ludenben, en annan pojke med en stor pung som 

kallades Tennisbollen eller den klena pojken som kallades Fågelmannen. Uttrycket diva eller 

att bli kallad för ful kan ses som mellanformer, menar författarna, eftersom de inte är helt 

personliga benämningar, men samtidigt inte används hur som helst (2003:33). 

e) För att visa vänskap kan man faktiskt vid vissa tillfällen och i vissa situationer kalla någon 

för t.ex. jävla svartskalle som en sorts ömhetsbetygelse. Trots att styrkan i ordet svartskalle 

kommer från känsliga områden som rör utlänningshat och relationer mellan svenskar och 

invandrare, kan en svensk kalla sin arbetskompis för jävla svartskalle för att de har känt 

varandra i flera år och tonen mellan dem är hjärtlig. Visst kan det låta konstigt, förklarar 

Andersson och förtydligar att det är bara personer som man verkligen känner och litar på som 

man kan säga så till, vilket i sin tur tyder på stort förtroende och ömsesidig respekt. Denna 

företeelse beskriver även Rickard Jansson i Blatte betyder kompis, där en elev med 

invandrarbakgrund kallar en kompis för svartskalle trots att denne är svensk, blond och 

blåögd. Benämningen används då som vänskapsbevis och uttryck för acceptans och 

grupptillhörighet (2007:69f). 
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 f) För att lägga bort titlarna. Titlar används sällan numera vilket innebär att tilltalsbruket har 

förändrats i så hög grad under 1900-talet att jag inte kommer att gå in djupare på detta 

motiv(2007:118). 

Att använda fult språk och kränkningar på ett skämtsamt sätt är också förekommande, skriver 

Osbeck, Holm och Wernersson. De menar att ”problemet med sådana kommentarer är att den 

som säger dem gör sig oantastlig. Man kan inte säga något tillbaka eftersom det sagts på 

skämt och skämt måste man ju tåla”. I författarnas undersökning förklarar en grupp elever 

följande: 

Och ibland så där… så kan det hoppa upp... kan man dra ett skämt… som är 

liksom… man tycker är oskyldigt själv men… jag som har invandrarbakgrund 

har fått känna på sånna härra små skämt… alltså så här säger nått dåligt… 

jättedåligt skämt och sen bara... liksom… säger att det var på skämt och sen var 

det inget med det” [En annan elev som också har utländsk bakgrund fyller i] 

”fast ändå tar man åt sig” [Den första eleven fortsätter] ”Det vet jag att sånna 

där skämt är nog dom… farligaste som finns för de är liksom så där små.. som 

kommer fram hela tiden och det är inge sådärra… mobbing så man kan inte 

göra någonting åt det asså… 

Frågan är inte om uttalandet i sig själv är kränkande/fult eller inte, utan huruvida den 

angripne tar åt sig, tydliggör författarna, som menar att så länge han eller hon inte gör det kan 

det istället uppfattas som ett skämt. Dock påpekar en elev: ”fast ändå tar man åt sig” 

(2003:37). 

Språkliga motiv 

Naturligtvis finns det språkliga motiv för att använda svordomar (Andersson 1985). Det finns 

hundratusentals ord i svenska språket och det finns språkliga motiv att använda dessa, alltså, 

de har en betydelse eller en funktion som stämmer överens med vad talaren vill säga. Detta 

gäller självfallet även för svordomar eller andra ord och uttryck som kan anses eller uppfattas 

som fula. Dock, poängterar Andersson, så finns skillnader i de språkliga motiven med att 

använda prepositioner och konjunktioner och med att använda svordomar, med tanke på de 

känslor som svordomar och liknande alternativa uttryckssätt kan väcka. En del människor 

motiverar svordomar med att dessa är speciella ord med en speciell effekt som det kan vara 
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bra att utnyttja ibland, medan andra tycker att ”svenska språket räcker till utan svordomar” 

(121ff). 

3.5 Språket – en del av elevens identitet 

Lars Gyllenstam beskriver språket som det viktigaste av de redskap varmed man orienterar 

sig i tillvaron. Han betonar att språket är den viktigaste av de, så att säga, mentala 

klädedräkter varmed människan iför sig sin personlighet och egenart. Att ifrågasätta språket, 

det språk som man själv använder, är därför att ifrågasätta människan själv och kritik mot 

någons språkbruk upplevs ofta som någonting lika närgånget och kränkande som om ens 

utseende, röst eller lukt utsätts för rannsakningar eller fördömanden (Jonsson 1980:8). Linnér 

och Lundin talar i Klassrummens många språk på ett liknande sätt om elevers språkliga 

identitet. De menar att eleverna, i och med att de befinner sig i många olika sociala 

sammanhang utanför skolan och därmed i olika språkmiljöer, lär sig att behärska, mer eller 

mindre skickligt, olika språkliga koder.  Dessa koder, eller den språkliga identitet, som 

eleverna bär med sig från dessa andra sociala sammanhang in genom skolans portar vill 

skolan dock inte att eleven ska använda, menar författarna, eftersom skolan har en egen 

språklig kod som skolan och läraren vill att eleven ska ta till sig och utveckla. Denna 

skolspråkskod kan bli mer eller mindre påtvingad många elever, medan andra kan ta den till 

sig utan större protester. Här kan upplevas ett dilemma, menar Linéer och Lundin, eftersom 

identiteter, även språkliga sådana, inte går att intervenera i hur som helst. En identitet är en 

del av en människa, och kanske till och med en del av människans personlighet, som man inte 

kan göra våld på. Men, frågar författarna: ”gör skolan faktiskt det?” (2011:47). Just hur man 

förhåller sig till sina elever i språkundervisningen, menar professor Olga Dysthe i Dialog, 

samspel och lärande har mycket med relationer att göra. Lärande sker genom deltagande och 

genom deltagarnas samspel; balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande 

aspekt på varje lärmiljö (200:31). Samtidigt menar Norberg (Sundgren red, 2007) att det 

åligger svenskläraren att verka för att eleven lär sig utveckla sin förmåga att använda språket 

på bästa sätt och även på ett kulturellt accepterat sätt. Denna förmåga, vilken benämns som 

kommunikativ kompetens, hör i de flesta språksamhällen till förmågan att avgöra vilken 

varietet eller vilket språk man ska använda i en given situation. Ett intressant exempel på hur 

en lärare, med respekt för elevens språkliga identitet, förhåller sig till sina elevers språkbruk i 

klassrummet illustreras i Blatte betyder kompis. Då det uppstår en dialog mellan några elever 

som kallar varandra för zigenare, kurder som baxar andras länder, arabjävel, arabfitta och 
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självmordsbombare och fastän ordväxlingen är av en skämtsamt retfull karaktär, reagerar 

dock läraren Åsa.  Hon tar upp det i en diskussion med klassen och istället för att tillrättavisa 

varje enskild elev, pekar hon med hela handen, så att säga, och lyfter en diskussion med 

klassen som helhet. I ett försök att framhäva skolans värdegrund och för att förstärka 

elevernas självförtroende ber hon var och en av eleverna att berätta om sitt hemland och 

hemspråk för att de ska kunna vara stolta över sin identitet.  Trots att eleverna skämtade med 

läraren och inte verkade ta diskussionen på allvar ansträngde sig läraren i ett försök att 

framhäva skolans värdegrund vilket ju är en del av hennes uppdrag som lärare (Jonsson 

2007:79f). Språket i relation till omgivningen är en viktig del av en språklärares uppgift 

gentemot eleverna, eftersom ”varje samtal eller anförande, varje yttrande, varje ord har en 

social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Språkliga olikheter är alltså inte bara 

lingvistiska utan också sociala fakta” menar Nordberg och säger vidare att ”människor känner 

till dem och tillmäter dem utomordentligt stor betydelse (Sundgren red, 2007:12).  
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4. Teori, material, metod och urval 

4.1 Hermeneutisk tolkning 

Det hermeneutiska förhållningssättet är grundläggande i studien, där syftet är att ”vinna en 

giltig och gemensam förståelse av en texts mening” förklarar Kvale i Den kvalitativa 

forskningsintervjun. Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden och den 

muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas. Just när det gäller intervjuforskning 

är hermeneutiken dubbelt relevant, dels för att kasta ljus över dialogen där intervjutexterna 

skapas vilka i sin tur sedan ska tolkas, och dels genom att klarlägga den process där 

intervjutexterna tolkas. Denna process kan då uppfattas som en dialog eller samtal med texten 

(1997:49). 

4.2 Urval 

Skola 

Eftersom jag under skrivandet av denna uppsats genomförde min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) föll det sig praktiskt att genomföra undersökningen vid denna skola, som 

jag kallar för X-skolan. Jag upplever skolan som lugn med en trevlig atmosfär, den har en 

förhållandevis låg andel elever med icke-svensk bakgrund samt är placerad i en stadsdel med 

blandat villor och hyreshus.  

Lärare 

De båda intervjuade lärarna är män och jag kallar dem för de fiktiva namnen Tommy och 

Daniel. Anledningen till att jag valde två manliga lärare är helt enkelt för att jag ville 

intervjua svensklärare och det finns endast två svensklärare på X-skolan vilka båda är män. 

Dock, eftersom ingen fokus läggs på genusperspektivet i just denna undersökning, är min 

förhoppning att detta inte bör har någon inverkan av större betydelse på undersökningen.  

 Tommy är i senare medelåldern och har bara något enstaka år kvar till pensionen, han 

är förstelärare med många års erfarenhet i yrket.  

 Daniel är c:a 30 år gammal, nyutexaminerad och arbetar sitt första år som lärare. 

Daniels klass är dessutom en musikklass, vilket betyder att de har en musikprofil. 
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Elever 

Eleverna i studien är fyra pojkar i årskurs nio, varav två går i Tommys klass och två går i 

Daniels. Det finns ingen anledning eller medvetet val bakom att de fyra respondenterna alla 

är pojkar, utan dessa elever var villiga att ställa upp och de hade tid till det under sina 

språkvalslektioner, med lärarens tillåtelse. Samma gäller här som med lärarna, alltså, 

eftersom ingen större fokus kommer att läggas på genusaspekten i undersökningen, så bör det 

faktum att alla fyra respondenterna är pojkar inte ha en betydande inverkan på 

undersökningens resultat. 

 Elev 1 är en elev som har en tendens att försvinna från lektioner. Han är trevlig 

och tillmötesgående och var vänlig nog att medverka i denna intervju.  

 Elev 2 är en elev som kan uppfattas som aningen tyst och tillbakadragen. Han gör 

framsteg i ämnet engelska, lyckades bra på muntlig redovisning i engelska och ser 

ut att klara att höja sitt betyg från E till D. Han har svart, färgat hår och en liten 

tuppkam.  På sätt och vis kan tuppkammen påminna om igelkottens taggar som 

signalerar ”kom inte för nära”. Vid ett tillfälle uttryckte han att han inte tycker om 

lärare som kommer och blänger. Dock, efter att jag hade vunnit hans förtroende, 

öppnades möjligheten för mig och eleven att ha en djupare dialog då eleven 

därefter även ställde upp på en intervju.  

 Elev 3 ger intryck att vara seriös och studiemotiverad och kan ses som en 

mönsterelev. Han går dessutom i musikklass, vilket på skolan anses vara en bra 

klass med duktiga elever. 

 Elev 4 ger även han intryck av att vara seriös och studiemotiverad. Kan ses som 

mönsterelev och går också i musikklassen. 

4.3 Metod 

Den valda metoden är en kvalitativ studie med hjälp av vad Bell kallar styrda eller fokuserade 

intervjuer, då jag hade en viss struktur med ett antal frågor och teman som skulle täckas 

under intervjuns gång. Svarspersonen hade med denna metod viss frihet att utveckla sina svar 

under de gränser som strukturen utgör, vilket även gav mig möjlighet att ställa några stycken 

följdfrågor(2000:122). Elevintervjuerna genomfördes i en avsides och lugn avdelning av 

skolans bibliotek. Lärarintervjuerna genomfördes i lärarnas arbetsrum vid en i förväg 

överenskommen tidpunkt som passade både lärarnas och mitt schema. Både elever och lärare 

ombads även att skriva en lista på de fula ord och uttryck som de hör i klassrummet och 
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Lokala ordningsregler i X-skolan 

gradera dem på en skala 1-10, 

där 10 är det fulaste och 1 är det 

mildaste. De fick tid att göra det 

direkt efter intervjuerna.  

4.4 Skolans ordningsregler 

På X-skolan finns tydliga lokala 

ordningsregler och en utskrift av 

dessa i trevligt utförande syns uppsatta på väggarna både i korridorer och i alla klassrum. 

Ordningsregel nummer ett 

lyder ”I alla skolans lokaler har vi lugn och ro. Vi använder ett vårdat språk.” Om man bryter 

mot reglerna föreskrivs: 1. Tillsägelse, 2. Samtal med mentor 3. Samtal med hemmet 4. 

Samtal med rektor. 

4.5 Etiskt förhållningssätt 

Samma dag som intervjuerna var planerade frågade jag om någon av eleverna ville medverka. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste informanternas integritet respekteras, och därför 

kommer respondenternas namn inte att nämnas, inte heller skolans namn. Jag försäkrar att 

materialet inte kommer att hamna i obehörigas händer. 

 Vetenskapsrådet (2002) föreskriver att en empirisk undersökning utgår ifrån fyra allmänna 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckekravet, sekretesskravet samt 

nyttjandekravet. Nedan följer en beskrivning av kraven och hur de har använts i denna studie. 

Informationskravet – Deltagarna i studien bör få information om vad som är studiens syfte, 

vilka forskarna är, vad studien skall användas till och hur den ska publiceras. I denna 

undersökning fick eleverna ge samtycke efter att jag förklarat studiens syfte och att den 

kommer att användas i en uppsats vilken är en del av gymnasielärarutbildningen. 

Samtyckekravet – Deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta i studien. I detta fall, 

eftersom det ofta kan vara tidskrävande att eleverna tar hem papperslappar med förklaringar 

och vårdnadshavares underskrift, valde jag att intervjua fyra elever som var 15 år och äldre.  

Jag bedömde att dessa elever var kapabla att förstå innebörden av samtycket: ” … den som är 

underårig (det vill säga under 18 år) kan lämna giltigt samtycke till en tilltänkt behandling om 

han eller hon är kapabel att förstå innebörden av samtycket” (datainspektionen.se). 
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Sekretesskravet – Deltagarna försäkras sekretess i det att deras identitet i studien inte kommer 

att röjas. Forskarna ska upplysa deltagarna om hur deras eventuella individuella och 

personliga deltagande kommer att användas och hur deras identitet kommer att skyddas. Inget 

har skrivits i studien som kan identifiera varken skolan eller eleverna.  

Nyttjandekravet – Innebär att datamaterialet inte får hamna i fel händer. Deltagarna har rätt 

att veta hur materialet hanteras och vilka som har behörighet att ta del av materialet. Innan 

undersökning försäkrades deltagarna om att det dokumenterade materialet endast skulle vara i 

min ägo och att, vid förfrågan, min examinator skulle få ta del av råmaterialet.   
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas elevernas och lärarnas intervjuresultat, indelade i teman under de 

inledande och övergripande frågeställningarna vilka var följande: 

 Vilken typ av fula ord används i klassrummet och i vilken utsträckning? 

 Hur upplever elever och lärare fult språk i klassrummet? 

 Vilka strategier använder sig läraren av i klassrummet? 

5.1 Elever 

Vilken typ av fula ord används i klassrummet och i vilken utsträckning? 

Som svar på den första intervjufrågan om huruvida eleverna tycker att det används mycket 

fult språk (svordomar, könsord eller kränkningar) i klassrummet svarar elev 1 och elev 2 att 

de tror att det förekommer ungefär lika mycket på deras skola som på andra. Elev 2 tror att 

det förekommer ”normalt” mycket. Elev 3 tycker att det förekommer ibland och det spelar 

nog ingen roll vilken lektion det är. Elev 4 tycker inte att det förekommer så ofta, bara en del, 

kanske två gånger i veckan.  

På frågan om vilka fula ord eleverna hör i klassrummet och vilka ord som är fulast och minst 

fula bad jag de fyra respondenterna skriva ner orden som de hör och samtidigt gradera dem i 

”fulhetsgrad” på en skala 10-1, där 10 står för det fulaste/starkaste och 1 för det mildaste. 

Dessa fulaste ord är sammanställa i en tabell här nedan. 
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Tabell 1. Fula ord skala på en skala 10 - 1. Det fulaste är 10 och det minst fula är 1. 

 

 

 

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4 

10. Gå och dö ditt 

jävla äckel 

 

9. Hora 

 

8. Så jävla ful 

 

 

 

7. Ingen gillar dig. 

 

 

 

6. Du har inga 

vänner 

 

5. Jävla idiot 

 

4. Du kan ingenting 

 

3. Bög 

 

2. Kass 

 

1. Jävla dålig 

 

10. Mamma 

knullare (hatar det 

ordet) 

9. Håll käft (låter 

så drygt) 

8. Idiot (för att man 

säger det från att 

man är liten) 

 

7. Dumma jävel 

(för att det kränker 

ens intelligens) 

 

6. Kukhuve 

 

 

5. Bög  

 

4. Hora 

 

3. Fladderfitta 

 

2. Fuck face 

 

1. Jävla 

10. Neger 

 

 

9. Mähä 

 

8. Hora 

 

 

 

7. Bitch 

 

 

 

6. Fitta 

 

 

5. Bög 

 

4. Kuk 

 

3. Jävla 

 

2. Rövhål 

 

1. Idiot 

 

10. Kuksugare 

 

 

9. Rövhål 

 

8. Hora 

 

 

 

7. Fitta 

 

 

 

6. Bög 

 

 

5. Nekrofil 

 

4. Helvete 

 

3. Fan ta dig 

 

2. Din jävel 

 

1. Fy farao 
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Hur upplever eleverna fult språk i klassrummet? 

När eleverna hör fult språk i klasrummet säger de inte ifrån, med undantag för elev 3. Jag 

frågar varför han gör det, och han förklarar att han gör det för att han tycker att det är 

otrevligt. Elev 4 däremot säger att säger inte ifrån för att han inte direkt bryr sig så mycket. 

Elev 1 förklarar att han inte säger ifrån för att det inte är någon stor deal och att ingen på 

skolan tar det seriöst i alla fall. Elev 2 säger att man tar det som ett skämt men elev 3 tycker, 

som sagt, att det bara är allmänt otrevligt. Eleverna tror sig heller inte kunna komma ihåg att 

andra elever säger ifrån, med undantag för elev 3 som tror att de gör det ibland.  

På frågan om de känner att de påverkas negativt av att höra fult språk svarar samtliga fyra 

elever att de inte tror att de gör det. Elev 2 förklarar att man ändå inte menar något med det 

och att det är något som används mer och mer i konversationen, helt enkelt. Elev 3 menar 

också att det inte påverkar honom negativt, men då påminner jag honom om att han tidigare 

sade att han tycker att det är otrevligt. Ja, det tycker jag, säger han då. Elev 1,2 och 3 berättar 

att de svarar tillbaka med fult språk om de tilltalas av fult språk. Elev 1 säger att det beror på 

vem det är. För elev 2 blir det bara så automatiskt och elev 3 säger att han gör det, men då är 

det aldrig alvarligt. Elev 4 svarar däremot inte tillbaka med fult språk om han tilltalas av det.   

Vilka strategier ser eleverna att läraren använder sig av i klassrummet? 

I svar på frågan om svenskläraren har behandlat fult språk i klassrummet kan ingen av 

eleverna riktigt erinra sig om att han har gjort det. Jag tror att han har gjort det, jag antar det, 

säger elev 1. Men det är ingen som är mobbad i klassen, fortsätter han, och menar att om 

någon säger din jävla bögjävel, ge mig tillbaka min penna så säger läraren ifrån att inte 

använda sånt språk. Och det hjälper ju för stunden i alla fall, förklarar han.  Elev 2,3 och 4 

menar att fult språk förekommer så sällan att läraren inte behövt säga ifrån. Elev 1säger: 

Det är väl om någon säger nåt dumt som han säger till. Men jag tror inte nån har 

sagt nått så att han har behövt säga ifrån. Men om nån hade sagt något så tror 

jag nog att han skulle han säga ifrån. För det är inget som man gör framför 

lärarna. Det händer mer på rasterna då i så fall. 
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Elev 2 säger att om någon hade sagt något, så hade läraren nog sagt ifrån. Men det är inget 

man gör framför lärarna, förklarar han. Elev 4 berättar att de är en musikklass, vilket innebär 

att de är en bra klass.   

Jag frågar eleverna om läraren har behandlat användandet av fult språk på någon lektion i 

svenskundervisningen, men ingen av eleverna kan riktigt komma ihåg att deras lärare har 

gjort det.  Elev 2 säger att han säkert har gjort det men att han inte så bra minne. Läraren har 

kanske gjort det eller inte men Elev 2 kommer inte ihåg. Han fortsätter med att förklara att 

det ju inte är någon som är mobbad i klassen. Men om någon säger jävla bögjävel, ge tillbaks 

min penna så säger han ju ifrån att inte använda sånt språk, säger eleven. 

Jag frågar om läraren har elevens självkänsla i åtanke när han påpekar elever språkbruk och 

de svarar nej. Elev 1 förklarar att läraren bara påminner om att inte använda inte sådant språk 

och elev 2 svarar att han inte gör det utan säger bara till på skarpen. Elev 1 reflekterar lite och 

säger att det ju inte är någon lärare som ställer sig och skriker, för det känns ju lite onödigt. 

Jag undrar om eleverna tycker att det finns strategier som läraren använder som fungerar 

bättre för att stävja fult språkbruk och 1 säger att han inte tror det utan det är bara att han 

säger ifrån. Han tycker inte att läraren ska göra nån stor grej av det utan det är bara att säga 

ifrån, då hjälper det för stunden. Elev 2 menar att alla lärare gör typ likadant, som att skrika 

eller något sådant där. Ingen av eleverna har tänkt på om lärarna har använt någon strategi 

som de tycker fungerar sämre. 

Jag frågar om de tycker att läraren borde göra mer och elev 1 svarar att han inte tycker det om 

det inte är någon som är utsatt eller tar illa upp. Det finns det inte i min klass, menar han. 

Men det finns ju många [i andra klasser och på andra skolor] som mår dåligt av det och då 

måste ju läraren ta tag i det, förtydligar han. Elev 2 svarar nej, men att det är i så fall är 

vikarier som inte brukar säga så mycket. Men vissa vikarier är lite mer självsäkra, säger han, 

och de brukar säga ifrån. Elev 3 tror att det vore bra om läraren gör mer, medan elev 4 inte 

tycker att det behövs. På min sista fråga om eleverna har något att tillägga, så reflekterar elev 

3 och förtydligar svaret på föregående fråga: ”Ja, jag tror det vore bra om läraren gör mer, 

som att ha lektioner och prata om vad man kallar varandra, om vad som är schysst och vad 

som är inte är det”.  
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5.2 Lärare 

Vilken typ av fula ord används i klassrummet och i vilken utsträckning? 

Varken Tommy eller Daniel tycker att det förekommer mycket fult språk i klassrummet. 

Daniel menar att det verkar förekomma mindre på den här skolan än på andra och går vidare 

med att förklara att det finns en gemensam uppfattning, en enad front och att lärarna har 

samma synsätt. Det finns regler på skolan som upprätthålls, säger han, och berättar att han 

hörde en elev kalla en annan elev för zigenare ute i korridoren. Då togs det ärendet upp. Jag 

frågar om de hör att eleverna säger ifrån om de hör fult språk och Tommy svarar att han inte 

har lagt märke till det men ibland kan det möjligen hända, men det är inte en regel, verkligen 

inte. Daniel svarar att han inte kan minnas att han har hört det, men att de säger till om elever 

är stökiga. Jag har inte reagerat på ord, så, säger han och jag har väl knappt hört någon elev 

säga något för att kränka en annan elev, fortsätter han och förklarar att det i så fall är mer för 

att skoja.  

Lärarna Tommy och Daniel listade de ord som de hör i klassrummet som de tycker är fula. 

Dessa är sammanställda i en tabell här nedan som visar vilka ord de tyckte var fulast på en 

skala 10-1 där de allra fulaste är en 10:a och de mildaste en 1:a. 

Tabell 2 - De fulaste orden på en skala 10-1 

Tommy Daniel 

10. CP 

9. Neger 

8. Hora 

7. Fitta, kuk 

6. Fuck you 

5. Bög 

4. Bitch 

3. Fan, jävlar, helvete 

2. Skit 

1. Attsingen  

 

10. Hora 

9. Bög 

8. Efterbliven 

7. Nazist 

6. Tönt 

5. Kärring (refererar till någon lärare) 

4. - 

3. - 

2. - 

1. - 
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Hur upplever lärare fult språk i klassrummet? 

Båda lärarna tycker att de berörs negativt när eleverna använder fult språk. Tommy säger att 

han absolut berörs illa av det personligen och inte accepterar det. Daniel menar att han kan bli 

provocerad av det och att det ju ofta är den elevens syfte. Han berättar om några elever i 

sjuan, några flickor, som skolkar mycket och som kallar lärarna för fula saker. Han tror att 

det är deras sätt att markera att de är emot skolan och att det är rebelliskt. Han känner sig 

manad att ta upp det med klassen och att koppla det till någon typ av värdegrundsdiskussion. 

Jag frågar lärarna om de tror att eleverna berörs negativt av användning av fult språk och 

Tommy svarar att han har sett att så fort det har någon reell anknytning till något attribut som 

eleven har, om elever är tjock eller visar tendens till annan sexuell läggning eller bär gamla 

kläder, då har det väldigt negativ inverkan på eleven. Däremot, om man kallar en flicka för 

hora kanske de inte reagerar så starkt eftersom väldigt få, om någon, av tjejerna här faktiskt 

arbetar som prostituerad. Men om man däremot kallar någon för tjockis eller glasögonorm, 

eller om de är mörka i skinnet eller har en sjal, något som är knutit till personen på riktigt, då 

tar de mycket mer illa upp naturligtvis. 

Daniel svarar att han inte har upplevt fult språk som något stort problem i sina klasser. Men 

han tror att det kan bli en vana och att det kan påverka negativt om det uppstår en jargong. 

Det kan nog lätt sprida sig, reflekterar han, så det är viktigt att bemöta där det dyker upp. 

Vilka strategier använder sig läraren av i klassrummet? 

Jag hänvisar till Lgr 11och skolans lokala ordningsregler (se kapitel 3.1 & 4.4) och frågar om 

lärarna med dessa dokument i åtanke har behandlat fult språk vid något särskilt tillfälle i 

undervisningen.  Tommy svarar, ja, verkligen! Han berättar att de på mentorstid och under 

svensklektioner har behandlat just det här med att vad man säger och vad man menar inte 

alltid är samma sak. Och folk är medvetna om det och berättar att han förklarar för eleverna 

att det finns ett regelverk och sådant som man som vuxen och kompis inte accepterar; att man 

kommer överens och att det finns en samsyn. Tommy säger vidare att han försöker stävja fult 

språk och förtydligar att situationen spelar roll. Kompisar kan nästan säga vad som helst till 

varandra. Men det handlar om en maktposition och en äger makten vid ett specifikt tillfälle. 

För så är det alltid, konstaterar han. 

Daniel berättar att han har tagit upp i den svenska tv-serien Värsta Språket och har då följt 

upp det lite grann om kulturkrockar som kan uppstå. Han har även tagit upp det i samband 
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med något av de programmen och om hur det kan uppstå missförstånd. Min 9:a är ju ganska 

homogen, säger han och menar att de kanske inte upplevt den typen av problem i den klassen.  

Tommy berättar att de under vissa lektioner har jobbat med att man skriver och talar på olika 

sätt till olika mottagare. Han fortsätter att berätta hur de vid ett tillfälle skrev ordlista där de 

definierade olika ord som bah, bög, typ, etc. Och det blev ett intressant jobb, berättar han, för 

att man fick se vad orden verkligen betyder.  Han menar att dessa diskussioner leder till att 

eleverna ser att de har ett gemensamt språkbruk som de förhåller sig till. De måste ha 

muntligt tagit i hand på vad man säger och vad man inte säger. Tommy förklarar att om du är 

nyanländ från Irak t.ex. och säger jag ska döda din morsa så betyder det inte det. Men i det 

här kulturella sammanhanget [i den här skolan] så funkar inte det. Då får vi säga något annat. 

Tommy berättar även om en praktisk övning som han har utfört med sin klass. Eftersom 

eleverna säger att de inte bryr sig när de blir kallade något fult, frågade han vid ett tillfälle om 

någon av tjejerna ville ställa sig i upp klassrummet och säga: ”Ni får gärna kalla mig för hora 

om ni vill.” Men det var ingen som ställde sig upp. Och det visar, säger Tommy, att även om 

eleverna påstår att det inte betyder något så vill ingen uppenbarligen bli kallade för hora, när 

det väl kommer till kritan. 

Tommy säger också att det fungerar mycket bättre om man visar att det finns en samsyn 

bland personalen. Och ännu viktigare än samsynen mellan elever och mentor, säger han, är 

samsynen mellan personalen.  Och redan från början, förklarar han, när man möter en klass, 

så får man ju bestämma: Hur vill vi ha det? 

Daniel svarar att han inte har gjort så mycket speciellt, utan mer tagit upp skillnader mellan 

talspråk och skriftspråk. 

Det är svårt att mäta om deras insatser egentligen hjälper, menar de, fast Tommy tycker i alla 

fall att stämningen i de flesta klasser är helt acceptabel. Eleverna vet att jag reagerar, säger 

han. Daniel kan inte säga att han har märkt någon skillnad egentligen.  

Med tanke på att språket är en del av elevens identitet (se kap. 3.6) frågar jag om lärarna har 

elevens självkänsla i åtanke när de påpekar fult språk i klassrummet? Tommy svarar nej på 

den frågan och förtydligar att till den som vräker ur sig saker, den diskussionen går han aldrig 

in på. Han säger t.ex. inte att han förstår att någon måste säga jävla CP-hora eller vad det nu 

än är. 
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Daniel säger att man får tänka på just det, att man pratar på olika sätt. Han menar att den elev 

som har sagt något kanske inte uppfattar det som han har sagt på samma sätt som han 

uppfattar det. Man får tänka sig för lite då, reflekterar han, men om det är en ren kränkning så 

tycker jag att det är rätt att reagera starkt. Det är väl t.o.m. en skyldighet, poängterar han och 

menar att det väl är en skillnad mellan fula ord och att kränka någon. 

Jag frågar lärarna om de har de elever som sitter runt omkring i åtanke när de tillrättavisar en 

elev som använder fult språk. I så fall, på vilket sätt?  Tommy svarar att han gör det, eftersom 

det uppstår en pedagogisk situation där flera kan ta del. Det är situationsbundet. Om det är 

något som andra kan ta del av, förklarar han, så gör jag det. Annars får det bli en kort 

tillrättavisning. Även Daniel är inne på samma linje och säger att det blir lite som att man lär 

hela klassen då. Man visar hela klassen vad som är acceptabelt. Jag använder mig även av 

andra strategier, säger Tommy. Att hänga ut fungerar väldigt bra, förklarar han.  Det är just 

det här: ”Ställ dig upp och säg att det är OK att du kallar mig för hora eller det ena och det 

andra”. Men han betonar att det måste ske med kommentarer och det måste ske på rätt sätt.  

Tommy berättar vidare att han brukar säga till sin klass att han har en son som har en stark 

CP-skada med allvarligt synfel. Då förstår de att jag inte vill att de ska säga si eller så, 

förklarar han. Daniel däremot förklarar att han känner sig så pass ny i yrket, så han inte 

tycker sig riktigt hittat några bra strategier ännu. Men han säger att det nog är bra att hela 

klassen får se vad som är och inte är accepterat i skolan. 

Vad det gäller sämre fungerande strategier menar Tommy att det definitivt är sämre att inte ta 

tag i situationen, att inte gripa tillfället. Och när det handlar om rasistiska eller på annat sätt 

kränkande, då är det ju absolut nödvändigt. Då får det inte passera, slår han fast. Daniel 

förklarar att han tror att det fungerar sämre att bli arg och skälla ut elever. Han tänker att det 

är bättre att, om det handlar om fult språk att man tar det in en större diskussion, så att eleven 

inte känner sig utpekad. 

Båda lärarna vill egentligen göra mer än de redan gör. Tommy säger 

Ja, man vill nog göra mer, faktiskt. I samtal med eleverna, för det är det som är 

fruktbart. I samtal, för jag tror på samtalets kraft.  Sen tänker man ju så här… 

sen kommer en ny klass. Och just de här eleverna har ju aldrig hört mina tankar 

om det här. Då får man ju börja om igen.  
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Daniel tycker att det skulle vara intressant att få eller ha något seminarium om det här och att 

få något tips om hur man som lärare arbetar med de här frågorna. Han tycker inte att det var 

något man lärde sig på lärarutbildningen. Men, säger han, det står ju mycket i värdegrunden, 

Lgr11, och det är ju något som betonas på lärarutbildningen mycket. Men han tycker inte att 

han fick så mycket praktiska verktyg för det. Men man pratar ju med varandra som lärare och 

med mentorer om dåligt språk, säger Daniel, och man har koll på dem för eleverna ska inte 

bete sig olika på olika lektioner. Nej, det är viktigt vad man använder för språk, reflekterar 

han. Daniel berättarvidare att fult språk används mest i språkvalsgruppen, men mest på ett 

skämtsamt sätt. Mycket bög och sådant som man skämtar om.  Men även om de tycker att det 

är en jargong mellan dem, forsätter Daniel, så kan ju andra elever tycka att det är jobbigt. 

Man ser ju det som en språkfattigdom. Som mellan invandrare att de säger jag ska döda dig 

men kanske inte menar det. 

Jag frågar om lärarna har något annat att tillägga och Tommy svarar att språkbruk är 

situationsbundet, språkbruk är kontextbundet och språkbruk kan ha historiska orsaker.  Han 

förtydligar att barnets eller elevens historik tillsammans med dem kan ha orsaker–kort eller 

lång historik. Han konstaterar också att språkbruket naturligtvis påverkas av skolans 

regelverk och graden av samsyn. Det påverkas också av kulturella skillnader, forsätter 

Tommy, och säger att språkbruket definitivt påverkas av vem som upprättar normerna och 

regelverket. Han avslutar: 

Och det ska man ju ha klart för sig: Eftersom du frågar om hur man kan 

behandla det här, så är det ju mycket av det här som blir motsägelsefullt. För ett 

tag sen så var det någon som skrek bögfitta till någon och då frågade jag 

honom, ’vad och hur tänker du nu?’ Han blev väldigt röd i ansiktet. 

Daniel uttrycker att det måste finnas en skolkultur. Sen kan man som enskild lärare ta upp det 

och göra skillnad, menar han. Alla måste ta det på allvar. Det är svårt att göra något åt om det 

väl tar fäste i en klass, så man måste tidigt stävja det. 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel redogör jag i form av ett cirkeldiagram för de fula ord som elever respektive 

lärare hör i klassrummet och som de anser vara fulast. Därefter förs en kort diskussion samt 

analys baserad på elevers och lärares intervjusvar och slutligen en sammanfattande 

diskussion samt metoddiskussion och förslag till vidare forskning.  

6.1 Fula ord 

Elever 

För att redovisa en överskådlig sammanställning av de ord som eleverna anser vara fulast och 

som de hör i klassrummet har jag gjort en uppdelning av dessa i 4 kategorier (se nedan). Jag 

har adderat de siffror (1-10) som eleverna angivit i fulhetsgrad. De med högst värde är alltså 

fulast och resultatet redovisas i nedanstående cirkeldiagram. 
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Figur 1. Elever - Fula ord och uttryck  

 

1. Könsord, könsdelar och sexrelaterade skällsord: 47 % 

Hora, bög, mammaknullare, kuk huve, fladderfitta, fuck face, fitta, kuk, rövhål, kuksugare, 

(jfr kap. 3:3; Anna Gunnarsdotter Grönberg i Sundgren red, 2007:249). 

2. Generella skällsord: 28 % 

Ingen gillar dig, du har inga vänner, du kan ingenting, kass, håll käften, idiot, mähä, bitch, 

idiot, nekrofil, fy farao 

3. Skällsord i kombination med svordomar: 20 % 

Gå och dö ditt jävla äckel, så jävla ful, jävla idiot, jävla dålig, dumma jävel, jävla, fan ta dig, 

din jävel 

4. Rasistiska skällsord: 5 % 

Neger 
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skällsord
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Svordomar
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Lärare 

Jag har gjort likadant med de ord och uttryck som lärarna Tommy och Daniel hör bland 

eleverna i klassrummet och som de anser vara de fulaste.  

Figur 2. Lärare - Fula ord och uttryck  

 

1. Könsord, könsdelar och sexrelaterade skällsord: 42 % 

Hora, fitta, kuk, fuck you, bög  

(jfr kap. 3:3; Anna Gunnarsdotter Grönberg i Sundgren red, 2007:249). 

2. Generella skällsord:17 % 

skit, bitch, attsingen, tönt, kärring 

3. Skällsord i kombination med svordomar: 9 % 

Fan, jävlar, helvete 

4. Rasistiska skällsord: 15 % 

Neger, nazist 

5. Skällsord relaterade till mentala handikapp: 17 % 

CP, efterbliven 
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6.2 Analys och diskussion av elevernas intervjusvar 

I den utvalda X-skolan indikerar elevernas intervjusvar att det inte förekommer fult språk i 

hög grad utan eleverna menar att det förekommer normalt, ungefär som på andra skolor. Man 

kan naturligtvis fråga sig hur eleverna vet hur mycket fult språk som förekommer på andra 

skolor. Det som kan tyckas vara intressant här är vad eleverna tror eller antar vara normalt 

och hur mycket fult språk används på andra skolor. För hur kan de egentligen veta det (om de 

inte har besökt och gjort studier på andra skolor, vilket inte är troligt). Eleverna tycks leva i 

en föreställningsvärld om hur det ser ut på andra skolor. Har de kanske har format sig en 

uppfattning från vad de läser och ser i massmedia och på TV?   

Att döma av deras svar på vilka ord som förekommer på skolan, förekommer dock en riklig 

mängd fula ord och uttryck. Eleverna menar att de inte tycker att det påverkar dem negativt, 

men att de svarar tillbaka med samma mynt om de tilltalas av fula ord. En av eleverna 

uttrycker emellertid att han tycker att det är otrevligt, vilket uppenbarligen tyder på att han 

blir han illa berörd, trots att han hävdar att det inte berör honom negativt. Eleverna säger 

upprepande att det fula språket är normalt, man bryr sig inte, och att det är på skämt och att 

det är ju ingen i klassen som är mobbad eller så (jfr kapitel 3.5; Osbeck, Holm och 

Wernersson 2003). Alltså är det inget som ska tas på allvar och det är alltså upp till eleven, 

eller mottagaren, att välja att ta åt sig eller att betrakta uttrycket som ett skämt.  Samtidigt 

uttrycker elev 2 att han hatar vissa fula ord, andra ord låter så dryga samt att andra uttryck 

kränker ens intelligens (mammaknullare, dumma jävel, håll käft; se tabell 1 sidan 22). Jag 

tolkar det som att eleven vill visa en stark fasad och inte riktigt vill låta påskina att han berörs 

illa av det fula språket, men faktiskt ändå gör det. Trots att eleverna hör ett stort antal fula ord 

i sin omgivning dagligen, såsom kukhuve, fitta, bitch, hora och bög, verkar de ändå tycka 

detta på något sätt är normalt. Jag tolkar det som att det är svårt för dem att avgöra vad som 

är normalt och vad som inte är det, och vad de förväntas acceptera från omgivningen och vad 

de inte ska acceptera.  

Ingen av de fyra eleverna menar att de kommer ihåg att läraren har gjort något speciellt på 

någon lektion för att behandla ämnet fult språk, med undantag för direkta tillsägelser när 

någon svär eller använder fula uttryck i klassrummet.  Elev 1 kommer inte direkt ihåg att 

läraren har sagt ifrån, men menar att det är ju ingen som är mobbad i klassen.  Däremot 

känner sig eleverna trygga i att läraren skulle säga ifrån om någon skulle säga Jävla bögjävel, 

ge mig min penna eller liknande. Just att elev 2 påpekar att det ändå inte är något gör framför 
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lärarna, visar att det finns ett visst samförstånd mellan lärare och elev om vad man säger i 

klassrummet och vad man inte säger.  Elev 4 säger att de är en musikklass och att inte är 

något man gör framför lärarna.  

Eleverna har inte heller uppfattat att läraren har elevens självkänsla i åtanke när han 

tillrättavisar eventuella fula språkbruk. Alla fyra eleverna svarar att de inte tror att han har 

gjort det och elev 1 svarar att han bara säger till att inte använda sånt språk och han tillägger 

att det är ju ingen lärare som ställer sig och skriker, för det känns ju lite onödigt. Om läraren 

har elevens självkänsla i åtanke är inget som eleverna har lagt märke till, vilket ju kan tyda på 

att läraren faktiskt har gjort det eftersom ingen känner sig sårad.  Elev 2 tycker att läraren 

säkert gör vad han kan och att alla lärare gör typ likadant, som genom att skrika eller något 

sånt där.  

De fyra eleverna verkar känna sig trygga med lärarnas insatser när det gäller det fula språket, 

eftersom det, enligt elev 1, inte är någon som tar illa upp. Han menar dock på att många 

andra, i andra skolor, mår dåligt av det och då måste ju läraren ta tag i det. Fast, fortsätter 

han, vissa vikarier brukar inte säga ifrån, medan andra är mer självsäkra och säger ifrån. Elev 

3 vill också att läraren bör göra mer men elev 4 tycker inte att det behövs. På frågan eleverna 

har något att tillägga, svarar Elev 3 att han tror det vore bra att läraren gör mer, som att ha 

lektioner och prata om vad man kallar varandra, om vad som är schysst och vad som är inte 

är det. Det tyder ju på att eleverna faktiskt uppskattar att läraren lyfter och ventilerar frågan 

med klassen.  

6.3 Analys och diskussion av lärarnas intervjusvarsvar 

Varken Tommy eller Daniel tycker att det förekommer mycket fult språk i klassrummet i X-

skolan men, precis som med eleverna, förekommer dock mycket fula språk i listan av fula ord 

på skalan 1-10. Båda lärarna verkar emellertid känna en trygghet i att det på X-skolan finnas 

en gemensam front och ett gemensamt synsätt på vad som accepteras och tolereras i skolan. 

Lärarna menar heller inte att eleverna säger ifrån. Båda lärarna berörs negativt av fult språk 

när de hör det i klasrummet. Tommy berörs speciellt illa av uttryck som handlar om mentala 

handikapp, vilket syns i tabell 2, där ordet CP hamnar på 10-gradering. Här kan en tydlig 

koppling dras till det faktum att Tommys personliga situation eftersom han har en son med en 

stark CP-skada, vilket framkommer i intervjun. I jämförelse med elevernas fula ord, så nämns 

inga skällsord i relation till mentala handikapp.   
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Daniel känner sig ibland provocerad av det fula språket eftersom eleverna kan använda fult 

språk med just syftet att provocera. Jag undrar om det kan finnas en koppling till att Daniel är 

ny i yrket och kanske fortfarande en aning osäker. 

Tommy uttrycker även att han tror att eleverna berörs negativt speciellt när de fula uttrycken 

har en reell koppling till den utsatte elevens attribut, t.ex. om eleven är tjock, har en 

avvikande sexuell läggning eller bär gamla kläder, t.ex. Tommy förklarar att flickorna arbetar 

ju inte som prostituerade, så varför ska de ta åt sig? (Jfr Osbeck, Holm och Wernersson 2003: 

33; Sociala motiv kapitel 3:4) Tommy uttrycker att han verkligen har behandlat fult språk på 

mentorstiden, t.ex. och hänvisar till regelverket (de lokala ordningsreglerna). Han reflekterar 

och menar att kompisar kan säga nästan vad som helst till varandra, vilket stämmer väl 

överens med Jonssons resonemang (2007) att vissa benämningar som kan vara stötande i 

vissa fall, kan i andra situationer uttryckas som vänskapsbevis och grupptillhörighet. Tommy 

är också inne på att det man säger och det man menar är två helt olika saker (se kap. 3.5 e ).  

Det framkommer även i intervjun att Tommy har behandlat frågan både i förebyggande syfte 

och vid tillfället för förekomst av fult språk i klassrummet. Han har tillägnat lektioner till att 

diskutera olika fula ord för att undersöka vad de egentligen betyder och fått eleverna att 

reflektera: ”Vem vill stå upp och säga att det är okej att ni kallar mig för hora?” Han betonar 

samsynen på skolan och förtydligar att samsynen mellan personalen är ännu viktigare än 

samsynen mellan eleven och mentorn.   

De här diskussionerna som vi har på lektionerna leder till att vi ser att vi har ett 

gemensamt språkbruk som vi förhåller oss till. Vi måste ha muntligt tagit i hand 

på att ’så här säger vi och så här säger vi inte’. Om du är nyanländ från Irak 

t.ex. och säger ’jag ska döda din morsa’ så betyder det inte det. Men i det här 

kulturella sammanhanget (i den här skolan t.ex.) så funkar inte det. Då får vi 

säga något annat.  

Daniel är, som tidigare nämnts, nyligen utexaminerad som lärare och uttrycker att just den 

här frågan inte har tagits upp under lärarutbildningen. Han skulle vilja ha något seminarium i 

utbildningssyfte för att lära sig mer om att hantera fult språkbruk inom skolans verksamhet. 

Både Tommy och Daniel förklarar att det uppstår en pedagogisk situation då elever använder 

ett opassande eller oacceptabelt språkbruk som flera kan dra fördel av. Men om det handlar 

om en ren kränkning, säger Daniel, så reagerar han starkt och att det blir lite som man lär hela 
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klassen då. Man visar vad som är acceptabelt. Daniel förklarar även att han tror att det 

fungerar sämre att bli arg och skälla ut enskilda elever. Han tror att det är bättre att man tar 

det i en större diskussion om det handlar om fult språk att, så att eleven inte känner sig 

utpekad. Exempel på denna strategi ser vi även i Jonsson (2007:79f; se kap 3:5) där läraren 

Åsa tar en diskussion med hela klassen, istället för att peka ut enskilda elever för deras 

rasistiska och kränkande uttalanden. 

6.4 Sammanfattande diskussion 

 Det förekommer fult språk i klassrummet på X-skolan, och elever är överens om att det 

förekommer nog normalt och ungefär som på andra skolor. Frågan man kan ställa sig är hur 

eleverna vet hur mycket och i hur stor omfattning fult språk förekommer i andra skolor 

jämfört med deras egen. Lärarna tycker inte att det förekommer i stor utsträckning. Trots 

detta framgår av intervjuerna av fula ord som är graderade 1-10 (se tabell 2, kap.5:2) att det 

används en stor en varietet av fula uttryck i klassrummet.  Bland de fula utryck som eleverna 

hör på skolan och tycker är allra fulast är könsord och sexrelaterade skällsord, såsom 

kukhuve, hora, fitta, mammaknullare (se kapitel 6.1). Det är jämförbart med vad Kotsinas 

(2003) förklarar, vilket är att ord med sexuell anknytning känns starkare än andra, såsom 

slappfitta och kukskalle. På elevernas fulhetsskala hamnade dessa köns- och sexrelaterade ord 

och uttryck på 47 % och på 42 % på lärarnas. Även Anna Gunnarsdotter Grönberg (i 

Sundgren red 2007) beskriver samma fenomen och menar att kraftuttryck med anspelning på 

sex och könsorgan som fuck och hora används i ökad utsträckning på senare tid. Generella 

skällsord kommer på en andra plats på både elevernas och lärarnas fulhetsskala, medan denna 

kategori delar andraplatsen med skällsord som antyder ett mentalt handikapp. Svordomar 

kommer för eleverna på andra plats med 20 % och för lärarna på en femteplats med 9 % (Jfr 

kap. 3:3; Rathje 2014). Rasistiska skällsord hamnar på 15 % på lärarnas skala och på 5 % på 

elevernas. Att just generella skällsord kommer på en andraplats, enligt både lärare och elever, 

kan jämföras med vad Lars-Gunnar Andersson (1985:118) förklarar som det psykologiska 

motivet. Det handlar det används fult språk för att få utlopp för en känsla av frustration, 

aggressivitet eller ilska och på så sätt återställa den mentala balansen (se kapitel 3.4). 

Tycker, eller tror, eleverna att detta är normen, och bara normalt? I skolans kursplan för 

svenska år 7-9 står att undervisningen skall bidra till att ”… elever får förståelse för att sättet 

man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges 

förutsättning att ta ansvar för det egna språkbruket” (Skolverket.se). Eleverna verkar dock 
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inte komma ihåg ifall lärarna har behandlat ämnet fult språk i undervisningen. Jag tror att han 

har gjort det, jag antar det, säger elev 1. Elev 2 erinrar sig dock om ett tillfälle då läraren hade 

tillrättavisat en elev och säger: ”Jo, det hände förresten idag att en elev svor, och då sa läraren 

till!” Lärarna vet dock med säkerhet att de har gjort det, i synnerhet Tommy. 

Elev 3 uttrycker att det vore nog bra om läraren gör mer för att motverka fult språk. Eleverna 

tycker att det inte direkt finns någon som är utsatt eller tar illa upp i hans klass, men det finns 

ju många (i andra klasser på andra skolor) som mår dåligt av det och då måste man ju ta tag i 

det. Han tycker att det vore bra att ha lektioner som handlar om vad som är schysst och vad 

som inte är schysst att kalla varandra. En annan elev menar att läraren gör tillräckligt, med 

undantag för vissa vikarier som inte är tillräckligt självsäkra för att säga ifrån. Det låter som 

eleverna överlag tycker att läraren bör göra mer och uppskattar det som görs. Att eleverna 

uppskattar det som görs och vill att lärarna ska göra mer och samtidigt säger att de inte bryr 

sig och att det ändå bara är på skämt, det är ju ingen som är mobbad eller så... tycker jag kan 

låta motsägelsefullt. Man uppskattar att läraren tar upp ämnet och förklarar vad som är 

schysst och inte schysst att kalla varandra, men samtidigt säger man att man inte bryr sig. När 

lärare Tommy bad eleverna ställa sig upp och säga ”det är okej att ni kallar mig för hora” så 

var det ingen elev som ställde sig upp. Andersson (1985) talar också om det sociala motivet 

för att använda fult språk. Om en viss jargong förekommer, och man kallar varandra för det 

ena och det andra, får man hålla god min och inte visa att man tar åt sig. Det handlar om 

grupptillhörighet. Fult språk på skämt är något som Osbeck, Holm och Wernersson talar om, 

då de förtydligar att det inte är frågan om huruvida uttalandet i sig själv är kränkande, utan 

om huruvida den angripne tar åt sig eller inte. För om den som är utsatt inte gör det, då kan 

det istället uppfattas som ett skämt (se kap 3:4). Men, som eleven påpekade i Osbeck, Holm 

och Wernerssons intervju: ”fast man tar ändå åt sig” (2003:37). 

Läraren Tommy, med många års erfarenhet i läraryrket, tar upp ämnet både direkt i 

klassrummet när fult språk förekommer och även i förebyggande syfte. Han tillägnar 

lektionstid till att undersöka de fula ordens egentliga betydelse och ställer frågan: ”Vill du 

ställa dig upp i klassrummet och säga ’ja, det är okej att ni kallar mig för hora’?”.  

Det finns även en samsyn, ett gemensamt synsätt gällande fult språk på skolan, enligt de båda 

lärarna, vilket de menar är av stor vikt. Han betonar dock att samsynen mellan eleven och 

mentorn är det allra viktigaste:   
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De här diskussionerna som vi har på lektionerna leder till att vi ser att vi har ett 

gemensamt språkbruk som vi förhåller oss till. Vi måste ha muntligt tagit i hand 

på att ’så här säger vi och så här säger vi inte’.  

Både läraren Tommy och Daniel använder situationen vid fult språkbruk som en pedagogisk 

plattform. Om någon kränker en annan elev eller angriper en klasskamrat på ett rasistiskt sätt 

tillrättavisar de uttalandet direkt och tydligt. Daniel menar att det är väl är en lärares 

skyldighet t.o.m., fast menar att det finns en viss skillnad mellan fula ord och att kränka 

någon. Däremot menar båda lärarna att det är en sämre strategi att bli arg och skälla ut elever. 

En bättre strategi är att, om det handlar om fult språk, ta in det i en större diskussion och, så 

att säga, dra fördel av den pedagogiska plattform som uppstår för samtliga elever. Denna 

strategi, att ta en större diskussion, påminner om läraren Åsa, som Jonsson beskriver 

(2007:79f). Då rasistiska och kränkande kommentarer som arabfitta, arabjävel, 

självmordsbombare och zigenare fälls i klassrummet, öppnar Åsa för en gemensam 

diskussion för att undvika att den enskilde eleven ska känna sig utpekad eller utskälld (se kap 

3:5). Med tanke på vad Gyllenstam (Jonsson 1980) beskriver gällande att kritik mot någons 

språkbruk kan uppfattas som närgången och kränkande, kan detta vara en lyckad strategi att, 

som Åsa, att ta en öppen diskussion för att undvika en personlig konfrontation som kan 

upplevas som kränkande. Även Linnér och Lundin talar om språket som en del av 

människans identitet, vilken man inte kan göra våld på hur som helst. Men författarna ställer 

frågan: ”Gör skolan faktiskt det?” (2011:47; se kapitel 3.5) När de tillfrågades tyckte sig 

varken lärare Tommy eller Daniel ha i åtanke att språket är en del av elevens identitet då de 

tillrättavisar elevers fula språk. De tillrättavisar på ett direkt och tydligt sätt om en elev 

kränker en annan. Däremot tar Tommy upp fult språk i öppna diskussioner i förebyggande 

syfte, vilket kan tyda på att Tommy ändå föredrar den strategin före den direkta 

tillrättavisningen. Även Daniel känner sig manad att ta upp det med klassen och koppla till 

någon typ av värdegrundsdiskussion när elever kallar lärare och klasskamrater för fula saker 

(kapitel 5.2).  

6.5 Metoddiskussion och vidare forskning 

Medan den styrda, eller fokuserade, intervjun som användes i studien passade väl under 

omständigheterna med den tid och plats som fanns till förfogande, kan jag tycka att jag 

egentligen ville ha fått mer information av respondenterna och att jag hade fått det om jag 

valt ostrukturerade intervjuer. Bell förklarar att ”ostrukturerade intervjuer som har ett visst 
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tema kan med hjälp av en skicklig intervjuare ge en mängd viktig information” (Bell 

2000:120f). Denna metod kräver dock ett större mått av både kunskap och erfarenhet än vad 

jag anser mig besitta, och analysen kan även ta längre tid än vid den styrda intervjun. Jag tror 

mig ha valt rätt metod för denna studie, men för eventuella framtida undersökningar ser jag 

fram emot att använda mig av den ostrukturerade intervjun. Undersökningen skulle även 

fördelaktigt kunna ha kompletterats med klassrumsobservationer samt kvantitativa 

enkätundersökningar. Ytterligare en betänklighet kan vara att samtliga respondenter var av 

manligt kön. Även om denna undersökning inte är speciellt inriktad på genusperspektivet, 

kan det vara svårt att avgöra om detta i någon mån kan ha en viss inverkan på resultatet. 

Därför tänker jag att, om jag skulle göra om den här undersökningen, så skulle jag försöka få 

en jämnare könsfördelning mellan respondenterna. 

Undersökning är fokuserad på fult språk samt på lärarens pedagogiska förhållningssätt vid 

fult språkbruk i klassrummet. I studien framgår att elever ibland använder fula uttryck till 

varandra på skämt och att eleven ofta inte, till synes, tar åt sig. Mer djupgående forskning 

från elevers perspektiv gällande var gränsen går mellan skämt och allvar, ungdomsspråk och 

kränkning, kan vara ett intressant vidare forskningsområde, exempelvis: ”Är det verkligen 

okej att jag kallar dig hora?” 
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Bilaga I och II: Intervjufrågor till elever och lärare 

Intervjufrågor till elever: 

Tycker du att det används mycket fult språk (svordomar, könsord, kränkningar) i 

klassrummet här på din skola? 

Beskriv närmare. Vilka ord används och vilka tycker du är värst på en skala 1-10. (Jag 

kommer att skapa en tabell där eleven skriver in orden) 

Säger du/eller andra elever ifrån? 

Varför? 

Varför inte? 

Tycker du att du berörs negativt av användning av fult språk eller tror du att det påverkar dig 

på något sätt? 

Svarar du tillbaka med fult språk när du tilltalas av det? 

Har svenskläraren behandlat/diskuterat fult språk i svenskundervisningen? 

I så fall hur och i vilket sammanhang? (Hela tiden? Ibland? Sällan? Aldrig?) 

I så fall, vad gör läraren? 

Hjälper det? 

Ser du att läraren har elevens självkänsla i åtanke när han/hon tillrättavisar eller pratar om fult 

språk i klassrummet? 

Finns det någon strategi som läraren använder som du tycker fungerar bättre? 

Finns det någon strategi som läraren använder som du tycker fungerar sämre? 

Tycker du att läraren bör göra mer? 

Eller mindre? 

Har du något annat att tillägga? 
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Bilaga II 

Intervjufrågor till lärare 

Tycker du att det används mycket fult språk (svordomar, könsord, kränkningar) i 

klassrummet i din skola?  

Beskriv närmare: vilka ord är vanligast?  

Vilka tycker du är ”fulast/värst på en skala 1-10? (Kommer att skapa en tabell där läraren 

skriver in orden) 

Säger eleverna ifrån? 

Tycker du att du berörs negativt av användning av fult språk eller tror du att det påverkar dig 

på något sätt? 

Ser du/tror du att eleverna runtomkring berörs negativt av användning av fult språk/eller tror 

du att det påverkar dem på något sätt? 

I skolverkets kursplan för svenska år 7-9 föreskrivs att undervisningen skall syfta till att  

… elever lär sig hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så 

sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna 

språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får 

förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. 

Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket 

(www.skolverket.se). 

Det finns även lokala ordningsregler på X-skolan som förespråkar vårdat språkbruk. 

Med det i åtanke, har du som svensklärare vid något särskilt tillfälle behandlat/diskuterat fult 

språk i svenskundervisningen? 

Hur? I vilket sammanhang? 

(Varför/Varför inte?) 

Bedömer/ser du att det hjälper? 
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Med tanke på att språket är en del av levens identitet (”språket är en del av elevens 

identitet”), har du elevens självkänsla i åtanke när du tillrättavisar eller pratar om fult språk i 

klassrummet? 

När du/Om du tillrättavisar en elev som använder fult språk, har du då de elever i åtanke som 

sitter runtomkring? I så fall, på vilket sätt? 

Har du någon strategi som du sett fungerar bättre?  

 Sämre? 

Tycker du att du vill/borde göra mer? 

Eller mindre? 

Har du något annat att tillägga? 

 

 

 

 


