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Sammanfattning  
 

Med nio år av grundskolan och nu tre år på lärarutbildningen i bagaget, har vi märkt en stor 

förändring bland grundskolans elever. Det språk som en gång kunde höras i de korridorer 

vi gick i som små, har förändrats. Ett nytt slags språk har tagit plats bland elever, ett språk 

som är mer tolerant mot svordomar och könsord. Så pass tolerant att eleverna själva inte 

reagerar när någon tilltalar de med några av dessa ord. Men hur ser situationen ut för de 

allra minsta eleverna? Använder de svordomar och i så fall, vilka? Använder de svordomar 

för att kränka andra elever, eller är det mest för att förstärka en känsla?  

Detta arbete syftar till att få en inblick i de yngre grundskoleelevernas språkbruk ur ett 

lärarperspektiv; vad anser lärarna vara ett acceptabelt språk och hur hanterar de svordomar 

bland sina elever. Genom två kvalitativa intervjuer på två olika skolor, har vi sökt svar på 

våra frågeställningar: vilka svordomar används i vilka sammanhang? Vilken skillnad ser 

lärare mellan könen gällande svordomar? Vilka ord anser lärarna vara acceptabla och 

oacceptabla? Hur hanterar lärare detta språkbruk?  

Med hjälp av vår studie har vi fått en klar och tydlig inblick i hur lärarna resonerar kring 

svordomar bland elever och hur de hanterar det. Det visade sig att eleverna har ett språk 

innehållandes svordomar, men att svordomarna inte används i kränkande syfte utan istället 

som ett utrop för att förstärka en känsla. Ord som tidigare ansetts vara oacceptabla har 

numer blivit allmänt vedertagna bland elever och dessa ord har därmed mist den laddning 

de hade förr. Vidare fann vi att lärarna ansåg att det mest var pojkar som nyttjade 

svordomar, mest för att imponera på varandra. En stor påverkande faktor var äldre elever 

som de yngre såg upp till men också att media hade ett stort inflytande på eleverna. Båda 

skolorna arbetade för att förebygga svordomar och verbala kränkningar, detta genom att 

frekvent medvetandegöra skolans värdegrund samt trivselregler.  

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan och därför är det viktigt att skolan är en trygg 

plats att vistas i. Det är således mycket viktigt att all personal jobbar mot svordomar och 

kränkande behandling så att alla elever får tillgång till den trygga skolgång de har rätt till.  

Nyckelord: Lärarperspektiv, svordomar, kränkande språkbruk, lågstadiet, könsskillnader, 

påverkan.  
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Förord 

Vi som har gjort den här studien är två lärarstudenter för årskurs F-3 och därför ansåg vi 

det extra intressant att fokusera på just den målgruppen. Genom tidigare erfarenheter från 

skolans värld har vi kommit i kontakt med elevers allt mer vanligt förekommande bruk av 

svordomar. I och med vår framtida yrkesroll som lärare har vi blivit intresserade av att 

studera detta fenomen ur ett lärarperspektiv, hur verksamma lärare upplever detta 

språkbruk och hur de hanterar det.  

Ambitionen med arbetets genomförande  har varit att vi båda, Sofia Ruben och Pia 

Hoffsten, ska ha delat ansvar och inflytande , vilket har fungerat väldigt bra. En del av 

arbetet har vi gjort tillsammans, men utöver det har vi delat upp det i olika ansvarsområden 

men med det slutgiltiga kravet att vi båda ska ha varit lika delaktiga i så väl insamlandet av 

material, intervjuer samt själva skrivandet av arbetet. Vi inledde varje vecka med ett möte 

där vi fördelade arbetet för den kommande veckan. Detta har underlättat arbetet då det har 

blivit tydligt vad var och en bör göra. Utöver dessa möten har vi haft ständig mail- och 

telefonkontakt för att hjälpa och stötta varandra. 

Inför våra intervjuer ansvarade var och en för kontakten av respondenter på vår respektive 

VFU-skola, Sofia tog kontakt med lärare på skolan i Stockholm och Pia kontaktade skolan 

i Uppsala. Vi medverkade båda två under de två intervjuerna som ägde rum men vi delade 

upp arbetsrollerna; under första intervjun ställde Pia frågor medan Sofia skötte 

inspelningen samt tog anteckningar, vid nästa intervju bytte vi så att det blev tvärtom. 

Vidare ansvarade vi för transkriberingen av varsin intervju. Efter transkriberingen gjorde vi 

separata överblicksanalyser samt en sammanställning av teman av det insamlade 

materialet, för att sedan jämföra våra resultat och därefter gemensamt sammanställa en 

slutgiltig resultat- och analysdel.  

Slutligen vill vi ge ett stort tack till vår handledare Wieland Wermke och våra respondenter 

som hjälpte oss att genomföra den här studien! 
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1. Inledning 
 

Emil: Fy tusan. 

Ida: Fy tusan. 

E: Vänt lite. Tusingen kan man också säga. 

I: Susingen  

E: Tusingen, sa jag. Och det finns många fler må du tro. Jäklar. 

I: Jäklar 

E: Aa, och så kan man säga helvete också. Det är ett av de allra värsta. 

I: Vad sa du? 

E: Helvete också 

I: Helvete också 

E: Jävlar anamma 

I: Jävlar i mamma 

Pappa: Tyst Ida! – Förgrymmade unge! Ska du lära din syster att svära? 

 

Det här är en sekvens ur filmatiseringen av Astrid Lindgrens berättelse om Emil i 

Lönneberga. Likt Ida och Emil är vi alla fascinerade av det tabubelagda språket, även om vi 

inte alltid förstår dess innebörd. Språket ändras hela tiden och så även svordomar. Det som 

var tabubelagt tidigare kan idag vara socialt accepterat.  

Svordomar har alltid funnits och kommer högst troligen aldrig att försvinna och i mångas 

ögon uppfattas det som stötande och motbjudande. Användandet av svordomar kan ha olika 

betydelse, antingen kan det vara ett sätt att uttrycka ilska, förvåning, irritation eller till och 

med glädje. Vissa ord i svenskan kan användas i negativ bemärkelse men även för att 

förstärka en mening, tillexempel om maten var ”skitgod”. Svordomar har för många varit ett 

sätt att lätta på trycket, att få utlopp för sina känslor (Ljung, 2007). 

I dagens skola är verbala kränkningar vanligt förekommande och både flickor och pojkar är 

utsatta för nedsättande könsord. Detta språk används ofta för att nedsätta pojkar och flickor 

som avviker från normen. När det gäller flickor är de vanligt förekommande orden ”hora”, 
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”fitta” och bland pojkar används orden ”bög” och ”fjolla” bland andra. Syftet med dessa 

könsord är att skapa maktrelationer och att reproducera traditionella könsroller.   

Med denna studie vill vi belysa hur elever i årskurs F-3 använder sig av svordomar och 

kränkande språk ur ett lärarperspektiv och hur lärarna hanterar detta.  Det är viktigt att som 

lärare i grundskolans tidigare år uppmärksamma eleverna på problematiken med ett 

kränkande språkbruk. Om de tillåts att använda svordomar för att nedvärdera andra 

människor, eller en grupp av människor, kan det få stora konsekvenser både för den som 

utsätter och den som blir utsatt. Om ett sådant språk accepteras i skolan misslyckas den med 

sitt uppdrag att uppfostra demokratiska medborgare. Enligt LGR 11 ska skolan se till att ingen 

utsätts för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Ett av målen för skolan är att lära 

eleverna ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att hjälpa andra människor (Skolverket, 2011). 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att analysera barns användning av svordomar och kränkande 

språkbruk ur ett lärarperspektiv med fokus på följande forskningsfrågor: 

 Vilka svordomar används i vilka sammanhang? 

 

  Vilken skillnad ser lärare mellan könen gällande svordomar? 

 

 Vilka ord anser lärarna vara acceptabla och oacceptabla? 

 

 Hur hanterar lärare detta språkbruk? 
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3. Tidigare forskning och teoretiskt perspektiv 
 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring yngre elevers användning av svordomar och 

dess funktion att presenteras. Generellt sett finns det inte så mycket forskning kring yngre 

elevers bruk av kränkande språk och svordomar, därför har vi valt att även presentera en del 

forskning som utgår från äldre elever.  

Den tidigare forskningen beskriver vad svordomar egentligen är och var de kommer ifrån, 

samt vilka som anses svära. Utöver det kan en dessutom läsa om yngre barns användande av 

svordomar och hur en som vuxen bör bemöta det samt hur situationen ser ut på högstadiet 

bland äldre elever. Slutligen redogörs för könsskillnader gällande svordomar; finns det 

skillnader mellan pojkar och flickor och vad beror det på?  

För att hitta tidigare forskning har vi använt oss av databaserna ERIC – Education Resources 

Information Center (via EBSCO), SwePub och Google. 

De sökord vi har använt oss av har varit fritextord: profanity among young children, kön 

språk i skolan och könsperspektiv språk grundskola.  

Vi har valt att avgränsa sökningen till ”barn” och ”skola” då det är fokus för studien, men det 

har varit svårt att hitta forskningsartiklar inom de ämnena, vilket ledde till att vi valde den 

induktiva metoden som grundar sig på empiri.   

 

3.1. Svordomsboken   
 

Enligt Magnus Ljung (2007), professor i Engelska, är en vanlig rådande föreställning att 

svordomar är något barn inte bör ägna sig åt och förhoppningsvis heller inte gör det. Då det 

inte finns några forskningsstudier kring barns användande av svordomar är det därför svårt att 

bilda en klar uppfattning om hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Däremot är det säkert att 

anta att barns sociala status, utbildning och kön påverkar i vilken utsträckning de använder 

svordomar. När det gäller ungdomar i högstadieålderns bruk av svordomar finns det däremot 

mycket forskning och denna pekar på att gruppen ungdomar gärna använder slang och 

svordomar. 
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Ljung skriver att en vedertagen föreställning i Sverige är att män svär betydligt mer än 

kvinnor och dessutom anses sambandet mellan manligt kön och svärande/icke svärande vara 

naturligt. Kvinnor strävar efter ett mer vårdat språk av olika anledningar, bland annat finns 

uppfattningen att kvinnor har en större förståelse för språkets sociala funktion. Dock är denna 

uppfattning kritiserad på grund av dess stereotypiska drag. Dessutom påverkar även miljö, 

ålder, utbildning och annat det kvinnliga och manliga språket i lika hög grad.   

Det finns två huvudtyper av svordomar: utrop och andra. Ett utrop kännetecknas av att det kan 

stå själv, exempelvis ”fan!” medan svordomar i den andra gruppen måste sättas i längre 

uttryck, till exempel ”jävla”.  Det är vanligt att använda utropen för att uttrycka irritation eller 

förvåning och i svenskan så är de svordomsutropen kopplade till religion de mest 

förekommande. Enligt Ljung (2007) är detta något som de nordiska språken och tyskan har 

gemensamt medan andra länders svordomsutrop domineras av könsord, avföring och andra 

ord med sexuell anknytning (Ljung, 2007).  

Svordomar kan användas för att bejaka eller förneka saker, till exempel ”det kan du ge dig fan 

på” eller ”i helvete heller” där de förnekande uttrycken är vanligast i svenskan. Ovänliga 

uppmaningar är en annan typ av svordom som kan uttryckas genom att säga ”dra åt helvete” 

eller incestuösa uppmaningar som ”gå och knulla din mamma”, vilket börjar bli allt vanligare 

i det svenska språket. Dessa incestuösa uttryck kan även kallas för stående förolämpningar, 

det vill säga att de nästan alltid handlar om någons mamma eller syster och att detta alltid 

anses vara en förolämpning. I nio fall av tio handlar det om mammor eller systrar (Ljung, 

2007).  

Ytterligare en kategori av svordomar är skällsord som syftar till att säga något aggressivt till 

en person, likt ”din idiot” eller ”ditt pucko”. De flesta skällsord bryter inte mot något tabu, till 

exempel ”idiot” och ”dumbom” som är negativa men är i sig inte tabubelagda. Således är inte 

alla skällsord svärord. Det finns en del skällsord som är svärord och dessa är oftast kopplade 

till könsorgan, samlag och avföring.  

Anledningen till varför människor svär är många och det är omöjligt att hitta en enda 

förklaring, bland annat för att människor använder svordomar vanemässigt utan närmare 

eftertanke. Den vanligaste orsaken till användningen av svordomar är en önskan att ge tyngd 

och kraft till det en säger och eftersom svordomar i många fall bryter mot den språkliga 

normen är svärande en effektfull strategi. Svärandet innebär alltid en risk att uppfattas som en 
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person med ovårdat språk men det är inte enbart negativt att svära, det kan tvärtom löna sig i 

vissa fall (Ljung, 2007).   

3.2 When young children use profanity: How to handle cursing and 

name calling 
 

Det är vanligt att barn i yngre åldrar experimenterar med språket – både det acceptabla och 

det oacceptabla – och forskare menar att det är något föräldrar bör vänta sig. Väldigt unga 

barn har inte utvecklat en förståelse till varför ett visst språkbruk kan uppfattas som stötande 

för vissa, men de kan ändå lära sig att inte använda vissa ord utan en större förklaring om 

varför vissa ord inte är accepterade. En åttaåring har däremot utvecklat en empatiförmåga och 

kan därför se och förstå att ord kan såra människor. Då vissa svordomar anses vara mer 

oroväckande än andra är det därför viktigt att dela in de i tre olika kategorier; acceptabelt, 

oacceptabelt och olämpligt. Det acceptabla språket är formellt och det språk barn 

förhoppningsvis ska ta till sig. Ett oacceptabelt språk innefattar trakasseringar, köns- eller 

rasdiskrimineringar, hot och ärekränkningar. Det olämpliga språket däremot, är mer 

svårdefinierat och hänger på sammanhanget där det olämpliga språket används. Ett visst 

språkbruk kan anses vara lämpligt på lekplatsen men kan betraktas som olämpligt i ett 

klassrum (Jay, 1997).  

När en elev använder sig av svordomar är det viktigt att ta reda på vad som ligger bakom 

beteendet; söker eleven uppmärksamhet, är syftet att kränka en annan eller är det ett uttryck 

för ilska. Vuxna bör inte uppmärksamma ett dåligt språkbruk genom att exempelvis be barnet 

säga ordet igen eller skratta, då detta kan uppmuntra eleven att fortsätta. Det är viktigt att 

urskilja om eleven blivit provocerad av en annan elev eller om språkbruket var mer spontant. 

Dessutom är det av stor betydelse att skilja på om det är en elev med språksvårigheter från 

elever som har emotionella problem som ilska eller aggressivitet. En orsak till elevers 

svärande kan vara att de har olämpliga vuxna förebilder i sin närhet eller att elever tillåts ha 

fri tillgång till populärkultur utan tillsyn. 

 Elevers hemförhållanden kan reflekteras i deras svärande och en lärare kan inte påverka det 

som sker hemma, men i skolan är det lärarens ansvar att adressera problemet. Språkbruket kan 

spegla elevers religiösa, kulturella och socioekonomiska bakgrund samt underliggande 

psykologiska problem, och som lärare är det viktigt att vara medveten om detta.  



12 

 

Jay förespråkar en trestegsmetod för att adressera oacceptabelt språk hos elever. Han kallar 

metoden för ”The ABCs of cursing” där A står för antecedentcondition (orsak), B står för 

behavior (beteende) och C för consequences (konsekvenser). För att minska oacceptabelt 

språk hos elever ska läraren agera enligt denna trestegsmetod vara konsekvent mot alla elever. 

Det är viktigt att skolan utarbetar en tydlig plan som både lärare och föräldrar är medvetna om 

och följer och planen måste kontinuerligt uppdateras.  

För att förebygga oacceptabelt språk är det betydelsefullt att tidigt arbeta mot detta och 

uppmuntra ett formellt språkbruk samt att som lärare vara en god förebild.  

 

3.3 Ord och mening. Könsperspektiv på verbal aggression och våld 

mellan elever i grundskolan 
 

Enligt en studie gjord av Miriam Eliasson och Ewa Menckel (2003) beskrivs det hur våld 

tidigare definierats som enbart fysisk våld, men numer har internationella forskare även 

inkluderat verbal aggression i begreppet våld. Anledningen till det är att det har blivit allt 

vanligare att sammankoppla fysiskt våld och verbal aggression då dessa har liknande effekter 

och konsekvenser. Vidare i studien nämns det hur aggressivt språkbruk och våld mellan 

elever i skolan har blivit ett alltmer uppmärksammat problem och inte minst flickors utsatta 

situation gällande språkbruk har uppmärksammats. Ord som ”hora” och ”fitta” är vanligt 

förekommande och används vanemässigt bland skolans elever. Skolan bör erbjuda alla elever 

en trygg arbetsmiljö utan hot, våld, trakasserier eller andra kränkande handlingar. Elever är 

tvungna att vara i skolan då det i Sverige råder skolplikt och kan därför inte strunta i att gå dit. 

Därför är frågan om våld och verbal aggression av stor vikt, samt vad som kan göras åt det 

(Eliasson & Menckel, 2003:1).   

Eliasson och Menckel förklarar att enligt Skolverket (1999) kan könsord tolkas på två olika 

sätt, antingen som en kränkande handling riktad mot en specifik individ eller som en 

svordom. Skolverket förklarar att en svordom inte behöver vara riktad mot någon särskild 

person utan kan vara ett uttryck för ilska. Dock är könsordens innebörd kränkande och bör 

därför tas på allvar. En förklaring till den ökade användningen av könsord i skolan sägs vara 

att skolelevernas normer förändrats, men liksom i övriga samhället så finns det även bland 

skolungdomar maktrelationer och dessa är bland annat baserade på kön. Med orden ”hora” 

och ”bög” i åtanke är det viktigt att fråga sig hur och av vem de användes av tidigare. Det är 
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med största trolighet inte de som är målet för kränkningen – flickor, homosexuella pojkar eller 

pojkar som avviker från den maskulina normen – som startat detta språkbruk. Könsord som 

etablerat sig i dominerande grupper sprider sig ofta till andra grupper, men det innebär inte att 

de redan existerande hierarkierna förändras. Eliasson och Menckel nämner i sin studie att ett 

kränkande språkbruk kan vara en maktutövning från en överordnad grupp mot en 

underordnad grupp. Den underordnade gruppen – kvinnor, homosexuella eller invandrare – 

tycks vara mer utsatta för verbal aggression. Ordet ”hora” kan till exempel användas för att 

kontrollera i första hand kvinnor som inte agerar enligt normerna för kvinnligt beteende 

(Eliasson & Menckel, 2003:4).   

Resultatet av tidigare forskning kring elevers förståelse för verbal aggression har visat att de 

flesta eleverna såg positivt på verbal aggression, även om syftet till dem sett lite olika ut. 

Några kvinnliga elever ansåg att verbal aggression användes som en statushöjande strategi 

medan manliga såg det som en naturlig del av social interaktion eller som ett sätt att rädda 

ansiktet eller försvara sig på. En brittisk studie visade att elever ansåg att kalla varandra vid 

ökennamn och att retas var en naturlig och oundviklig del i deras interaktion i skolan 

(Eliasson & Menckel, 2003:5).  

Vidare i studien nämns det hur sexuella trakasserier – sexuellt betonade kommentarer, 

tafsande, närmanden eller fysiskt våld – är vanligt förekommande i skolan men att det sällan 

klassas som trakasserier från skolans sida. I studier gjorda bland elever och på arbetsplatser 

där sexuella trakasserier förekommit, ses dessa som skämt och inte kränkande. I Skolverkets 

undersökning (2002) framkom det att något fler än var fjärde elev i årskurs 5, 8 och år 2 på 

gymnasiet blivit utsatta för verbal aggression kopplade till kön och sexualitet.  

3.4 God morgon pojkar och flickor. Om språk och kön i skolan. 

 

Enligt Einarsson och Hultmans (2001) studie om språk och kön i skolan visade det sig att 

flickor har ett renare och vänare språk medan pojkar använder ett grövre språk. Detta menar 

författarna beror på att pojkar redan i tidig ålder vill ta avstånd från det feminina då det typiskt 

maskulina förknippas med hårdhet och grovhet: ” Det grova, smutsiga, äventyrliga och 

regelöverskridande i mansrollen tillåter svordomar. Det rena och moraliska i kvinnorollen 

förbjuder dem” (Einarsson & Hultman, 2001).  
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3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Enligt Ljung (2007) finns det olika typer av svordomar och skällsord och dessa används i 

olika sammanhang för olika syften. De vanligaste svordomarna i Sverige är kopplade till 

religion men könsord och annat sexualiserat språk börjar göra intåg och får allt mer fäste i det 

svenska språket, både bland vuxna och barn.  

 

Jay (1997) menar att redan i tidig ålder börjar barn experimentera med språket och testa 

gränser för att se vilken reaktion det generar.  Som vuxen i skolan är det viktigt att agera tidigt 

gällande svordomar och framförallt ta reda på orsaken till varför detta språkbruk används, till 

exempel om eleven är arg, irriterad eller hur elevens hemförhållanden och andra aspekter som 

kan påverka elevens språkbruk ser ut. Läraren ska enligt Jay (1997) arbeta efter en 

trestegsmetod som går ut på att ta reda på orsak och beteendet samt att vara konsekvent i sitt 

bemötande av svordomar.  

 

Eliasson och Menckels studie (2003) visar på en ökad tolerans mot svordomar, både bland 

elever och lärare. Det är framförallt i högstadieåldern som det kränkande språkbruket blir 

påtagligt och de som avviker från normen blir särskilt utsatta. Flickor blir kallade ”hora” och 

pojkar som är könsöverskridande blir kallade ”bög”. Eliasson och Menckel menar att ett 

kränkande språkbruk kan vara en maktutövning från en överordnad grupp mot en 

underordnad grupp.  

Könsord är så vanligt förekommande i högstadieåldern att det inte uppmärksammas på samma 

sätt som tidigare. Däremot menar författarna att ordens innebörd är kränkande i sig och bör 

därför tas på allvar.  

 

Enligt Einarsson Hultman (2001)  har pojkar och flickor olika krav och förväntningar ställda 

på sig, något som bland annat påverkar deras språkbruk. Vanligt förekommande är att flickor 

använder ett mjukare, ”finare” språk medan pojkar använder ett mer robust och grovt språk. 

 

3.5.1 Studiens forskningsbidrag  

 

Som tidigare nämnts saknas det forskning kring yngre barns användande av svordomar och 

kränkande språk. Därför bidrar den här studien med viss kunskap i området som kan vara till 
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hjälp för framtida forskning. Den tidigare forskningen vi har tagit del av har haft störst fokus 

på ungdomars svordomsbruk. Resultaten av de här studierna har visat att syftet med 

svordomsbruket har varit att kränka andra och att utöva makt. Därför anser vi att det är viktigt 

att ta tag i det här problemet i ett tidigt stadium, så att alla elever oavsett ålder får den trygga 

skolgång de har rätt till. Vidare menar vi att den här studien, som ser på detta fenomen ur ett 

lärarperspektiv, kan ligga till grund för framtida fördjupad forskning till exempel att kartlägga 

detta ur de yngre elevernas perspektiv. 

I dagens samhälle har det skett en stor språklig förändring och verbala kränkningar är en del 

av mångas vardag, såväl ungas som äldres. Därför ligger det i skolan intresse att adressera de 

här problemen med ett grovt språkbruk i ett så tidigt skede som möjligt. Elever tillbringar 

största delen av sin vardag i skolan och därför är skolan en bra arena att påbörja ett 

förebyggande arbete emot svordomsanvändning. För att det här ska ske så behövs mer 

forskning och vi hoppas att vår studie är ett bidrag till detta.  
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4. Metod 
 

För att undersöka elevers bruk av svordomar ur ett lärarperspektiv har en kvalitativ 

forskningsmetod valts. Anledningen till att vi har valt en kvalitativ metod är att den kan ge oss 

bra svar på våra frågeställningar, då denna metod syftar till att förstå världen från den 

intervjuades synvinkel och utveckla en mening utifrån deras erfarenheter (Kvale & 

Brinkmann, 2009:15). Enligt Starrin och Svensson (1994) innebär en kvalitativ metod att den 

som blir intervjuad får berätta vad den tycker och känner, samt att den undersökande ska 

observera, beskriva, återberätta och tolka det som berättas. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att den kvalitativa intervjun har bestämda teman och den är därför inte strängt 

strukturerad med standardiserade frågor. Istället riktar intervjun in sig på forskningsämnet 

genom öppna frågor.  

Att samtala med någon är en grundläggande form av mänsklig interaktion. Genom att samtala 

med andra lär vi känna människor och vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder 

och den värld de lever i (Kvale & Brinkmann, 2009).  I vår studie har vi därför valt att 

intervjua lärare i F-3 på två olika skolor, för att på så vis få en klar bild av deras erfarenheter 

av elever och svordomar. 

4.1 Intervjuer 
 

Vi har utfört strukturerade intervjuer och utformat öppna och tydliga frågor som på bästa sätt 

ska besvara våra forskningsfrågor. Med syftet i åtanke har vi formulerat intervjufrågorna som 

genererar så utförliga svar som möjligt. 

Valet att intervjua lärare grundades på att det är ett effektivt sätt att komma nära deras 

upplevelser och erfarenheter, då det är deras perspektiv studien ska belysa. Dessutom får 

lärarna under intervjun tillfälle att tydligt uttrycka hur de känner och upplever det valda 

ämnet. Intervjuerna spelades in och materialet transkriberades sedan för att kunna analyseras. 

Förhoppningen var att frågorna inte skulle leda till låsta svar utan istället leda till diskussion 

och reflektioner kring sina erfarenheter och kunskaper. Det är viktigt att behandla materialet 

rättvist då det är lätt att misstolka det som sagts under intervjun om det tas ur sitt sammanhang 

(Denscombe, 2000). Frågorna var utformade för att kunna ge svar där mönster framkommer, 

mönster som kan kopplas till studiens forskningsfrågor. 
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 4.1.1 Urval och begränsningar 

 

Vi har valt att utföra gruppintervjuer av lärare från två olika skolor – en i Uppsala och en i 

Stockholm. Detta är skolor vi tidigare haft kontakt med och därför valde att höra av oss till. 

De lärare vi kontaktade samlade i sin tur fler lärare i årskurs F-3 och informerade dem om 

studien. Båda skolorna är F-6-skolor, skillnaden är att skolan i Stockholm ligger i ett 

medelklassområde medan Uppsalaskolan är belägen i ett mer socioekonomiskt utsatt område. 

I analysen kommer vi inte att jämföra dessa två skolor något nämnvärt utan ser 

respondentgruppen som en helhet.  

Intervjuerna har skett i grupp för att på ett tydligt sätt få en överblick av lärares erfarenheter i 

respektive årskurs, F-3. Grupperna bestod av kvinnliga lärare med olika lång 

arbetslivserfarenhet. Anledningen till avsaknaden av manliga lärare i intervjugrupperna 

berodde på att det dessvärre inte fanns några på de skolor vi besökte. 

 

Då denna studie baseras på intervjuer av lärare på endast två skolor är det svårt att 

generalisera resultaten. Ramarna för studien har begränsat möjligheterna till en bredare 

undersökning där fler skolor hade kunnat involveras.  

Vår tanke var från början att observera och intervjua elever för att ta reda på hur de använder 

svordomar. På grund av de etiska aspekterna och tidsramen för uppsatsen ansåg vi att detta 

inte skulle vara möjligt. Ämnet vi vill studera kan uppfattas som stötande av både elever och 

vårdandshavare och när en ska observera och intervjua barn måste vårdnadshavare ge sitt 

samtycke. Det finns risk för att det fodras mycket tid och arbete för att få vårdnadshavarnas 

godkännande. Dessutom tar det mycket lång tid att som observatör få sitt studieobjekt att 

känna sig så pass bekväm att de agerar precis som de skulle ha gjort utan observatörens 

närvaro. 
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4.1.2 Operationalisering  

 

I tabellen nedan visar vi exempel på de intervjufrågor som ställts och vad vi ville få ut av 

dem. Alla frågor som har ställts under intervjun är kopplade till studiens syfte och 

forskningsfrågor samt den litteratur vi har utgått ifrån.  

 

Exempel Mål 

I vilka sammanhang/syften används 

svordomar och/eller kränkande språk bland 

F-3elever?  

Målet var att undersöka om elever i denna 

åldersgrupp använder detta språkbruk för att 

kränka någon annan.  

Hur hanterar lärare detta?  Målet var att ta reda på hur och i vilken 

utsträckning lärare arbetar med detta.   

Vilka skillnader mellan könen finns gällande 

svordomar och kränkande språk?  

Vedertagna föreställningar är att det finns 

skillnader mellan könen. Målet med frågan 

var därför att ta reda på om det stämde bland 

F-3elever.  

 

 

4.2 Validitet och reliabilitet  
 

Fokus har legat på det som är relevant för studiens syfte och vi har analyserat all insamlad 

data på ett tillförlitligt sätt. Således har studien en hög validitet och reliabilitet (Ely m.fl, 

1993). Detta skedde genom att vi har behandlat det insamlade materialet på ett ärligt och 

konsekvent sätt. Under intervjuerna använde vi två mobiltelefoners inspelningsfunktion och 

placerade dessa på så sätt att allt ljud skulle upptas på korrekt sätt samt att allas röster skulle 

bli hörda. Dessutom var det en säkerhetsåtgärd ifall någon inspelning skulle gå förlorad. Vid 
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transkribering av materialet gick vi igenom de inspelade intervjuerna i detalj och skrev 

ordagrant ned det som sades.  Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna om 

syftet med studien och de fick ta del det av det planerade upplägget för att således ge lärarna 

förutsättningar att ge utförliga och pålitliga svar.  

Valet av intervjurespondenter var relevant då de dagligen arbetar med den grupp som studien 

fokuserar på. Genom att intervjua lärare från två olika skolor har vi fått en varians i vår 

datainsamling vilket ökar reliabiliteten i studien. Intervjufrågorna skickades till vardera skolan 

så att lärarna kunde förbereda sig innan själva intervjun ägde rum. Vi valde att låta lärarna ta 

del av frågorna på förhand både på grund av att svaren skulle bli så tydliga och innehålla så 

mycket information som möjligt. Genom detta fick vi dessutom möjlighet att ta del av annan 

personal, till exempel rastvakter och fritidspersonal, uppfattning om elevernas svordomsbruk, 

då ansvarig lärare hann kontakta de innan intervjun ägde rum. Det bidrog till att vi fick en 

bredare bild av detta fenomen. Vi har tagit hänsyn till lärarnas integritet genom att förklara att 

det insamlade materialet kommer behandlas med konfidentialitet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

4.2.1 Forskningsetik  

 

Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets riktlinjer angående forskningsetik, det vill säga de 

fyra huvudkraven informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Respondenterna som har ställt upp i intervjuerna har blivit väl informerade om den aktuella 

studiens syfte och deras uppgift i projektet. De har gett sitt samtycke muntligt till oss innan 

intervjuerna genomfördes. Deltagarna i undersökningen har själva valt att deltaga och har fått 

dra sig ur om så önskat.  Då fokus ligger på ett lärarperspektiv har det inte varit relevant att 

intervjua elever och därför har inte ett samtycke från föräldrar varit nödvändigt. Inget 

beroendeförhållande har funnits mellan oss som forskare och de deltagande lärarna och 

således har deltagarna inte utsatts för några påtryckningar eller påverkan i sitt beslut att delta i 

studien. Uppgifter om respondenterna har behandlats med konfidentialitet och inga obehöriga 

har tagit del av de uppgifter som lämnats. Då inga enskilda personuppgifter varit relevanta att 

samla in för denna studie har nyttjandekravet inte behövts tagits i beaktande. Om 

respondenterna så önskar har de informerats om var och hur de kan få ta del av den 

färdigställda studien (Vetenskapsrådet).  
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4.3 Analysansats 
 

Den här studien är teorineutral, vilket innebär att vi i vår analys inte utgår från en teori. Istället 

har vi baserat studien på tidigare forskning och egna observationer. Studiens forskningsfrågor 

och insamlade material är kopplade till tidigare forskning och denna forskning baseras på 

ungdomar och svordomsanvändning generellt.   

Metoden som valts kallas induktiv metod eller induktion som bygger på empiri, till skillnad 

från metoden deduktion som utgår från en teori eller annan modell. Induktiv metod 

används ofta för att studera outforskade fenomen. Induktion innebär att allmänna, generella 

slutsatser dras utifrån de observationer av enskilda händelser som gjorts i 

verkligheten (Thurén, 1991). Med hjälp av dessa slutsatser har vi bildat hypoteser som kan 

vara till hjälp vid vidare forskning i ämnet. 

  

Vi har valt den induktiva metoden på grund av att fenomenet med yngre barns nyttjande av 

svordomar är ett relativt outforskat område och därför är valet av teorier begränsat. Denna 

metod kan nyttjas för att söka mönster i observerade sociala situationer och en stor fördel med 

den metoden är att nya idéer och ny kunskap genereras (Sallnäs, KTH). 

 

4.4 Analysmetod 
 

Materialet kommer att analyseras utifrån metoden tematisk analys. Denna metod går ut på att 

hitta teman i det insamlade materialet för att på så vis organisera data på ett tydligt sätt. Det 

innebär att slutsatser dras av de intervjuer som genomförts och detta kopplas slutligen till 

tidigare forskning. Teman fångar viktiga aspekter kopplade till de ställda forskningsfrågorna. 

Eftersom studien är teorineutral har de teman som framkommit kodats utifrån 

forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006).  

Vi började med att transkribera det insamlade materialet för att göra oss bekanta med det men 

också för att se eventuella intressanta aspekter. Senare kodade vi de intressanta aspekterna för 

att på ett systematiskt sätt kunna urskilja om samma kod förekom på flera ställen i materialet. 

Därefter delades koderna in i potentiella teman och all relevant data samlades under dessa 

teman. För att försäkra oss om att de teman som uppkommit var förenliga med de koder vi fått 
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fram från materialet har en tematisk mapp av analysen skapats. Fortsättningsvis analyserades 

de olika teman vidare för att få fram dess specifika innehåll för att de skulle kunna namnges 

(Braun & Clarke, 2006).  

Allra sist har vi kopplat detta till den tidigare forskning vi har utgått ifrån samt våra 

forskningsfrågor. Nedan visas ett exempel på en kodningstabell som vi använde oss av: 

 

 

Insamlat material  Kod 

Hemma används liksom svordomar som 

”fan” och sen när man som barn inte vet vad 

”bög” och ”fitta” och alla de här orden som 

de säger till varandra, då handlar det väl 

bara om att det är ett fult ord.  

1. Svordomar vanligt förekommande i 

elevers vardag.  

2. Könsord har förlorat sin kraft bland 

F-3elever.   

3. Ökad acceptans av svordomar. 

 

  



22 

 

5. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt redovisas analys och resultat av det insamlade materialet och de fyra 

forskningsfrågorna besvaras. Resultaten baseras på lärarnas observationer och uppfattningar 

om F-3 elevers svordomsanvändning som framkommit vid intervjuerna. Vi har valt att 

analysera materialet utifrån olika teman kopplade till forskningsfrågorna. 

5.1 Vilka svordomar används och i vilka sammanhang? 
 

Som tidigare nämnts har det tabubelagda språket alltid fascinerat och lockat. Detta framkom 

även i de två genomförda intervjuerna då lärarna berättade att eleverna i förskoleklass ofta 

använde det tabubelagda språket för att det var spännande. 

De yngre barnen […] använder mycket det här ´bajs´, ´kiss´ och ´gå och prutta´ och 

det liksom, det här lite tabu, va.  

 De vanligaste förekommande svordomarna bland eleverna i klass 1-3 på skolorna, enligt 

lärarna, var ”fuck”, ”fan”, ”jävlar” och ”skit”, så kallade utropsord enligt Ljung (2007). Det 

var även vanligt att eleverna skrek ovänliga uppmaningar så som ”håll käften” till varandra 

om det uppstod konflikter.  Lärarna ansåg att könsord kunde höras ofta. De upplevde att 

svordomar och könsord användes i korridorer, kapprum, omklädningsrum och på skolgården. 

Det var sällan detta språk användes i klassrummet. Platserna där svordomar nyttjades var 

platser där eleverna trodde att vuxna var bortom hörhåll.  

Lärarna menade att svordomarna användes på olika sätt av eleverna, ofta för att förstärka en 

känsla, både positiva och negativa. Ljung (2007) beskriver att många skällsord har förlorat sin 

negativa laddning och används idag som neutrala stödord, vilket styrker det lärarna berättade. 

Exempelvis använde eleverna ordet ”skit” och ”jävligt” då de ville uttrycka att de var 

jättetrötta. Eleverna använde alltså dessa ord som förstärkningsord eller för att ge extra 

betoning, så kallat emfas, åt det ord som följer.  

Lärarna hörde svordomarna oftast i tävlingssammanhang, till exempel vid lekar på rasten eller 

på gymnastiken. Vid dessa tillfällen användes könsord mer frekvent och lärarna menade att 

eleverna uppfattade ord som ”hora” och ”bög” som likvärdiga ”fan” och ”jävlar”.  
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Till exempel hora och så, det hör man inte att barnen säger till någon i ett 

nedsättande syfte. Jag kanske har hört det någon gång att någon har ropat det liksom, 

ungefär som att man säger ´fan också´ när man missar eller, ja så.. på det sättet. 

Liksom missar man mål eller nånting, då säger man inte fan utan man uttrycker sig 

på ett helt annat sätt numera, man säger liksom könsord eller ´hora´ eller vad det nu 

är för nånting. ´Bög´ det är ju liksom som när vi sa ´fan´ när vi var små. Det är ju 

samma. 

Enligt Ljung (2007) används de religiösa orden så som ”helvete”, ”jävlar” och ”fan” som 

utrop av irritation eller förvåning. Enligt lärarnas upplevelser som nämnts ovan, kan vi dock 

spekulera i att det sker en förändring i språket. Fortfarande används de religiösa svordomarna 

men ”bög” och ”hora” håller på att ta dess plats. Detta kan bero på att kraften i de religiösa 

orden inte anses vara tillräckligt starka och därför har könsorden fått ta större plats.  Dessutom 

kan könsorden tänkas ha förlorat sin bokstavliga betydelse och börjat fungera som uttryck för 

ogillande. 

Lärarna var överens om att många gånger användes svordomar i syfte att få en reaktion, både 

från vuxna och från kompisar. När de märker att responsen blir väldigt kraftfull triggas barnen 

att fortsätta nyttja svordomen. En lärare berättade att bland eleverna med svenska som 

andraspråk så var svordomar några av de första orden de lärde sig och använde orden frekvent 

då de märkte att de fick uppmärksamhet. Vidare nämnde läraren att svordomar användes som 

en strategi hos vissa elever för att bli sedda av de vuxna.  

De får ju vuxnas uppmärksamhet men de får ju även kompisarnas uppmärksamhet, 

så det blir ju ett sätt att urskilja sig ur mängden, och det är ju en strategi hos vissa 

barn då som kanske inte har positiva sätt att få uppmärksamhet. 

Lärarna upplevde inte att svordomar användes i kränkande syfte särskilt ofta: 

Nää, det har jag inte hört. Utan det är väl mer för att vara… antingen för att man 

själv vill vara cool liksom och så. Eller för att man är arg på någon.   

Här ser vi en klar skillnad mellan äldre och yngre elever. Enligt Eliasson och Menckel (2003) 

används svordomar och könsord i ett kränkande syfte bland äldre elever. I de högre åldrarna 

är det ett sätt att utöva makt genom att nedvärdera och kränka en grupp, då oftast en grupp 

som inte följer samhällets normer. Resultaten för den här studien visar dock att det bland 

yngre elever är sällan förekommande med svordomar och könsord i ett kränkande syfte.  
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Dock berättade några av lärarna att vid några enstaka tillfällen hade vissa elever använt ett 

kränkande beteende mot elever med annan etnisk bakgrund. 

De är inte vana för det har ju märkts i tidigare klasser att så fort man får in någon 

som kommer direkt från ett annat land, så har de svenska barnen svårt att acceptera 

och då ger de sig på dem på ett annat sätt. Både med ord och uttryck och 

kroppsspråk. 

Detta kan kopplas till Eliasson och Menckels studie (2003) som visar att ett kränkande 

språkbruk kan vara ett sätt för en överordnad grupp att utöva makt över en underordnad 

grupp. I detta fall är det etniskt svenska elever som kränkt elever med annan etnisk bakgrund 

vilket kan ha att göra med okunskap och rädsla för det främmande.  

5.1.1 Sammanfattning  

  

Enligt lärarna använder elever det tabubelagda språket för att det är spännande. De uppfattar 

att det oftast brukas när eleverna tror att de vuxna inte hör, men ibland även för att få 

uppmärksamhet från både kompisar och vuxna. Svordomarna hörs ofta i olika 

tävlingssammanhang, vid konflikt och för att ge emfas åt ett efterkommande ord. Lärarna 

menar att svordomar kopplade till religion har förlorat mycket av sin kraft och kompletteras 

med andra ord som anses mer kraftfulla, något som stämmer överens med tidigare forskning. 

Lärarna upplevde att F-3 elever sällan använder svordomar för att kränka någon annan. 

 

 

5.2 Ser lärare någon skillnad mellan könen gällande användandet av 

svordomar? 
 

Det framkom att pojkar i grupp använde svordomar och könsord betydligt oftare än flickor. 

Lärarna trodde att pojkarna använde det här språket för att vara coola och imponera på 

varandra samt att de såg upp till de äldre eleverna på en högstadieskola intill. En av lärarna 

berättade att i området rådde en hård jargong där svordomar och könsord användes i det 

sociala samspelat bland ungdomarna, något som de yngre pojkarna börjat ta efter.  

 

En grupp pojkar använder de här fula orden mer. Jag hör väldigt sällan att flickorna 

säger fula ord. Men det händer att några flickor gör det. […] I den här klassen just så 
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är det väl särskilt en liten grupp pojkar, också då ofta kopplat till de som är 

imponerade av de äldre barnen. 

En annan orsak till pojkarnas användning av svordomar och könsord trodde lärarna berodde 

på deras TV-spelvanor. En lärare berättade att eleverna i årskurs tre spelar Grand Theft Auto 

(GTA), ett spel med 18-årsgräns där svordomar är otroligt frekvent förekommande.  

Det här med GTA och de spelen, där blir det ju verkligen hög status att ha så fult 

språk som möjligt. 

De andra lärarna upplevde också att det var mest pojkar som använde svordomar och könsord 

för att vara coola inför varandra.  

Sen är det ju oftast pojkarna som använder könsorden. Det är inte så ofta man hör en 

tjej skrika ´bög´ eller ´hora´. 

Det som nämnts ovan står i enlighet med Einarsson och Hultmans studie (2001) som menar 

att det grova språkbruket bland pojkar beror på att det är eftersträvansvärt i den maskulina 

kulturen. På detta sätt tar pojkarna avstånd från ett mildare språkbruk då det anses vara mer 

feminint. Pojkar och flickor socialiseras in i sin könstillhörighet redan innan skolåldern och 

vet således vad som förväntas av dem och deras beteende och det innefattar även hur de bör 

använda språket (Einarsson & Hultman, 2001).  

5.2.1 Sammanfattning  

  

Lärarna upplever att pojkar använder svordomar mer frekvent än flickor och använder detta 

språk för att imponera på varandra. De tror att språket influeras bland annat av äldre barn och 

TV- spel med grovt språk. En annan anledning till denna språkliga könsskillnad kan vara att 

pojkar och flickor drillas in i stereotypiska könsroller redan innan skolåldern, där flickor 

förväntas vara väna och pojkar tuffare, vilket är något som tidigare forskning visar. 

 

5.3 Vilka ord anser lärarna vara acceptabla och oacceptabla?  
 

Lärarna tar hårdare på könsord och liknande än på de ”traditionella” svordomarna som ”fan, 

”jävlar”, ”skit” etcetera. De menar att det viktigaste är att ta reda på i vilket syfte det ”fula 

språket” används. Om det används för att kränka någon tar de det på största allvar, men om 

det bara sägs för att förstärka något eller om de märker att eleverna verkar ha en hårdare 
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jargong är det svårare att närma sig problematiken, framförallt om de inte känner eleverna 

särskilt bra och om det är äldre elever som inte respekterar en vuxen på samma sätt som de 

yngre. En lärare berättar:  

Ja, men jag tycker att det är lite så som ni la upp det här att sägs det i ett kränkande 

syfte.. för alltså i den här lite gängmentaliteten då kan det ju mer vara så här.. alltså 

om man säger ´bög´ och ´hora´ och sådana ord då.. om det sägs till någon i ett 

kränkande syfte då är det ju verkligen allvarligt. Alltså det är ju alltid allvarligt att 

säga fula ord.. […] Men när de säger det.. ni vet ju liksom att det har blivit som ett 

nytt språkbruk också att man säger, ungefär som att man säger ´kompis´ till någon så 

kan man använda sådana ord också. Och då markerar man ju mot det genom att säga 

att ´det där är ju inte ett ord som är bra att använda i det syftet du använder det´, men 

då kanske man inte tar.. alltså då är det ju ingen som har blivit ledsen tänker jag. 

De andra lärarna hade samma syn på användandet av svordomar: 

Om inte jag känner barnet så jag har en närmare relation och jag kan se de här små 

nyanserna […] om inte jag känner dem så vet ju inte jag egentligen om det är kränkande 

eller inte. 

Lärarna ansåg att hela samhällsklimatet runt språkbruk har förändrats, fler och fler tidigare 

oacceptabla ord är idag vanligt förekommande i vardagsspråk både bland barn och vuxna, i 

det privata och det offentliga.  Det framkom att lärarna uppfattar att framförallt föräldrarnas 

språkbruk har försämrats och blivit grövre. Det var exempelvis vanligt att höra föräldrar säga 

”kom nu för i helvete” eller ”fan, vi har ju bråttom”. Detta påverkar självklart barnens 

uppfattning av vad som är ett acceptabelt språk.  

Jag tycker att föräldrar svär. […] Man kan höra att föräldrar har ett väldigt dåligt språkbruk 

alltså. Jag tycker att det har skett en förändring i samhället. 

Det framkom under intervjuerna att lärarna såg ett problem i medias roll angående 

språkinfluenser, bland annat med de populära underhållningsprogrammen som är riktade till 

familjer och där en inte väntar sig att ett dåligt språkbruk ska förekomma. Eleverna tar efter 

det dåliga språkbruket då de hör sina idoler använda det i sina framträdanden. En lärare 

berättar:  

Alltså, jag känner mig gammal, så här med Sean Banan. De älskar ju liksom 

Melodifestivalen och jag tycker inte att man ska få vara med när man svär så 

mycket. Jag tycker att man ska bli diskad och de bah: ´åh, han är bäst!´ liksom och 

då tycker de det är kul att sjunga den låten för då får de ju svära lite.  
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Precis som Jay (1997) påpekar så är det svårt som lärare att påverka vad som sker utanför 

skolan. Där influeras barn av föräldrar, syskon och media som i sin tur påverkar barnens 

språkbruk. Eftersom elever hela tiden matas med intryck av Youtube, tv-program, spel och 

liknande, är det viktigt att lärare i skolan föregår med gott exempel och uppmuntrar ett 

lämpligt språkbruk.  

 

5.3.1 Sammanfattning  

  

Lärarna tar hårdare på könsord än de ”traditionella” svordomarna. De anser att det viktigaste 

är att ta reda på i vilket syfte detta språk används. Om användningen syftar till att kränka 

någon är det väldigt allvarligt men om orden används som exempelvis utropsord är det inte 

lika oroande. Generellt anser lärarna att samhället har blivit mer accepterande när det gäller 

svordomar. Föräldrar och andra vuxna i barnens närhet brukar det och det används i all 

populärkultur, något som även påverkar elevernas användning av detta språk. 

 

 

5.4 Hur hanterar lärarna/skolan detta språkbruk? 
 

 Under båda intervjuerna kom det fram att skolorna har trivselregler som eleverna blir 

påminda om vid varje terminsstart och efter lov. Föräldrarna måste också ta del av dem och 

skriva på för att bekräfta att de läst reglerna tillsammans med sitt barn. När lärare och annan 

skolpersonal hör svordomar pratar de oftast med eleverna för att tala om att det inte är bra att 

använda ett sådant språk oavsett i vilket syfte det har använts. Men samtidigt menar de att en 

inte ska uppmärksamma detta alltför mycket och kraftfullt eftersom många elever vill ha 

reaktionen. 

  

Men sen ibland så måste man ju slå dövörat till, för vissa, som vi sa förut, om man 

uppmärksammar dem så får de ju uppmärksamhet hela tiden för jag reagerar varje 

gång de gör nåt och då fortsätter de ju. 

 

Om det har varit ett särskilt grovt ord eller om eleven vid upprepade tillfällen använder 

svordomar tar lärarna kontakt med föräldrarna eller tar upp problemet i ett utvecklingssamtal. 
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Under en intervju berättade en lärare att eleverna tog till sig kritiken av svärandet bättre om 

läraren nämnde föräldrarna och hur de skulle reagera om de hörde sitt barn använda det här 

språket.  

Särskilt när man säger föräldrarna liksom ´tänk om jag skulle berätta för mamma 

och pappa att du använder sådana ord och sånt språk i skolan, hur skulle de reagera 

då? ´Det är ju jätteskamfyllt. 

En annan strategi läraren använde sig av då hon uppmärksammade svärandet var att lägga det 

på ett personligt plan. Till exempel då en elev hade använt ordet ”bög” på ett negativt sätt 

hade hon förklarat att en vän till henne var homosexuell och därför tog illa vid sig av 

svordomen. Detta gjorde att eleven tog till sig på ett helt annat sätt än om ordet bara förbjöds. 

Precis som Jay påpekar så har elever i denna ålder utvecklat en empatiförmåga och därför är 

lärarens strategi effektiv (Jay, 1997).  

När det gäller verbala eller fysiska kränkningar elever emellan skrivs alltid en 

kränkningsanmälan som dokumenteras och huvudman blir informerad. Ett av syftena med 

dokumentationen var att kartlägga frekvensen av sådana företeelser.  

Under en intervju nämndes det att de har arbetat mycket med skolans värdegrund de senaste 

månaderna med mycket fokus på kommunikation – hur uppfattas det jag säger av den jag 

säger det till – och det har gett mycket bra resultat.  

Fastän lärarna inte kände till Jays trestegsmetod ”The ABC’s of cursing” så agerade de enligt 

den i de flesta fall där svordomar behövde hanteras. De tog först reda på orsaken och 

beteendet, alltså varför och i vilket syfte svordomen användes samt var konsekventa i deras 

bemötande mot sådana företeelser (Jay, 1997). Skolorna har en plan mot kränkningar, vilket 

inkluderar språkbruk, som alla ska följa konsekvent. Det är viktigt för att förebygga och 

motverka bruket av svordomar och ett kränkande språk. Istället arbetar skolorna för att ge 

eleverna ett vårdat språk, något som Skolverket nämner i sina riktlinjer.  

5.4.1. Sammanfattning  

  

Skolorna arbetar med värdegrunden och klasserna har trivselregler där de bland annat tar upp 

vilket språkbruk som inte accepteras. När en vuxen på skolan hör att en elev svär pratar de 

oftast med eleven att detta språk inte är accepterat. Dock ignoreras det ovårdade 

språkbruk ibland då uppmärksamheten kan trigga dem att fortsätta. Vid fysisk eller verbal 
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kränkning kontaktas alltid föräldrarna till alla inblandade, en kränkningsanmälan skrivs och 

huvudman blir informerad.  

 

 

6 Slutsatser och diskussion  

 
I detta avsnitt kommer slutsatser och hypoteser att presenteras och diskuteras utifrån de 

forskningsfrågor som legat till grund för studien:  

 

 Vilka svordomar används i vilka sammanhang? 

 

  Ser lärare någon skillnad mellan kön gällande svordomar? 

 

 Vilka ord anser lärarna vara acceptabla och oacceptabla? 

 

 Hur hanterar lärare detta språkbruk? 

 

 

 

6.1 Slutsatser 
 

De slutsatser vi kan dra av ovanstående resultat och analys är att enligt lärarna används 

svordomar främst i syfte att förstärka, visa känslor och få en reaktion samt rent allmänt i det 

sociala samspelet. De svordomar som oftast används är ”fuck”, ”fan”, ”jävlar” och ”skit”. 

Dessa används antingen som utrop eller som emfas till nästkommande ord. Läraranas 

uppfattning var att i väldigt få fall användes svordomar i ett kränkande syfte och att eleverna 

använde oftast svordomarna när de trodde att ingen vuxen var närvarande och väldigt sällan i 

klassrummet. 

Lärarna uppfattade att eleverna i förskoleklass använder det tabubelagda språket för att det är 

spännande samt för att få en reaktion. Valet av ord hos elever i denna åldersgrupp är oftast 

kopplade till avföring så som ”prutt”, ”bajs” och ”kiss”.  
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Lärarna var överens om att det var till största del pojkar som använde svordomar och könsord, 

och då främst när de var i grupp. Detta för att imponera på varandra och visa sig coola. En del 

av pojkarna hade tillgång till spel som GTA där språket är väldigt grovt, något som flickorna 

tenderade att inte ta del av. Pojkarna influerades dessutom av äldre ungdomar i området som 

enligt lärarna hade en grov jargong. Detta är två aspekter som antogs påverka användandet av 

svordomar bland pojkarna.  

Lärarna menade att acceptansen av svordomar berodde på syftet eleverna hade med sitt 

svärande. Om syftet var att kränka någon tog lärarna alla slags svordomar mycket allvarligt. 

Om en svordom däremot användes som ett utrop eller förstärkningsord såg de det inte som 

lika oroande. Generellt försökte lärarna uppmuntra ett gott språkbruk och påpeka olämpliga 

ordval, men samtidigt ville de inte uppmärksamma svordomar för mycket då det tenderade att 

sporra eleverna till fortsatt användande.  

Hanterandet av svordomar på skolorna såg ungefär likadant ut. De hade båda trivselregler 

som uppmärksammades vid varje terminsstart och efter lov. Om en elev blivit kränkt verbalt 

eller fysiskt gjorde skolorna alltid en kränkningsanmälan som dokumenterades samt att 

huvudmannen informerades om fallet. Även föräldrarna involverades i denna process. I 

förebyggande syfte arbetade skolorna med värdegrunden och fokuserade mycket på språkbruk 

bland eleverna och detta har visat goda resultat.  

6.2 Diskussion  
 

I samband med insamlandet av vårt material formulerade vi nedanstående hypoteser 

beträffande F-3 elevers svordomsanvändning. Dessa bygger på lärarnas uppfattningar och 

som i denna studie inte har verifierats genom observationer av eleverna. Här kommer vi även 

att föra diskussioner kring resultaten av intervjuerna och reflektioner kring den 

forskningsmetod vi använt. 

 

6.2.1 Hypotes 1: Toleransen mot svordomar har ökat. 

 

Svordomar har använts av människan i flera tusen år och inget tyder på att detta kommer att 

förändras. Dock är språket föränderligt och så också svordomarna, en del ord faller bort och 

en del tillkommer till repertoaren. Svordomar som tidigare varit totalt oacceptabla och till och 
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med straffbara är idag allmänt vedertagna (Ljung, 2007). Det här framkommer tydligt i vår 

studie då lärarna uttryckte att tillexempel orden ”bög” och ”hora” blivit så vanliga att eleverna 

inte ens reagerar när de används samt att de ofta använder orden som utrop, exempelvis ”bög, 

jag missade mål!”. Även lärarnas reaktion på dessa sexualiserade ord visar att det skett en 

förskjutning i innebörden av dem. Lärarna tycktes visa en ökad tolerans gentemot svärord, så 

länge de användes som utrop eller för att styrka en känsla. Lärarna förklarade att det 

viktigaste var att ta reda på i vilket syfte dessa ord användes och om syftet inte var att kränka 

någon tycktes de inte ta det särskilt hårt.  

Vi menar dock att orden i sig är kränkande till sin karaktär och bör därför inte tas lätt på. 

Orden har från början använts av en överordnad grupp i syfte att nedvärdera en underordnad 

grupp och därmed gett orden deras negativa association (Eliasson& Menckels, 2003). Ordet 

”bög” eller ”fitta” är i grunden inte något fult, därför är det viktigt att eleverna tidigt lär sig att 

inte använda ord som dessa, varken som utrop för att utrycka ilska och irritation och inte för 

att kränka någon.  

6.2.3 Hypotes 2: Det är skillnad mellan pojkar och flickors 

svordomsanvändning bland F-3 elever. 

 

Studiens genomförda intervjuer visar att lärarna uppfattade pojkarna som de som använder 

svordomar mest i jämförelse med flickor. Denna uppfattning delades av samtliga lärare. De 

stereotypa könsrollerna i samhället präglar barnen redan innan skolåldern vilket innebär att de 

är väl medvetna om vilka beteenden som förväntas av dem, och då även den språkliga 

aspekten. Enligt den rådande normen förväntas flickor vara mjukare i sitt språk och inte ta så 

stor plats medan pojkar förväntas ha en tuffare och hårdare jargong (Einarsson & Hultman, 

2001). I det här anseendet är det viktigt som lärare att inte uppmuntra de här stereotypiska 

könsrollerna då de hämmar och håller tillbaka barnen. Alla har rätt till att utveckla sin egen 

identitet, vilket stereotypiska könsroller begränsar. Dessutom ska skolan som 

samhällsinstitution ha som ansvar att inte reproducera skadliga ideal. Språket är en viktig del i 

det sociala samspelet och borde inte vara könsbundet  

6.2.4 Hypotes 3: Det är viktigt att skola och föräldrar samverkar för att 

minska den grova svordomsanvändningen. 
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Hur viktig lärarrollen än må vara för eleven, kommer föräldrarna alltid spela en större roll. 

Deras ord och agerande speglar av sig i barnens beteende och språkbruk. Som det framkom 

under intervjuerna så har det blivit allt mer vanligt att föräldrar använder svordomar i sitt 

dagliga tal och tilltalar sina barn med svordomar. Det gör att svordomar och annat olämpligt 

språk normaliseras i barnens ögon vilket medför att de använder det både hemma och i skolan 

(Jay, 1997). För att få bukt med användandet av svordomar bland elever måste skola och 

föräldrar samarbeta.  

I en av intervjuerna framkom det att skolan försökte samarbeta med föräldrar genom att 

föräldrarna, tillsammans med sina barn, ska intyga att de tagit del av skolans trivselregler 

genom att skriva under reglerna inför varje terminsstart. Trivselreglerna innehöll bland annat 

att det var nolltolerans mot svordomar och kränkande språk. Det här anser vi signalerar en 

enad front med föräldrar och skola vad gäller trivselregler samt vilket språkbruk som är 

acceptabelt i skolan. Om såväl föräldrar som lärare förespråkar ett gott språkbruk påverkar det 

hur eleverna använder sitt språk och det behöver inte gå så långt att svordomar används för att 

kränka andra.  

 

6.2.5 Hypotes 4: Media har stor påverkan på elevers språkbruk. 

 

I båda intervjuerna uttryckte lärarna frustration över medias roll gällande elevernas språkbruk. 

De populära familjeunderhållningsprogrammen som de flesta eleverna följde innehöll en hel 

del svordomar, vilket eleverna tog efter då de ville efterlikna sina idoler.  

Lärarna vara ense om att media måste ta ett större ansvar av vad de visar och vilket språk de 

använder i sina program.  

Även i detta anseende är det viktigt att föräldrarna stöttar skolan genom att föra en ständig 

dialog med sina barn angående det språk som används i dagens populärkultur. Dessutom 

måste föräldrar vara vaksamma kring vilka sidor deras barn besöker eftersom många klipp på 

Youtube innehåller ett språk som yngre barn inte bör ta del av. Vidare bör många föräldrar 

även vara mer aktsamma med vad för slags spel deras barn spelar (Jay, 1997). Som det 

framkom under intervjuerna så var GTA ett populärt spel bland många F-3elver, och då 

främst pojkar. Detta spel har en 18-årsgräns och innehåller både grovt våld och svordomar av 

många olika slag. Även om det är lätt att anta att ens barn inte påverkas och är medveten om 

att det bara är ett spel, så har det större inverkan än vad en kan tro. Tillsammans med 
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samhällets i över lag ökade användning av svordomar som hörs i tv, radio, internet och spel så 

blir barnen ständigt influerade från olika håll och det är inte konstigt att de påverkas. 

Självklart vore det av stor vikt om media insåg vilken stor språklig påverkan de har och 

därmed anpassade sitt språk. En stor del av deras publik är av unga åldrar som i många fall 

inte vill annat än att efterlikna de som dem ser upp till.  

 

6.2.6 Hypotes 5: F-3 elevernas syfte med svordomar är oftast inte 

att kränka. 

 

Ett glädjande besked var det faktum att lärarna på båda skolorna inte uppfattade att eleverna i 

årskurs F-3 inte använde svordomar i syfte att kränka andra, mer än i något enstaka fall. Ett av 

skälen till det kan vara skolans arbete med värdegrunden och trivselregler där föräldrar 

involveras.  

Enligt Eliasson och Menckels studie (2003) använder ungdomar svordomar i sitt vardagliga 

tal med varandra samt att antalet verbala kränkningar är vanliga. En intressant fråga att ställa 

sig är vad som gör att elever går från att använda svordomar i utrop och emfaser i lägre åldrar, 

till att istället använda de i ett kränkande syfte då de inträder tonåren. Kanske blir det under 

tonåren mer viktigt att uppträda enligt sociala normer och för att styrka sin egen position peka 

ut de som skiljer sig ur mängden. Ytterligare en förklaring kan vara att lärare på högstadiet 

mister den status de tidigare haft för de yngre eleverna. En lärare på lågstadiet har en väldigt 

stor och betydelsefull roll i elevernas liv, nästan likt en förälders, men på högstadiet är 

eleverna mer självständiga och inte lika beroende av en lärare.  

6.2.7 Metoddiskussion 

 

Då tidigare forskning angående yngre barns användande av svordomar och kränkande språk 

är begränsad kan denna studie vara till stöd för fortsatt forskning inom området. Resultaten av 

vår studie baseras på gruppintervjuer på endast två skolor och konsekvensen kan vara att det 

blir osäkrare att dra fullständiga slutsatser. Önskvärt vore att ha en bredare respondentgrupp 

för att kunna generalisera resultaten fullt ut.  

 Vi valde en induktiv ansats eftersom företeelsen med yngre barns brukande av svordomar 

och kränkande språk är ett relativt outforskat område och därför var valet av teori begränsad. 
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Denna metod har genererat ny kunskap som vi formulerat i form av hypoteser. Dessa kan 

användas som utgångspunkt i framtida forskningsprojekt. En begränsning med metoden är att 

resultaten baseras på observationer av verkligheten hur den ser ut idag. Det innebär att de 

dragna slutsatserna kanske inte stämmer överens fullt ut om några år och det är något framtida 

forskare inom fältet bör ta i beaktning.  

Förslag till område för fortsatt forskning berör vår sista hypotes F-3 elevers syfte med 

svordomar är oftast inte att kränka. Forskningen skulle kunna inrikta sig på vad som orsakar 

skiftet mellan att använda svordomar mest som kraftuttryck till att också kränka andra, 

speciellt de som är normöverskridande samt i vilken ålder detta oftast sker. 
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