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Abstract

Our purpose with this paper was to describe how children experience and use curses and
swearwords in the school environment, compared to the perspectives of adults and surrounding
society.

The main questions were:
How common is cursing and swearing in the school environment and which factors are it
influenced by? What do curses and swearwords mean for children and adults in today’s society
and how do they experience it? Are there differences and similarities between younger and older
children, and between girls and boys?

The investigative part of the paper took place in a junior and intermediate level of school. We
used an opinion poll for the staff and interviewed 22 children. Furthermore we conducted
observations at the school.

Our results show that swearing and cursing is a part of children’s everyday life. Curses and
swearwords were described similarly as bad words and forceful expressions by children and
adults, they both also found words and expressions which allude to sexuality more troublesome
than others.

Cursing and swearing maintains a large variety of functions for the children, such as expressing
emotions and marking your identity and belonging to a group.

Half of the staff considered children’s cursing and swearing as a problem. The children are
accepting to cursing and swearing, when it’s not used as words of abuse. Adults and society also
condemn words of abuse.

Factors which influence children’s cursing and swearing are family and friends, school, leisure,
politics, the media etc. But the child itself also influences its surroundings.
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Förord

Det finns många personer som har varit till stor hjälp för oss under detta arbete. Vi vill rikta ett

tack till elever, personal och skola som gjort vårt arbete möjligt då de lät oss komma till dem och

utföra vår undersökning. Utan deras medverkan hade det aldrig blivit någon uppsats. Framförallt

ett stort tack till de elever och den skolpersonal som ställde upp och delade med sig av sina tankar

och erfarenheter under intervjuerna och i enkäten.

Vi vill även tacka vår handledare Lina Ponnert som kommit med goda råd och stött oss under

arbetets gång.

Avslutningsvis vill vi tacka våra nära och kära för att de gett oss skrivro när vi så väl behövt det.

Lund och Röstånga 040518

Frida och Gunilla



8

1. Inledning

1.1 Problemformulering

Alla barn i Sverige går i nioårig grundskola och tillbringar mycket tid där. Det är skolans

skyldighet att erbjuda barnen en trygg miljö där de ska trivas och utvecklas. Skolan ska även

erbjuda goda kunskaper och ge barnen möjligheter att kunna lära sig de grundläggande

värderingarna i vårt samhälle. Skolan är ett komplement till hemmet och kan vara en tillflyktsort

för barn som har det svårt hemma. Eftersom barnen tillbringar så stor del av sin tid i skolan är det

viktigt att veta hur de upplever sin skolmiljö. Barnets eget perspektiv varierar beroende på den

sociala miljön, som även inkluderar skolmiljön.

   Under de senaste åren har massmedia uppmärksammat barns språkbruk i skolan. I en artikel i

Svenska Dagbladet (980208) ger några pojkar i nionde klass uttryck för en skrämmande

kvinnosyn. Flickorna i klassen berättar att de blivit vana att bli kallade hora. I artikeln beskrivs

att ord som hora och bögjävel blivit vanliga skällsord i högstadiet.

   Förra året dömdes en 16-årig pojke till 60 dagsböter för sexuella trakasserier sedan han kallat

en 15-årig flicka hora (Expressen-Kvällsposten 030622).

  I en artikel i Dagens Nyheter (030904) hävdar Kenth Pettersson (Generaldirektör

Arbetsmiljöverket), Claes Borgström (JämO), Margareta Wadstein (DO), Lena Nyberg (BO),

Lars Lööw (HO) och Hans Ytterberg (HomO) att skolan bryter mot arbetsmiljölagen. De

beskriver olika brister i arbetsmiljön: Nästan hälften av alla tonårsflickor och en fjärdedel av

pojkarna har under skoltid varit utsatta för sexuella trakasserier. Grova könsord är vanliga även

på lågstadiet; Var femte elev säger att våld och rasism förekommer på skolan; Var nionde elev

uppger att de blivit utsatta för homofobiska kränkningar. Pojkar är överrepresenterade; Var fjärde

elev uppger att de varit utsatta för mobbning (www.bo.se 040506).

   Författarna menar att bristerna kan leda till att samhällets förluster på sikt kan bli omfattande:

”Det handlar om ett högt pris, mänskligt, socialt, ekonomiskt och, inte minst, demokratiskt och

politiskt.” (www.bo.se 040506)

   Ofta handlar artiklarna om högstadieskolor, men ibland nämns det att allt mindre barn

använder grova svordomar. Därför ville vi närmare undersöka en mellanstadieskola, för att

försöka förstå hur barns bruk av svordomar påverkar skolmiljön. Vad anser barnen och vad anser

de vuxna, skolpersonalen? Skiljer sig deras syn från det övriga samhällets syn? Vilka funktioner

har svordomar för barnen? Upplever barn det som kränkande att bli kallad hora eller bögjävel?
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1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet är att belysa barns bruk och upplevelser av svordomar i skolmiljö och jämföra detta med

vuxenvärldens och samhällets syn på detta ämne.

Våra frågeställningar är:

1. Hur vanligt är det med svordomar i skolmiljön? Är svordomar en del av barns vardagsliv?

2. Vad betyder och innebär svordomar för barn och vuxna i dagens samhälle?

3. Hur upplevs barns svordomar i skolmiljö av barn och vuxna?

4. Vilka faktorer påverkar barns bruk av svordomar?

5. Finns det skillnader och likheter mellan yngre och äldre barns samt mellan flickors och

pojkars bruk och upplevelser av svordomar i skolmiljö.

1.3 Perspektivval och avgränsningar

Vår föresats är att försöka få med både ett barn- och vuxenperspektiv genom att tillfråga både

barn och vuxna på samma skola. Genom vår redovisning av styrdokument för skolan och

forskningsöversikt framkommer samhällets syn åtminstone till viss del. Från början hade vi även

tänkt anlägga perspektiv som handlar om ålder och genus. Vi ville utföra vår undersökning på en

mellanstadieskola, där vi ville leta efter skillnader och likheter mellan årskurs 4 och 6 samt

mellan pojkar och flickor. När vi har funnit sådana har vi redovisat dem. Vi har också fokuserat

på barnens syn gentemot de vuxnas i skolpersonalen. Vi har inte tänkt att undersöka fler skolor

för att göra jämförelser t.ex. mellan större och mindre skolor, stad och landsbygd.

2. Metod

2.1 Val av metod

Eftersom vi var intresserade av att få ta del av flera olika perspektiv på barns bruk av svordomar

valde vi att kombinera flera metoder.

  Vi har gjort en översikt över relevanta lagar och andra styrdokument samt belyst litteratur som

presenterar forskning som är relevant för vår uppsats. Vi menar att samhällets syn på barns bruk

av svordomar i skolmiljö kan illustreras av styrdokumenten och viss forskning.
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2.1.1 Enkät till skolpersonalen

För att få ta del av skolpersonalens syn gjorde vi en enkät, som de fick besvara anonymt. Vi

utformade en enkät som innehöll både frågor med fasta svarsalternativ och öppna frågor (se

bilaga 3). I de öppna frågorna gavs skolpersonalen möjlighet att ibland motivera sina svar och i

andra fall ge egna synpunkter. Vi avslutade enkäten med att ge skolpersonalen möjligheten att

komma med övriga kommentarer. Enligt Trost (2001, s 9) liknar enkäter intervjuer:
Enkäter liknar i mycket de personliga intervjuerna med den stora principiella skillnaden att
karakteristiskt för alla enkäter är att den som svarar på frågorna själv noterar sina svar på ett
eller annat sätt, och att någon intervjuare inte finns med i bilden.

Eftersom inte någon intervjuare finns med i bilden påverkades inte skolpersonalen av oss som

intervjuare. Intervjuguiden formulerade vi med hjälp av Forskningshandboken (Denscombe

2000) och anteckningar från föreläsningar om forskningsmetodik under våren 2004 inom kursens

ram. Innan vi delade ut enkäten lät vi en vuxen person testa den, vi fick på så sätt hjälp med att

omformulera några otydliga frågor.

2.1.2 Gruppintervjuer med elever

Vi ville även få ta del av hur barnen upplevde svordomar i skolmiljön. Vid uppsatsarbetets början

övervägde vi att använda enkätmetoden även bland barnen, men kom vi fram till att det var bättre

med ett gruppsamtal eller en gruppintervju. Anledningen till detta var att vi tyckte att det var

svårt att formulera frågor till barnen, så att de skulle förstå vad vi menade. Vi trodde även att

barnen kanske skulle kunna ha svårigheter i att formulera sig skriftligt på ett sätt som vi skulle

kunna förstå. Vi föreställde oss att gruppintervjuer skulle ge oss en bättre förståelse av ämnet

samt en bättre bild av barnen och huruvida de tog uppgiften på allvar.

Vi valde att intervjua barnen i grupper om 5 eller 6, pojkar och flickor var för sig samt indelat i år

4 och 6. Anledningen till att vi valde att dela på flickor och pojkar var dels att vi hade en före-

ställning att pojkarna skulle kunna komma att dominera samtalet, något som även Denscombe

(2000) anser att pojkar kan göra. Uppdelningen gjorde det möjligt att jämföra flickor och pojkar

samt 11- och 13-åringar på ett enkelt sätt. Intervjuguiden formulerade vi med hjälp av

Forskningshandboken (Denscombe 2000) och anteckningar från föreläsningar om

forskningsmetodik under våren 2004 inom kursens ram.
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Våra intervjuer var kvalitativa i den bemärkelsen att vi hade en lista på frågeämnen, en

intervjuguide, som användes mest som checklista. I övrigt var vår avsikt att ha ett flexibelt och

avslappnat samtal (Repstad 1999). Våra intervjuer kan även karakteriseras som semi-

strukturerade, vi hade en färdig lista med ämnen och frågor som skulle behandlas men var

flexibla gällande ämnenas ordningsföljd och lät barnen utveckla sina tankar och synpunkter

(Denscombe 2000). Wallén (1996) menar att vid kvalitativa intervjuer ska frågorna anpassas efter

varje individ och kunna följas upp med fördjupningsfrågor. Vi kände att den formen kunde passa

gruppintervjuer med barn i 11-13-årsåldern.

Anledningen till att vi valde gruppintervjuer var att vi hade en föreställning om att det för barnen

skulle kännas bättre att intervjuas med några kamrater istället för att på egen hand gå iväg med

två främlingar för att tala om det till viss del känsliga ämnet svordomar. Vi valde att vara två som

intervjuade så att den ena ansvarade för att frågorna ställdes, medan den andra såg till att alla

ämnesområden täcktes, uppmärksammade icke-verbal kommunikation eller ställde mer spontana

frågor. Detta beskrivs som en fördel av Repstad (1999). Han varnar för att vara två då känsliga

ämnen behandlas, då kan den intervjuade känna sig i underläge. Det är vår uppfattning att barnen

ej har känt sig i underläge då vi intervjuade flera barn samtidigt. Det enskilda barnet hade med

sig fyra eller fem kamrater som kunde stödja. Vi anser dessutom att ämnet inte är av sådan

karaktär att det bör betraktas som speciellt känsligt.

2.1.3 Kompletterande observationer

Som komplement till intervjuer och enkäter ville vi även göra observationer för att själva kunna

bilda oss en personlig uppfattning om skolmiljön. Dessa utfördes under raster på skolgården.

Anledningen till att vi ville observera barnen var att få se barnen i deras vardagliga miljö och se

hur de betedde och uttryckte sig då.

2.2 Urval

Vi ville undersöka en mellanstadieskola. Vår urvalsprincip var delvis slumpmässig och delvis

strategiskt (föreläsning Bangura Arvidsson vt 2004). Vi ville ha en skola som inte för stor men

inte heller för liten samt någorlunda fördelning mellan elever med svensk och utländsk härkomst.

Därefter letade vi upp några skolor som uppfyllde våra kriterier och började slumpmässigt ringa.
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Skolan som vi kom att använda oss av i undersökningen var en kombinerad låg- och mellan-

stadieskola (åk F-6) med 260 elever varav 20 % hade invandrarbakgrund.

Avseende gruppintervjuerna lämnade vi ut brev om skriftligt samtycke till en åk 4 och två åk 6

När vi fått skriftligt samtycke från föräldrar fick vi välja ut barn eftersom intresset visade sig vara

så stort. Då var urvalet i huvudsak slumpmässigt men vi såg till att det var med något eller några

barn med annan etnisk bakgrund än svensk i varje grupp där det fanns några samt valde bort ett

barn på inrådan av läraren, detta p.g.a. att kombinationen av två barn inte fungerade väl, enligt

läraren.

2.2.1 Svarsfrekvens och bortfall i enkäterna

Avseende enkäterna utlämnades de till all personal på skolan, d.v.s. 35 personer. Utav dessa

fanns 3 män och 32 kvinnor. Yrkesmässigt handlade det om 27 pedagoger och övrig personal

uppgår till 8 personer. Vi fick in 16 enkäter, d.v.s. lite mindre än hälften. 14 kvinnor och 2 män

hade svarat, liksom 13 pedagoger och övrig personal uppgick till 2. En person besvarade inte

frågan om befattning. Anledningen till bortfallet är svårt att spekulera i, kanske handlar det om

sjukfrånvaro eller avsaknad av intresse att delta. Ibland valde de som deltagit i enkäten att kryssa för

flera svarsalternativ eller att inte svara på någon fråga. Andra skrev ganska omfattande svar.

2.3 Tillvägagångssätt och etiska överväganden

När vi funnit den skola vi ville undersöka kontaktade vi skolans rektor per telefon för att få

medgivande. Vi besökte senare skolan och fick då tala direkt med rektor samt några lärare. Vi

passade på att utföra en observation denna dag. Vi kände att vi blev väldigt positivt bemötta av

rektor, skolpersonal och elever. Vi informerade senare om att skolan skulle få ta del av vårt

färdiga arbete. Vi lämnade enkäterna till rektorn som skulle lämna dem vidare till den övriga

skolpersonalen. Vi förklarade för henne studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att

skolpersonalen skulle bli anonyma i uppsatsen. Denna information var även tryckt på första sidan

av enkäten (se bilaga 3). Vi hade skrivit brev till föräldrarna där vi bad om deras tillåtelse för

genomförande av intervjuerna. Vi påpekade frivilligheten av att delta samt att eleverna skulle

komma att bli anonyma i uppsatsen (se bilaga 1). Breven lämnades till lärare som undervisades i

åk 4 och 6. Lärarna uppmanades att bara dela ut brev till de barn som ville delta i
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undersökningen. Intresset var större än vi förväntat oss, då vi befarade att inte tillräckligt många

barn skulle vara intresserade eller att föräldrarna inte skulle samtycka. Det visade sig istället att vi

var tvungna att sortera bort barn eftersom intresset var så stort, vi fick in skriftligt samtycke

avseende många barn.

Vi intervjuade elever i fjärde och sjätte klass på skolan två dagar i följd. Vi intervjuade dem i

grupp, flickor och pojkar för sig. Det var 5 flickor och fem pojkar i åk 4 samt 6 flickor och 6

pojkar i åk 6. Några av barnen i varje grupp hade ett annat etniskt ursprung än det svenska,

förutom flickor i åk 4. I varje grupp var det någon eller några som talade mer. De personer som

inte talade så mycket tillfrågades speciellt vid några tillfällen. Under intervjun som varade ca 30

min per grupp bjöd vi på saft och kex. Vi turades om att ansvara för frågandet och

diskussionerna, men vi hjälpte även varandra. Intervjuerna bandades och inspelningen blev lite

sämre i åk 6 eftersom vi var tvungna att använda ett större bord då det var fler elever som

intervjuades (sex barn istället för fem). Vi anser dock att vi fick med det huvudsakliga innehållet.

Vid intervjuernas början presenterade vi oss, förklarade att vi skrev en uppsats och berättade

varför vi ville träffa dem. Vi försäkrade dem om att de skulle vara anonyma i uppsatsen och

frågade dem om vi fick deras tillåtelse att spela in intervjuerna på band. Vi försäkrade dem om att

banden efter uppsatsarbetets slut skulle raderas. Alla grupper gick med på bandinspelningen.

Innan intervjuerna startade fick de möjlighet att komma med frågor. Barn är känsliga för

intervjuarens avsikter och vad intervjuaren kan tänkas vilja höra, anser Andersson (1998). Vi

försökte vara tydliga med att vi bara ville höra deras syn på svordomarna i skolmiljön, att de

kunde säga vad de ville eftersom det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Vi förklarade även

att det inte fanns något tvång att svara på alla våra frågor.

Första observationen genomförde vi innan vi presenterat oss för barnen och genomfört inter-

vjuerna. Vi hade fått rektorns tillstånd och skolpersonalen visste om vår närvaro. Andra obser-

vationen genomförde vi precis innan vi genomförde första intervjun, barnen hade då informerats

om vår undersökning men aldrig tidigare träffat oss. Det är möjligt att några barn gissade sig till

att vi var de studenterna som skulle undersöka språkets inverkan på skolmiljön. Det är förstås

etiskt problematiskt att observera människor utan deras kännedom. Vi antog att eftersom barnen
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ändå är vana att bli iakttagna av så många under rasten – rastvakter och alla andra elever – så

skulle inte heller vår observation störa dem. Den sista observationen genomförde vi efter att vi

genomfört den sista intervjun, och då kände många av barnen till oss. Vi fick då inte intrycket av

att de tyckte att det var konstigt eller obehagligt.

Informanterna har i uppsatsen inte angetts vid namn för att säkra deras anonymitet. Av samma

skäl har inte heller redovisat vilken skola vi besökt. Informanternas utsagor har behandlas med

största möjliga konfidentialitet och förvarats på ett betryggande sätt. Endast vi författare, vår

handledare och vår examinator har haft tillgång till intervjubanden, enkäterna och våra observa-

tionsanteckningar, vilka kommer att raderas efter godkänd examination av uppsatsen. De upp-

gifter som samlats in om våra informanter har vi använt endast till vårt ändamål, d.v.s. till

skapandet av denna uppsats.

2.4 Bearbetning av det empiriska materialet

Alla intervjuer spelades in på band. Därefter följde en lång och mödosam process att skriva ut

intervjuerna ordagrant. Vid många tillfällen pratade de i munnen på varandra, ibland var de hög-

ljudda och då och då skrattade de. Ibland var det därför svårt att höra vad barnen sade på bandet.

Dock var det allra mesta materialet hörbart. Därför tror vi inte att detta påverkat vårt resultat i

någon större omfattning. Därefter letade vi efter återkommande teman i intervjuerna.

Då vi har använt oss av flera metoder har vi bara tittat på enkäten som helhet, d.v.s. hur många av

skolpersonalen som tycker si eller så. Vi har inte fokuserat på om pedagoger eller män svarat på

ett särskilt sätt etc. Detta berodde på att vi ville se om skolpersonalens information som helhet

skiljde sig från barnens, eller den uppfattning vi fått från observationen. Vi letade även efter olika

mönstren och teman i svaren utifrån enkäten.

Vi har använt oss både av citat och av referat vid återberättandet av barnens och skolpersonalens

utsagor.

Repstad (1999) skriver att anteckningar under själva observationen kan störa, dels de obser-

verade men också iakttagelserna avbryts. Därför rekommenderar han istället att anteckna
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omedelbart efteråt, detta gjorde vi i så stor utsträckning som möjligt. Vi skrev kortfattade

kommentarer omedelbart efter själva observationstillfällena som renskrevs vid senare tillfälle då

språket blev lite fylligare och mer sammanhängande. Vi bearbetade inte dessa anteckningar

ytterligare utan stannade vid en sammanfattning.

2.5 Metoddiskussion

2.5.1 Enkäten

Enligt Trost (2001) är en nackdel med öppna frågor i enkäter att man som undersökare får ett

större arbete med att bearbeta materialet. En annan nackdel är att inte alla är lika villiga att skriva

ner sina tankar. Författaren varnar för att använda öppna frågor och menar att det kan vara väldigt

tidskrävande samt att vissa människors handstil kan vara svår att tyda. Vidare anser författaren att

en del individer undviker att skriva något medan andra skriver långa berättelser (ibid.). Detta

upplevde även vi i vår enkätundersökning. Det finns dock andra som återger fördelarna med

öppna frågor. ”Fördelen med öppna frågor är att den information som samlas in genom svaren med stor

sannolikhet kommer att återspegla hela rikedomen och komplexiteten i respondentens synpunkter” (Denscombe,

2000, s. 122).
   Vi har ingen anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i enkätsvaren. Utifrån svaren fick vi intrycket att de
som valde att delta i vår undersökning tog uppgiften på allvar.

2.5.2 Gruppintervjuerna

Repstad (1999) menar att det kan vara enklare att få reda på verkliga förhållningssätt i grupp, då

respondenterna kan känna sig tryggare i grupp än vid individuella intervjuer. Attityder kan ibland

lättare komma fram i skydd av kollektivet än i en enskild intervju. En förutsättning är att alla i

gruppen är trygga med varandra. Samtalen får även en egen dynamik där det som sägs av den ene

följs upp av en annan och nyanseras av en tredje (ibid.). Ett problem med gruppintervjuer kan

vara att det bara är acceptabla och tillåtna synpunkter som kommer fram. Minoritetsuppfattningar

kommer ofta inte fram och dominanta personer kan också ge brister i informationen. Samtalet

kan även gå sina egna vägar i den bemärkelsen att åsikter överdrivs genom att man förstärker

varandras utsagor för att bekräfta gemenskapen, menar Repstad (1999). Han menar att gruppen

bör ha en gemensam referensram och vara samspelt utan större inbördes konflikter. En lärare

föreslog en ändring av vår gruppsammanställning vid ett tillfälle då hon menade att vissa barn

inte kom överens.
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Platsen är enligt Andersson (1998) viktig vid intervjuer med barn eftersom den påverkar inne-

hållet. Barns förståelse, reaktioner och svar är beroende av den konkreta omgivningen. Vi utförde

intervjuerna på barnens skola, och fick lov att använda ett rum där skolpersonalen brukade ha

möte. Det var ett ljust och trevligt rum med stora fönster som släppte in mycket ljus. Andersson

(1998) skriver om vikten av en positiv relation mellan intervjuare och barn, att barnet känner

tillit, värme och trygghet i intervjusituationen. Det är viktigt att intervjuaren är positiv, genuin

och empatisk i förhållande till barnet. Andersson (1998) menar även att det ingår i

forskningsuppgiften att inta en neutral hållning. Forskaren ska respektera barnet som informant

utan att värdera, uppröras över berättelser eller le åt ”gulliga” svar. Vissa av barnen berättade om

vissa aspekter av skolmiljön som var upprörande, t.ex. att några elever kunde kalla lärare för

”hora” och spotta på dem. Vid sådana tillfällen lyssnade vi givetvis respektfullt men kom inte

med några kommentarer eller värderingar. Det var istället kamraterna omkring i gruppen som

kom med dem. Däremot hände det att vi log och skrat-tade när barnen berättade ett skämt eller

något annat roligt. I de situationerna kändes det som en nödvändig del av att skapa en positiv

kontakt och förtroende på den lilla korta tid vi hade med varje grupp. Varje intervju varade

ungefär en halvtimma. Enligt Wallén (1996) ska samtalet under kvalitativa intervjuer vara ”äkta”

med ett givande och tagande. Man måste fungera som person – inte som objektiv expert i

förhållande till sin samtalspartner.

Vi ställde både öppna och mer konkreta frågor till barnen. Vi försökte börja med lite mindre

känsliga frågor och avslutade med de mer känsliga. Enligt Repstad (1999) ska man börja med

sådana frågor som man vet att respondenten kan prata obesvärat kring. Andersson (1998) menar

att chansen är större att få uttömmande och tillförlitliga svar om frågorna till barnen handlar om

konkreta och verklighetsnära ting, relevanta för barnens vardag. Även Wallén (1996) anser att det

är viktigt att intervjun berör ämnen som sker i faktiska situationer och är meningsfulla för dem.

Det märktes att barnen tyckte att det var enklare att svara på de mer konkreta och specifika

frågorna. Detta gällde särskilt de yngre barnen. Ibland när vi inte fick så många eller välutveck-

lade svar blev frågorna vid några tillfällen mer ledande, speciellt avseende de två yngre grupper-

na. De äldre barnen klarade bättre av de öppna frågorna, de kunde resonera mera fritt. Vi fick in-

trycket av att alla barnen tyckte att det var roligt att bli tillfrågade. Ämnet väckte ibland nyfiken-

het och munterhet. En del av barnen tog tillfället i akt att berätta alla svordomar och fula ord de
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kände till, medan andra tog uppgiften på större allvar. Andersson (1998) menar att det gäller att

”haka på” barnets tankegångar när de kommer och inte vänta tills det passar intervjuarens mer

systematiska tänkande, för tillfället kanske inte kommer tillbaka. Under intervjuerna försökte vi

följa barnens tankar till stor del. Grupperna fick prata ganska fritt kring svordomar, men vi

försökte givetvis täcka alla teman i vår intervjuguide. Dock blev det så att någon del av ett tema

helt glömdes bort med några grupper eftersom barnen pratade om något helt annat, något som

givetvis också hade relevans för vår uppsats (speciellt pojkar år 4). Med andra grupper blev

intervjun mer traditionell eftersom barnen då mer artigt väntade på att vi skulle ställa frågor

(speciellt flickorna).

Andersson (1998) skriver om att upprepade intervjuer är att föredra och presenterar ett antal

orsaker till detta: Resultatet blir bättre om relationen mellan barn och intervjuare är god, och det

tar tid att skapa en sådan relation. Barn lever i nuet och utgår från den konkreta verklighet som

gäller när intervjun äger rum. Med en enstaka intervju finns då en risk att intervjuaren drar allt för

långtgående slutsatser av tillfälliga händelser. Upprepade intervjuer ger möjlighet att korrigera

eller förtydliga oklarheter (ibid.). Om vi hade haft möjlighet att träffa barnen vid flera tillfällen

kanske vi då hade fått ett mer tillförlitligt resultat. Dock tror vi att metodtrianguleringen ändå gav

oss en tillförlitlig bild av vårt uppsatsämne.

2.5.3 Observationerna

Repstad (1999) menar att fördelen med observationer är att de ger forskaren direkt tillträde till

socialt samspel och sociala processer som intervju- och enkätundersökningar bara kan ge indirekt

andrahandskunskap om. Generaliseringar utifrån observationer är en fråga om åsikter, menar

Repstad (ibid.). I vår studie var dock inte syftet att få en uppfattning om barns bruk av svordomar

generellt sett, vi var från början inriktade på att fokusera vår uppmärksamhet på en skola. Vi var

alltid båda med och genomförde observationerna, eftersom vi tror att det kan vara en fördel att

komplettera varandras intryck och jämföra våra tolkningar av skeenden. Vi genomförde tre

observationer, barnen kände åtminstone inte till en början till vår närvaro. Den första

observationen genomfördes innan vi intervjuat barnen, och de två andra i anslutning till

intervjuerna. Då kände åtminstone några av barnen igen oss. Våra observationer var därför en

kombination av öppna och dolda (Repstad 1999). Vi fick inte heller intrycket av att barnens
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beteende skiljde sig åt från de olika tillfällena. Vårt intryck var att de var så upptagna av sina

egna lekar och aktiviteter att de inte brydde sig om vår närvaro. Det finns dock givetvis en

möjlighet att vissa barn svor mindre vid det sista tillfället, när de kände igen oss för att ge ett

bättre intryck. Det är också möjligt att några av barnen svor mer vid det sista tillfället för att

chockera. Vi fick inte intrycket av att vår närvaro påverkade barnens bruk av svordomar eller

beteende mot varandra.  Detta är dock endast våra subjektiva uppfattningar och högst personliga

tolkningar. Vi var stilla eller gick ibland omkring, ungefär som rastvakterna med skillnaden att vi

inte lade oss i barnens aktiviteter, med några få undantag då t.ex. vi passade tillbaka en boll som

for iväg från några barn som lekte. Därför var vi passiva observatörer. Enligt Repstad (1999) kan

även passiv observation påverka aktörerna, de kan bli osäkra och undra hur de ska bete sig. Vår

förhoppning var dock att eftersom barnen ändå är vana att bli iakttagna av så många under rasten

så skulle inte heller vår observation påverka dem nämnvärt. Vi genomförde vidare endast tre

observationer, sammanlagt 2,5 h. Givetvis hade mer omfattande observationer gett oss en mer

korrekt bild, men det låg inte inom ramen för vårt arbete.

2.5.4 Metodtriangulering

Enligt Repstad (1999) ger metodtriangulering ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för

tolkningen, men även vara mer tidskrävande. Han varnar även för ”forskningströtthet”, men vi

tror inte så var fallet med vår undersökning. De flesta barnen verkade tycka att det var roligt att få

delta i intervjun. Observationen berörde inte dem i så stor grad. Enkäterna berörde skolpersonalen

och inte barnen.

2.5.5 Sammanfattning

Utifrån detta bedömer vi att vårt val av metod har varit relevant för uppsatsen. All skol-personal

som ville fick komma till tals, de fick även möjlighet att uttrycka sig med egna ord genom de

öppna frågorna i enkäten. När det gällde eleverna fick inte alla komma till tals, men vi fick ändå

träffa relativt många barn (22 st) genom att använda oss av gruppintervjuer. Vi tror att inter-

vjuerna gav oss en bättre grund till förståelse än vad en enkät kunnat göra. För att komplettera

denna information valde vi dessutom att göra tre observationer för att skapa oss en egen upp-

fattning om barnens skolmiljö och hur bruket av svordomar inverkar på den.
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”Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en kvantitativ studie. Om

frågeställningen däremot gäller att förstå eller hitta ett mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (Trost,

2001 s. 22).

Wallén (1996) menar att kvalitativa studier är nödvändiga för sådant som är vagt, mångtydigt,

subjektivt som upplevelser och känslor som inte direkt kan mätas. Vår studie kan nog huvud-

sakligen karakteriseras som kvalitativ, även om vissa frågor i enkäten och intervjuerna var av

typen ”hur ofta”, ”hur vanligt” och ”vilka ord”. Även under observationerna registrerade vi

sådana punkter. Men många av enkätens frågor var öppna, likaså många frågor under inter-

vjuerna. Vi försökte ta reda på hur elever och skolpersonal upplever att svordomar påverkar skol-

miljön, och detta syfte är mer förståelseinriktat.

2.6 Källkritik

Vid analysen av vårt insamlade material har vi tagit hjälp av tidigare forskning och av våra valda

teorier; teorier om socialisation och utvecklingsekologi. Vårt användande av teorier är ett redskap för att

förstå hur elever och skolpersonal i vår undersökning uppfattar barns bruk av svordomar, givetvis

har vi inte fått fram någon slutgiltig sanning men det var heller inte vårt syfte. Barn och vuxna

har gett oss sin syn på barns bruk av svordomar, vi har sedan tolkat denna information med hjälp

av teorier för att kunna återge den här i uppsatsen. Vår tolkning hade säkert blivit annorlunda

med ett annat teorival. Vår åsikt är ändå att de teorier vi valt varit relevanta i vår uppsats.

   Vi har haft stora problem att hitta forskning som berört vårt uppsatsämne. Istället fick vi leta

inom angränsande ämne som språk och skolmiljö. Några delar av vår litteratur är inte helt aktuell,

anledningen till att vi ändå valt att ta med denna litteratur är att den har speglat förhållanden som

vi tror gäller än idag och att vi funnit den relevant för vårt arbete.

2.7 Tillförlitlighet

Validitet innebär att man mäter det man har för avsikt att mäta. Reliabilitet har att göra med

tillförlitligheten i instrumentet man använder sig av för att mäta, vilket innebär att resultatet ska

bli detsamma om en liknade undersökning genomförs av någon annan vid en senare tidpunkt. Ett

problem i detta sammanhang är att man då förutsätter ett statiskt förhållande (Trost, 2001).
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Vi anser att vår undersökning uppfyller kraven på validitet. Vi menar att våra frågor i enkät och

intervjuguide (se bilaga 2 och 3) varit relevanta för undersökningen. Även under observationerna

anser vi att detta krav uppfyllts.

   Att så få i skolpersonalen fyllde i enkäten påverkar reliabiliteten, om alla deltagit kanske en

annan bild framkommit. Enkätdeltagarnas svar antyder att de förstått frågorna och vi har ingen

anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i deras svar. Visserligen kan ändå en person skriva/tycka

en sak en dag eller i ett visst sammanhang och något annat vid ett tidigare eller senare tillfälle.

Avseende intervjuerna gav alla grupper utom en ett trovärdigt intryck när de besvarade frågorna.

Den grupp som inte gjorde det var pojkar åk 6, ibland fungerade intervjun utmärkt och de gav

trovärdiga svar. Men när vi kom in på de mer känsliga frågorna hade de stora svårigheter att

besvara dem. Vi fick intrycket av att de tyckte att ämnet var pinsamt och känsligt. Ibland ville de

inte svara på frågorna och när någon i gruppen yttrade en svordom, för att diskutera tex vilka

svordomar som gjorde dem ledsna eller upprörda, brast gruppen gång på gång ut i skratt. Kanske

hade det hjälpt om vi haft möjlighet att lära känna pojkarna bättre och kunnat genomföra flera

intervjuer med dem, eller så hade vi otur när vi sammansatte gruppen - pojkarna kanske inte

kände sig trygga med varandra.

   Tillförlitligheten kunde även påverkas av de redan intervjuade eleverna, som kunde informera

de andra om intervjufrågorna, och därför få mera tid på sig att fundera över temat. Även lärare

kan ha pratat om ämnet i samband med våra intervjuer.

      Denscombe (2000) beskriver att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar den

person som ställer frågorna. Interjvuarens kön, ålder och etniska ursprung kan påverka.

Intervjuarens identitet får särskild betydelse när det gäller känsliga eller personliga frågor. Vi

försökte minimera denna intervjuareffekt genom att försöka vara neutrala och inte värdera

barnens utsagor.

   Andersson (1998) beskriver att intervjuarens inflytande är mindre och risken för att barnen ger

de svar de tror att intervjuaren vill höra är mindre om frågorna handlar om faktiska förhållanden,

konkreta situationer och händelser i barnens vardagsverklighet än om de handlar om abstrakta

förhållanden, känslomässiga upplevelser och värderingar. Barn kan lättare än vuxna påverkas av

tillfälligheter, av den just då aktuella situationen och av vad de tror att intervjuaren vill höra

(ibid.). Våra intervjuer handlade om faktiska och konkreta situationer men vi frågade även om
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hur det kändes och vilka åsikter de hade om olika ord, t.ex. om det fanns svordomar som

uppfattades som mer kränkande et.c. Vi är således medvetna om att barnen till stor del kan ha

påverkats av oss som intervjuare, och av vad de trodde att vi ville höra. Eftersom vi båda var med

vid genomförandet av alla intervjuer kan man i varje fall anta att vår påverkan var någorlunda

likartad under alla intervjuerna. Dock fick vi genom metodtrianguleringen möjlighet att

komplettera barnens information med skolpersonalens och egna erfarenheter från

observationerna. Enligt Repstad (1999) ger metodtriangulering ett bredare dataunderlag och en

säkrare grund för tolkningen.

2.8 Fortsatt framställning

Vi fortsätter nu vår uppsats med att beskriva våra teoretiska utgångspunkter. Därefter presenterar

vi de styrdokument som är tillämpliga för skolan med relevans för vår uppsats. I nästföljande

kapitel för vi en diskussion om de begrepp som är centrala i vår uppsats. Vi presenterar därefter

en översikt över tidigare forskning. Sedan följer redovisning av empiri och analys, som

disponeras utifrån olika teman. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion, som inleds med en

sammanfattning över uppsatsen och avslutas med våra egna tankar och reflektioner.

3. Teoretiska utgångspunkter

För att förklara samspelet mellan individen och den miljö den befinner sig i har vi använt oss

av utvecklingsekologins övergripande teoretiska perspektiv. Vi har även använt oss av teorier om

socialisation för att beskriva hur barnet blir en samhällsvarelse och kommer i kontakt med olika

normer och grupper. Anledningen till att vi valt dessa teorier är att vi anser att de på ett bra sätt

beskriver barnets utveckling i sitt sammanhang och olika grupper såsom i hemmet, skolan och

bland vännerna. Barnet ses inte bara som ett objekt som är föremål för påverkan utan även som

ett subjekt som påverkar sin omgivning.

3.1 Utvecklingsekologi
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Utvecklingsekologi är benämningen på den teori om mänsklig utveckling som den amerikanske

forskaren Urie Bronfenbrenner utarbetade. Gunvor Andersson (2002) säger att hans teori tillkom

som en reaktion på utvecklingspsykologin där utvecklingen då sågs enbart utifrån den enskilda

individen. Man såg utvecklingen som inifrånkommande, oberoende av sitt sammanhang och där-

med möjlig att studera i laboratorier. Det Bronfenbrenner menade var att utveckling sker i ett

sammanhang, i ett samspel och interaktion med olika omgivningsfaktorer. Utveckling är något

som pågår hela livet och därmed är teorin tillämplig under hela livsloppet. Vidare menar han att

den kan studeras i den vardagsmiljö i vilken den äger rum (ibid.).

Den utvecklingsekologiska modellen kan sägas ha fyra analysnivåer, vilka omsluter varandra och

interagerar med varandra. På mikronivån försiggår interaktion mellan barnet och dess när-

miljöer, ex familjen, skolan och fritidsmiljön. På mesonivån försiggår interaktion mellan när-

miljöer, en interaktion som kan vara nog så betydelsefull för barnet jämfört men vad som sker

inom respektive närmiljö.  Detta i sin tur interagerar med förhållanden på exonivån, d.v.s. förhål-

landen som ligger utanför individens direkta vardagsverklighet. Exempel på vad som finns där är

skolans organisation, föräldrars arbetsplats, kommunala resurser och lokalpolitik. Allt detta sam-

spelar också med samhällsförhållanden och normer och värderingar på nationell nivå, eller

makronivå (Andersson 2002).

Människan är inte bara en produkt av sin omgivning utan också medskapare av sin omgivning,

hon är inte ett oskrivet blad på vilken omgivningen sätter sina avtryck. Enligt utvecklingsekolo-

gin är barnet ett aktivt subjekt i interaktion med sin omgivning, en interaktionen som kan se olika

ut beroende på klass, kön, ålder, etnicitet och kultur (Andersson 2002).

Gunvor Andersson (2002, s.198) skriver att:

utvecklingsekologin erbjuder ett teoretiskt perspektiv som, trots sitt ursprung
inom psykologin, inte kan kritiseras för att ha en alltför snäv inriktning på
individen eller för att tappa bort betydelsen av fattigdom och klassklyftor i
samhället. Det överbryggar också sociologins fallgrop, vad avser risken att ha
blicken så fast riktad mot institutionella strukturer och övergripande
samhällsförhållanden att individen tappas bort.

3.2 Socialisation
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Inom sociologin betecknar socialisation de sätt och de processer varigenom människan förvand-

las från att vara enbart en biologisk varelse till att bli en samhällsvarelse. Socialisation är den

process som gör att människor övertar de värderingar, regler och normer som gäller för samvaron

i de grupper de är eller blir medlemmar i.  Vi människor är hela livet medlemmar av olika

grupper. Barnet blir först medlem av familjen, senare blir deltagare i kamratgrupper, skolklasser,

föreningar och yrkesgrupper. De olika grupperna ställer krav på anpassning och man rättar sig

efter bestämda regler, man har olika roller i de olika grupperna (Repstad 1998).

Man brukar skilja på primär och sekundär socialisation. Primär socialisation är den process som

gör att en biologisk varelse lär sig att bli en social individ. Primär socialisation innehåller

inlärning av en del grundläggande kunskaper och färdigheter såsom språk, förmåga att kunna visa

och ta emot tillit, förmåga att någorlunda kunna behärska sig i förhållande till sin omgivning osv.

Den primära socialisationen är hos oss knuten till familjen eller i vissa fall förskola eller liknan-

de. Sekundär socialisation sker i ungdomen och vuxenlivet. Den innebär att personen lär sig vilka

värden och normer som är viktiga inom olika samhällsinstitutioner som skolan, arbetslivet,

politiken osv. Processen innebär också att individen tillägnar sig vissa insikter och lär sig

behärska specifika färdigheter. Det handlar om inlärning inom avgränsade områden och den äger

framför allt rum i skolor eller grupper av olika slag. Viktiga socialisationsagenter kan vara lärare,

klasskamrater, arbetsledare eller arbetskamrater (Repstad 1998).

En människa socialiseras genom det sociokulturellas förmedling varigenom de viktigaste

normerna och värdena internaliseras.  Internalisering betecknar de sätt på vilka individen växer

in i sitt samhälle och beter sig på ett sådant sätt som det förväntas av henne inom ramen för olika

sociala roller. Genom internaliseringen blir inte det sociokulturella något som står i ett utvändigt

förhållande till människan själv.  Samhället är en del av henne själv liksom hon är en del av sam-

hället. Internaliseringsbegreppet hänger ihop med externalisering. Barnet påverkas och formas

inte bara av sin omgivning, utan barnet är själv med och påverkar och formar sin omgivning.

Vidare kan socialisation vara såväl informell som formell. Den primära socialisationen är till

stor del informell, språket, sättet att röra sig, minspel o.s.v. internaliseras utan att vare sig barn

eller vuxna behöver lägga märke till det.  Den sekundära socialiseringen är mer formell och leder
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ofta fram till någon form av examina eller liknande. Den informella socialisationen är dock viktig

även i detta sammanhang, då det finns informella normer och regler (Österberg 1991).

4. Förankring i styrdokumenten

I detta avsnitt redovisar vi de olika lagar och styrdokument som berör barn, skolmiljö och även

kränkningar i skolmiljön. Sådana kränkningar kan ibland bestå av svordomar. Vi anser dessutom

att samhällets syn illustreras av dessa dokument.

4.1 Skollagen

Det grundläggande styrdokumentet för skolan är skollagen. I skollagen (1985:1100), 1:2 tredje

stycket står följande.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom
skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för
vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan
1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och

rasistiska beteenden.

Detta är skollagens så kallade portalparagraf och all verksamhet i skolan skall vila på och ske i

överensstämmelse med demokratiska värden (www.skolverket.se 040503).

4.2 Läroplanen Lpo 94

Skollagen konkretiseras i läroplanerna. Läroplan, Lpo 94 säger att skolan skall utformas i

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Skolan har en viktig uppgift

när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt

samhällsliv vilar på.  Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och

uttrycka medvetna etiska ställningstaganden, samt respektera andra människors egenvärde. Alla

som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet

och ansvar och aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper. Vidare säger

läroplanen att ingen i skolan ska utsättas för mobbning. Läraren skall uppmärksamma och i

samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla
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former av kränkande behandling. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap,

öppen diskussion och aktiva insatser. Eleven ska, enligt läroplanen, i skolan möta respekt för sin person och
sitt arbete. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra
framsteg och övervinna svårigheter (www.skolverket.se 040503).

I läroplanen Lpo 94 (www.skolverket.se 040503) står det angivet att: ”skolan skall sträva efter

att varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt

språk” ( Lpo 94 sid 11). Vad innebär det då att vårda sitt språk? Detta är en frågeställning som

inte alldeles enkelt kan besvaras. Motsatsen, ovårdat eller fult språk kommer vi redogöra för

längre fram.

4.3 Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (AML 1997:1160) gäller även skolan. De som skall föra elevernas talan när det

gäller arbetsmiljöfrågorna är elevskyddsombuden på skolan. Elevernas rätt att utse elevskydds-

ombud finns dock endast från årskurs sju.  Det är rektorn som skall se till att skolan har en god

arbetsmiljö som lever upp till kraven i arbetsmiljölagen. Kommunen som är arbetsgivaren har

dock ett huvudansvar att planera, leda och kontrollera arbetsmiljöarbetet.  Arbetsmiljöverket har

utfärdat en rad föreskrifter som är tillämpbara på förhållandena i skolan, framför allt de som rör

kränkande behandling i arbetslivet, våld och hot i arbetsmiljön samt systematiskt arbetsmiljö-

arbete (AML 1997:1160). (Lindblom och Nordback 2002).

4.4 Verbala kränkningar kan vara brottsliga

Strafflagarna i brottsbalken ( BrB 1962:700) gäller även skolan, även om mobbning eller

kränkande behandling inte finns med som särskilda begrepp eller brottsrubricering. Exempel på

brott som kan utgöras av verbala kränkningar är: Olaga hot 4 kap 5§; Olaga tvång 4 kap 4§;

Ofredande 4 kap 7§; Förtal/Förolämpning 5 kap 1, 2 , 3 §; Sexuellt ofredande 6 kap 7§; Hets mot

folkgrupp 16 kap 8 § (Brottsbalk 1962:700) (Lindblom och Nordback 2002).

   Eftersom barnen i vår undersökning ännu inte är straffmyndiga fördjupar vi inte oss mer i

strafflagarna. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden bl.a. verka för att barn och

ungdom växer upp under trygga förhållanden, med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen

hos barn och ungdom (SoL 5 kap 1§). Skolan och skolpersonalen har anmälningsskyldighet till

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att
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socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Således räcker en misstanke om att barn far

illa för att anmälningsskyldighet ska föreligga (SoL 14 kap 1§).

4.5 Barnkonventionen

Ett grundläggande dokument för all utbildningsverksamhet är FN:s konvention om barns

rättigheter. Den 20 november 1989 antog Förenta nationernas generalförsamling Konventionen

om barnets rättigheter. Sverige var bland de första länderna som ratificerade barnkonventionen.

Enligt barnkonventionen får inget barn utsättas för olagliga angrepp på sin heder eller sitt

anseende (artikel 16) och konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda

barnet mot alla former av fysisk eller psykiskt våld, skada eller övergrepp (artikel 19). Barnet har

rätt till utbildning och disciplinen i skolan skall upprätthållas på ett sätt som är förenligt med

barnets mänskliga värdighet (artikel 28). Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga

säkerhetsställa barnets överlevnad och utveckling (artikel 6). Konventionsstaterna ska till-

försäkra varje barn dessa rättigheter oberoende av barnets ställning (artikel 2) (Konventionen om

barnets rättigheter 2003).

5. Begreppsdiskussion

Eftersom vår uppsats handlar om svordomar kan det vara på sin plats att definiera det och några

andra begrepp som vi funnit relevanta för vår uppsats.

5.1 Fult språk

Lars-Gunnar Andersson är professor i språk vid Göteborgs universitet. 1985 utkom han med

boken Fult språk, som sedan dess tryckts i många utgåvor (den vi har läst trycktes 2001). I boken

ges bl.a. en översikt av vad fult språk är och vilka attityder som finns om språk. Han menar att det

inte finns något enkelt sätt att förklara uttrycket fult språk. Det finns olika dimen-sioner i

begreppet, som den estetiska dimensionen där man anknyter till distinktionen vacker - ful. I den

moraliska dimensionen kan man nämna rent - orent. De här distinktionerna sammanhänger med

varandra och den kultur vi lever i. Vad som är fult, ont, orätt, orent bestäms alltså av den kulturens

föreställningsvärld (Douglas och Leach i Andersson, L-G 2001). Det är därför inte orden eller

språket som är fult utan det är vi, de människor som bedömer och betraktar, som lägger dit ful-
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heten. Det språk som i vårt medvetande bedöms som fult är en spegling och konsekvens av det

samhälle vi lever i (Leach i Andersson, L-G 2001). Det språk som anses fult eller accepterat

speglar hur vi bedömer de människor som använder språket. Speciella språkbruk kan därför

bedömas som fula därför att vi på något sätt ogillar de människor som associeras med dem.

Eftersom fult språk handlar om åsikter förändras ibland åsikten om olika ord. Det som var slang

för några år sedan kan idag betraktas som bildat och allmänt språkbruk. Men de språkliga för-

ändringarna är inte allmängiltiga och omedelbara, utan de startar alltid hos någon eller några

grupper av språkbrukare, vilket leder till variation i språksamhället (Andersson, L-G 2001).

Fula ord upprör eller berör oss på ett eller annat sätt. Om ett ord ska anses fult kan inte för få

människor reagera på ordet. Ett ord är ett språkligt tecken som har två sidor – en uttryckssida

(formen) och en innehållssida (betydelsen). När vi hör ett ord så kopplar vi det till ett bestämt

innehåll och förhoppningsvis så förstår vi ordets innebörd. De ord som väcker starkare känslor

kommer vi bättre ihåg (Andersson, L-G  2001).

Andersson, L-G (2001) menar att tabubelagda ord är de ord som anses vara allra fulast och är

nästintill förbjudna i många sammanhang, hit räknas av vissa människor svordomar. Vi har

individuella smärtgränser t.ex. angående hur många va en person tål att höra i en mening. När

smärtgränsen är nådd blir ordet va fult, men i vår tids kultur skulle det knappast bli tabubelagt.

Tabubelagda ord karakteriserar Andersson, L-G (2001) såsom starka, laddade och kraftfulla.

Dessa ord är i regel hämtade från följande områden: könsorgan och sexuellt umgänge, religion och

kyrka, kroppens avfalls-produkter, döden, fysiska och mentala handikapp, prostitution samt

narkotikahantering och kriminalitet. Tabubeläggningen är en förutsättning för att ett ord ska kunna

bli laddade och karakteriseras som ett kraftutryck.

5.2 Attityder och värderingar

Rosén (www.ne.se 040509) beskriver vilka betydelser ordet attityd har, dvs kroppsställning,

kroppshållning, pose eller inställning, förhållningssätt. Inom socialpsykologin och andra veten-

skaper används termen attityd i dag vanligen, enligt Rosén (ibid.), för en varaktig inställning som

har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något (ett

attitydobjekt). I stort sett blir de flesta företeelser i samhällslivet föremål för attityder. Det kan vara
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abstrakta objekt som jämställdhet, idrott, religion eller specifika beteenden som att använda en viss

sorts tandkräm. Föremålet för en attityd kan vara en person - även den egna personen - och då ofta

i en social roll, t.ex. som mor, lärare eller riksdagsman.

En attityds psykologiska funktioner anses vara bl.a. att den förenklar hanteringen av information

från den sociala omvärlden och blir ett slags mall för förståelsen av många likartade situationer i

vardagslivet. Vidare kan en attityd som någon uttrycker i ord eller handling bidra till att hos andra

skapa och vidmakthålla den bild av honom eller henne som är förenlig med självuppfattningen.

Olika attityder inom individen anses vara hierarkiskt uppbyggda. Några är mer övergripande och

speglar inställningen till företeelser som på olika sätt berör något centralt eller viktigt i individens

liv. Attityder längre ner i hierarkin avser alltmer specifika objekt. Mer övergripande attityder har

visat sig vara mycket stabila. Försök att påverka och förändra dem möts av psykologiskt motstånd

hos individen (www.ne.se 040509).

Attityder varierar alltså i betydelse men också i styrka: från starkt positiva till starkt negativa. En

speciell undergrupp bland negativa attityder är fördomar. Dessa bygger vanligen på lätt identifier-

bara egenskaper - hos människor t.ex. kön, nationalitet eller hudfärg - utan att annan tillgänglig

information blir beaktad. En fördom leder ofta till diskriminerande behandling av dem mot vilka

den är riktad (www.ne.se 040509).

En värdering är enligt Nationalencyklopedien (www.ne.se 040509) handlingen att sätta ett positivt

eller negativt värde på något eller resultatet av att utföra en sådan handling. Resultatet brukar ofta

benämnas omdöme, åsikt eller uppfattning. Vanligen anses en värdering vara subjektiv eller

personligt präglad.

5.3 Slang

Enligt Andersson (www.ne.se 2004-04-01) är slang ett ord av ovisst ursprung. Det handlar om

vardagligt språkbruk, främst talspråk, som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.

Slangens vardagliga karaktär varierar i styrka, från lätt vardaglig till vulgärt. Vad som är det ena

eller det andra kan bara preciseras utifrån värderingar.
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Ulla-Britt Kotsinas är professor vid institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

Hon har publicerat en lång rad arbeten om slang och ungdomsspråk varav vi läst två. Boken

Ungdomsspråk (1994) bygger främst på inspelningar av samtal mellan ungdomar i tre skilda

stockholmsförorter. En bok om slang, typ (2003) bygger huvudsakligen på två undersökningar

utförda 1987 och 1998 där vuxna och ungdomar svarat på frågor om slangord.

   Slang tillhör det språk som brukar beskrivas som fult, menar Kotsinas (2003). Kotsinas (2003)

räknar även skällsord och svordomar som slang. Slangen har funktioner som att uttrycka känslor,

att skämta, att driva med det etablerade och allmänt godtagna, markera grupptillhörighet, att få

leka och experimentera med språket. Vi behöver slangen som motpol mot det alltför reglerade

och väluppfostrade, anser Kotsinas (2003). Andersson (www.ne.se 2004-04-01) menar att den

situation där slangen används avgör dess funktion.

   Oftast tänker vi på slangskapare och slanganvändare som ungdomar, även om det inte bara är

de som använder slang. Varje generation gör ett mer eller mindre tydligt språkligt uppror mot den

äldre generationen. Världen förändras och ungdomarna, som inte vet hur det var förr, anpassar

sitt liv och sitt språk till den nya världen. Dagens slang, är åtminstone delvis, morgondagens

allmänspråk. Den kommer inte konkurrera ut gamla ord. Istället ökar språkets nyansrikedom och

möjlighet till variation. Slangen kan då snarare sägas bidra till språkets förnyelse och vitalisering

än dess utarmning ( Kotsinas 2003).

5.4 Svordomar

Magnus Ljung har skrivit boken Om svordomar i svenskan, engelskan och arton andra språk

(Akademilitteratur 1984) och Nationalencyklopedins text om ämnet (www.ne.se 2004-04-01).

Ljung (www.ne.se 2004-04-01) definieras svordomar som mer eller mindre tabubelagda uttryck

som vanligtvis signalerar känslor som ilska, smärta, förvåning och förakt eller som används för

att ge extra eftertryck åt vad talaren säger. Även i Svenska Akademiens ordbok SAOB

(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html, 040507) beskrivs svordomar på ett liknande sätt.

Men ordboken beskriver även ordets andra betydelse, den som handlar om att avlägga ed eller

löfte. I vår uppsats så avser vi dock att använda oss av uttrycket i enlighet med den förstnämnda

betydelsen.
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Kännetecknande för svordomar är att ordets bokstavliga betydelse inte åsyftas. T.ex. anses ordet

Skit! vara en svordom medan Det låg en massa skit på golvet  inte är det. Enligt Ljung

(www.ne.se 04-04-01) drabbas svordomar alltid av officiellt fördömande, bruket av dem

förknippas vanligen med brist på stil och uppfostran, grovhet och oförmåga att hantera språket.

Av denna anledning finns det ofta mildare versioner såsom järvägar eller jäklar istället för

jävlar. Men bruket av svordomar har också en positiv sida för många. Det associeras till folket

snarare än överheten och egenskaper såsom naturlighet, kraftfullhet och äkthet.

Svordomarna hämtar innehållsmässigt motiv från fem ämnesområden: religion, avföring, köns-

organ, samlag och ”mammamotivet” d.v.s. uttryck som beskriver sexuella kontakter med nära

släktingar, företrädesvis mor eller systrar. Svenskan, tillsammans med danskan och norskan,

hämtar i huvudsak sitt material från de två första områdena och någon gång den tredje. Detta är

relativt ovanligt. Finskan, tyskan och holländskan använder de fyra första typerna. Ett stort antal

språk använder sig av alla fem typerna, men främst av motiv från de tre sista, tex engelskan, de

romanska språken (såsom franska, spanska och italienska) de slaviska språken (tex ryska, polska

och serbokratiska), grekiskan, turkiskan och kinesiskan (Ljung 1984 och www.ne.se 2004-04-

01). I vår uppsats har vi valt att använda oss att delvis använda oss av Ljungs indelning, istället

för att ständigt behöva ge exempel på svordomar. Vi har valt att använda oss av uttryck som

berör ämnesområdena religion, avföring och sexualliv. Den sistnämnda kategorin är då samman-

fattande för det Ljung beskriver som ämnesområdena könsorgan, samlag och ”mammamotiv”.

Kotsinas (2003) skriver om att svenska ungdomar sedan slutet av 1990-talet använt svordomar

som berör sexuallivet.

Svordomar kan kategoriseras utifrån ordens former. Den första kategorin utgörs av självständiga

yttranden och är allmänt spridda i olika språk. Olika språk uppvisar ungefär samma typer, främst

utrop av vrede, smärta och/eller förvåning (Fan! Jävlar!), invektiv dvs smädelser och skymford

(Din jävel!), ovänliga uppmaningar (Dra åt helvete!)  och förbannelser eller illvilliga önskningar

(Fan ta honom!). Den andra kategorin utgörs inte av självständiga yttranden, svordomarna

fungerar här i många avseenden som vanliga satsdelar, svordomarna används således ungefär

som vilka andra ord som helst. De enskilda språkens struktur som avgör vilka svordoms-

konstruktioner som är möjliga. Relativt vanligt förekommande är ändock ogillande attribut. I
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svenskan och engelskan tar sig detta uttryck som i formen av ett adjektiv (jävla – fucking) (Ljung

1984 och www.ne.se 2004-04-01). I vår uppsats har vi valt att delvis använda oss av Ljungs

uppdelning; nämligen utrop (självständiga yttranden), skällsord (invektiv, ovänliga uppmaningar,

förbannelser och illvilliga önskningar) samt svordomar som osjälvständiga yttranden, när det

används som vilka andra ord som helst. Anledningen till att vi använt oss av termen skällsord

som sammanfattande term för invektiv, ovänliga uppmaningar, förbannelser och illvilliga

önskningar är att vi funnit dessa termer mycket lika och svåra att skilja från varandra.

5.5 Skällsord

I Nationalencyklopedien (www.ne.se 04-05-07) definieras skällsord som nedsättande ord. Enligt

Svenska Akademiens ordbok, SAOB (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html, 040507) betyd-

er skällsord okvädinsord, smädligt eller ovetttigt yttrande och beskyllningar som någon fäller till

eller om någon. Invektiv är ett ord som brukar användas synonymt med skällsord (se tex Svahn

1999). Invektiv är enligt Nationalencyklopedien (www.ne.se 04-04-01) skällsord, skymford,

kraftuttryck som riktas mot en eller flera personer. Ibland brukar skällsord förknippas med ord

som just riktas mot eller till en person. I denna uppsats görs dock ingen skillnad på om

skällsorden används till eller om någon, dvs om den smädade personen är närvarande (ex. ”Du

din snorvalp!”) eller frånvarande (”hon är en riktig skräcködla) då ett visst ord uttalas. Skällsord

kan ibland bestå av svordomar (se tex Ljung 1984 och www.ne.se), men inte alltid (se exemplen

ovan).

5.6 Kränkning

Nationalencyklopedien (www.ne.se, 040507) beskriver två betydelser av ordet kränkning. Dels

handlar det om att kränka gränser, lagar, mänskliga rättigheter m.m. Dels handlar det om att

förolämpa, göra en oförrätt eller ärekränkning. Svahn (1999) menar att skällsord ingår i verbala

kränkningar. En verbal kränkning är utsagor uttalade i syfte att såra och kränka någon närvarande

eller frånvarande.

I skollagen och läroplanen används begreppet kränkande behandling som ett samlingsbegrepp för

olika former av kränkningar. Mobbning och rasistiska beteenden är exempel på kränkningar som

särskilt nämns i skollagen. ( 1 kap 2 § Skollagen). Gemensamt för all kränkande behandling är att

någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan utövas av en
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eller flera personer mot en eller flera personer. Detta kan ske var som helst när som helst vid

enstaka tillfällen eller systematiskt och återkommande (Myndigheten för skolutveckling, 2003).

Individens subjektiva upplevelse är en viktig utgångspunkt i definitionen av kränkande

behandling, detta subjektiva element utgör skillnaden mellan kränk-ande behandling och

kränkande handlingar. En handling kan upplevas som kränkande av omgivningen men behöver

inte göra det av den som utsätts. Det är inte handlingen i sig som kan definieras som kränkande

utan alltså om den som utsätts för handlingen upplever det som kränkande. Det bestäms av

situationen, vem som kränker, var, när och varför samt hur den som blir utsatt reagerar. Till

kränkande behandling kan mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism och

främlingsfientlighet och homofobi räknas (Myndigheten för skolutveckling, 2003).

6. Tidigare forskning

Eftersom vårt uppsatsämne är så snävt har det varit svårt att hitta relevant litteratur och göra en

forskningsöversikt. Därför valde vi därför att undersöka tidigare forskning inom angränsande

områden: språk och svordomar, skolmiljö samt barns utveckling under skolåren.

6.1 Språk

6.1.1 Språklinlärning som socialisationsprocess

Andersson, L-G (2001) beskriver hur alla människor tillägnar sig olika språkbruk och attityder

kring språkbruk. I tidig ålder tillägnar sig alla barn sitt språk. Vid ungefär ett års ålder kommer de

första urskiljbara orden och kring 4 år har barnen lärt sig huvuddelarna av språkets grammatik.

Andra delar av språket tar längre tid att lära sig, det gäller i synnerhet ordförrådet som byggs ut

under hela livet, och normer för språkbruk, d.v.s. regler för vad man säger eller får lov att säga i

olika situationer. Man brukar säga att språkinlärningen är en del av socialisationen. Modersmåls-

inlärningen är en viktig del av socialisationen. Det är svårt, eller t.o.m. omöjligt, att bli en full-

värdig samhällsmedlem utan att lära sig samhällets språk. Dessutom är det så att en stor del av

socialisationen förmedlas genom språket. Det är genom språket som vi förklarar för barnen vad

som är rätt och orätt, bra eller dåligt. Barnet lär sig dock inte språket i ett vakuum. Föräldrar,

familj, släkt, dagis, förskola, skola, arbete, kamrater och vänner samt massmedia är instanser som

alla människor i dagens samhälle kommer i kontakt med och med hjälp av dessa sker socialisa-
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tionen.  Det rör direkt kontakt, d.v.s. tvåvägskommunikation och möjlighet att påverka varandra i

alla instanser förutom massmedier, som representerar envägskommunikation. Alla språkinlär-

ningsinstanserna lanserar delvis olika språkbruk. Barnet tillägnar sig därför flera olika språkbruk,

d.v.s. de lär sig att prata på ett sätt hemma med föräldrarna, på ett annat sätt i skolan och på ett

tredje sätt bland kompisarna. Samtalspartner, ämne och sammanhang är de viktigaste faktorerna

som styr valet av språkform. Från de olika instanserna lär vi oss inte bara språkbruk utan också

åsikter om språk. Det kan t.ex. vara så att en lågstadieelev lär sig att det är tufft att svära av sina

kompisar medan läraren säger att det är fult. Föräldrarna kanske säger att det är fult att svära, men

å andra sidan kanske barnet hör föräldrarna svära då och då (Andersson, L-G 2001).

Människor ger genom sitt språk en bild och presentation av sig själva som människor. Den bild vi

ger av oss själva är i många fall en spegling av hur andra ser på oss och därför är vårt språkbruk

en viktig del av vår personlighet. Därför kan man kanske inte förändra språkbruket utan att

samtidigt förändra personligheten, diskuterar Andersson, L-G (2001).

   Som unga eller vuxna tillägnar vi oss då och då ett nytt ord, uttal eller språklig konstruktion. Är

det så att vi börjar använda vissa ord så snart vi hört det ett antal gånger eller kan vi med hjälp av

attityder och vilja välja vilka ord vi använder? Andersson, L-G (2001) anser att det handlar om en

kombination, men att unga har svårare än vuxna att aktivt välja vilka ord de använder och är mer

påverkbara när de utsätts ofta för ett ord.

6.1.2 Ordförrådskatastrofer

Andersson, L-G (2001) beskriver att enligt den språkliga folktron kan ordförrådskatastrofer

inträffa. Vissa ord och uttryck utarmar språket, däribland svordomarna, enligt denna tro. För att

förklara händelseförloppet använder Andersson, L-G (2001) uttrycket ”språklig cancercell” och

illustrerar med ett exempel: Tänk er en flicka på fem år som heter Maja. Maja har ett ordförråd på

8378 ord, vilket enligt författaren är någorlunda rimligt för ett barn i den åldern. Av sin storebror

lär hon sig orden fan, jävlar, helvete, skit och grej. Man kan nu tänka sig att Maja har 8383 ord i

sitt ordförråd, men så är det inte enligt den språkliga folktron. ”Dessa fem små elaka ord börjar

nu utarma språket och ordförrådet. Som cancerceller förstör de och tränger de undan de andra

orden” (Andersson, L-G 2001, s. 20).
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Andersson, L-G (2001) personligen tror inte på denna cancermetafor utan menar att flickan har fått

ytterligare fem ord i sitt ordförråd. Argumentet är att i stort sett alla medborgare känner till dessa

ord, skillnaden är att de inte använder svordomar annat än i slutna sällskap. Man kan även se

ordförrådet som en behållare där orden fylls på eftersom genom ”ordförrådshalsen” (ibid.). Man

sätter en del ord i halsen, och därför kan vi inte svälja ner fler ord. Svordomarna kan säkert fastna i

halsen men det kan också ett ord som grej. Anledningen kan vara att personen ifråga tycker att

grej är ett så bekvämt och andvändbart ord. Han/hon anser sig inte behöva lära sig fler ord. Alla

konkreta substantiv respektive verb kan benämnas grej och greja.

6.1.3 Motiv för svordomar

Andersson, L-G (2001) har klassificerat motiven för svordomar i tre huvudkategorier:

Psykologiska (individrelaterade) motiv, sociala (grupprelaterade) motiv samt språkliga motiv.

Pyskologiska motiv används för att ge utlopp för känslor (ilska, smärta, vrede, besvikelse) tex när

en person spiller sitt morgonthé på fötterna och därför utbrister i en svordom. Svordomar som

används i sådana ögonblick är inte planerade, de bara kommer. Har man en frustration inom sig,

måste man på något sätt ge utlopp för den, tex genom att svära, annars återställs inte den psykiska

balansen i kroppen (Montague i Andersson, L-G 2001). Andersson, L-G (2001) menar att många

människor, även de som tycker illa om svordomar, har ett stort överseende med denna typ av

svordomar. En del tycker t.o.m. att svordomar är nödvändiga i sådana situationer, de behövs för att

”lätta på trycket” och avreagera sig (ibid.).

Det sociala motivet används i grupp för att visa sig tuff och chockera. Andersson, L-G (2001)

menar att det gällande barn ofta handlar om att visa sig tuffa inför jämnåriga kamrater eller

chockera de vuxna. Barnen är medvetna om ordens kraft i dessa situationer, de vet att orden är

förbjudna eller delvis förbjudna. Det är t.o.m. skälet till att de gör det, de vet att de får

uppmärksamhet. Ju mer olämplig situationen är för ett kraftuttryck, desto större blir effekten. Det

sociala motivet används också för att ange grupptillhörighet. Varje grupp har sitt eget språk och

sin egen jargong. Svordomar frodas speciellt i vissa grupper, bland normbrytare snarare än

normgivare och normbevarare. Det kan gälla såväl kriminella såsom olika ungdomsgrupper.

Väletablerade människor hör till dem som skapar, följer och bevarar normerna, även de språkliga.
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Visserligen kanske t.ex. en byrådirektör svär en hel del privat, men i tjänsten och speciellt som

talesman för en yrkeskår sker det antagligen nästan aldrig.

   Svordomar används också för att smäda eller skälla på någon annan, men Andersson, L-G

(2001) menar att främst barn visar sitt ogillande så öppet och tydligt. Bland barn förekommer det

ofta någon slags verbala kamper, där syftet är att vara snabbare och slagfärdigare än motparten.

Visst handlar det om smädelser, men ännu mer om att träna upp den språkliga kreativiteten och

uppfinningsrikedomen (ibid.). Många vuxna har tillgång till betydligt mer utstuderade och

sofistikerade sätt att vara elaka mot varandra med språkets hjälp, och då utan svordomar. Om tex

fienden är en kortvuxen och fyllig man med högt tonläge är antagligen ett bemötande i stil med

”pep den lille fete” betydligt elakare och effektivare än en samling svordomar (Andersson, L-G

2001, s. 116). För att klara av detta fordras dock att man har situationen under kontroll och en hel

del självbehärskning. Ett annat syfte med svordomar är att visa vänskap. Personer som litar på

och känner varandra väl kan kalla varandra för ”jävel” och ”fitta” för båda vet att det är ett skämt.

Det kan verka konstigt, men sådana yttranden kräver stort förtroende och ömsesidig respekt

menar Andersson, L-G (2001). Höistad (2001) menar att det är svårt att avgöra vilka situationer

som är bagatellartade, kanske skoj, och vilka som handlar om mobbning när det handlar om barn.

Om samma elev utsätts väldigt ofta är detta ett led i pågående mobbning, enligt Höistad (2001).

Han anser att man som vuxen i sådana sammanhang bör ingripa, inte genom att fråga de

inblandade eftersom de oavsett lär svara att det är på skoj; vad ska egentligen en mobbad elev

säga om mobbaren står bredvid? Den vuxne bör istället markera att han/hon inte tycker att det är

skojigt, och att barnen därför ska sluta (ibid.).

I det tredje språkliga motivet  beskriver Andersson, L-G (2001) tre olika inställningar i samhället

till svordomar. Den första åsikten är att svordomar bör vara totalförbjudna i alla situationer. De

som omfattar denna åsikt är i första hand sådana som av religiösa skäl vägrar acceptera svordomar.

Den andra inställningen, som är vanligast, är åsikten att svordomar är tillåtna i mer informella

situationer och förbjudna i de mer formella situationerna. Det kan ändå finnas olika gradskillnader

för vad som anses acceptabelt bland representanter för denna inställning. Den tredje är att

svordomar är tillåtna i alla sammanhang. Detta är den minst vanliga åsikten, dvs idén att

svordomar är som alla andra ord, som vanligt språk. Många människor använder även svordomar

för att förstärka de tankar och känslor vi har. Ibland tycker en del att det är nödvändigt att anväda
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sig av svordomar för att visa att man menar allvar. Jämför t.ex. ”Kom hit!” med ”Kom hit, för

helvete!”.

Sammanfattningsvis bör dessa tre motiv ses som komplement till varandra och inte alternativ, det

ena utesluter inte det andra (Andersson, L-G 2001).

6.1.4 Nya svordomar

Kotsinas (2003) presenterar flera möjliga orsaker till att svordomar som berör sexuallivet börjat

användas, och det främst av ungdomar. En förklaring är religionens allt svagare roll i vårt

samhälle, de gamla svordomarna har mist sin styrka för ungdomarna och istället blivit ganska

vanliga förstärkningsord. Ungdomar söker sig helt enkelt nya starka ord när de traditionella

svordomarna inte längre uppfattas som särskilt fula. Det är också tänkbart att tidens intensiva

betoning av kroppen spelar in. Samtidigt är allt som har med sex att göra naturligtvis spännande

för den som har ingen eller liten erfarenhet. Användningen av dessa ord kan då vara ett sätt att

maskera en nyfikenhet och ge ett intryck av nonchalans. En annan orsak som Kotsinas (2003)

beskriver kan vara den ökande mängden kulturella och språkliga influenser från andra språk,

genom tex invandring och massmedia. Svordomar som anspelar på sex är nämligen betydligt

vanligare i andra språk såsom engelskan, grekiskan och franskan. Finlands motsvarighet till fitta

– vittu och grekiskans motsvarighet till bög – pusti är så vanliga och innehållslösa ord att ingen

reagerar. Åtminstone inte mer än vad man i Sverige ondgör sig över bruket av fan och jävlar.

Ibland används även svordomar på främmande språk av ungdomar i Sverige. Orsaken kan vara

att svordomar på främmande språk inte upplevs vara lika fula som de svenska.

Ytterligare en förklaring som Kotsinas (2003) presenterar är att det ligger ett mer eller mindre

öppet kvinnoförakt bakom användningen av hora och fitta. Detta kan ha samband med det

faktum att kvinnor gör sig alltmer synliga i samhället och tar sig in på männens traditionella

revir. I linje med detta perspektiv kan man tolka pojkar som kallar flickor för horor eller fitta som

ett rop på hjälp. Att släppa ifrån sig privilegier är inte lätt för någon. Men både flickor och

kvinnor använder också orden som skällsord. Däremot används den manliga motsvarigheten, kuk,

mera sällan på det sättet. I Kotsinas (2003) undersökningar fanns inte något som tydde på att

pojkar säger hora till flickor för att antyda att de är sexuellt lösaktiga.
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Det är inte ovanligt att ords betydelser förändras över tid och påverkas av de sammanhang där de

används, beskriver Kotsinas (2003). Tjej är ursprunligen ett lånord från romani och betydde kring

förra sekelskiftet prostituerad kvinna. Ordet hora är troligen besläktat med latinets carus (kär,

älskad). Fitta tros urprunligen haft betydelsen våtmark eller strandäng. Kuk är släkt med

engeskans cock (tupp). Bög kan ursprungligen ha betytt bulgar, och sedan kättare och usling. Bög

används som skällsord i många sammanhang. Betydelsen ”homosexuell man” kvarstår, men

sedan de homosexuella tagit upp ordet och gjort det till en mer eller mindre officiell benämning

för sig själva har det i någon mån mist sin udd. Hon menar att när dessa ord används som

svordomar av ungdomar, avses i många fall inte de traditionella betydelserna utan orden används

som endast nedvärderande utrop. Även pojkar kan därför kallas hora. Många ungdomar menar

också att orden endast används i sådana sammanhang där de inte missförstås, mottagaren vet att

ordet är en grov överdrift. Man tar till det fulaste ord man kan för att få utlopp för sina starka

känslor. Orden har även utvecklats till både utrop och osjälvständiga yttranden (ibid.).

I JämOs handbok mot könsmobbning i skolan (Nikell 2000) menar man att det är omöjligt att

veta i hur hög grad det kränkande språkbruket är uttryck för rent språkliga förändringar eller om

tillmälena speglar verkliga förändringar när det gäller fördomar, förtryck och maktanspråk mellan

könen. Man pekar på att det kanske är så att det nu har blivit mer tillåtet att öppet uttrycka och

uttala fördomar än tidigare, att manssamhället i praktisk handling stärkt sitt motstånd mot

kvinnors krav på fullständiga mänskliga rättigheter. Den kränkande innebörden i det språkliga

beteendet kan klassas som könsmobbning och sexuella trakasserier, och vidare menar man att

inte sällan följs det nedvärderande språket av andra former av kränkande särbehandling eller rent

fysiska övergrepp (ibid.).

6.1.5 Skällsord

Bland de slangorden som ofta uppfattas som allra fulast finner vi skällsorden, enligt Kotsinas

(2003). Grundmaterialet kommer ofta från områden som sex, kroppsliga uttömningar, obehagliga

djur, sjukdomar och mentala handikapp och andra företeelser som vi undviker att tala om. Prin-

cipen är ju fulare och mer chockerande desto bättre, d.v.s. desto mer svider det för den som

drabbas av sådana tillrop. Kotsinas (2003) menar att de inte alltid är elaka uppmaningar utan en

del av dem är vänskapliga tillrop, där talaren medvetet skämtar med språket i full vetskap om att
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mot-parten förstår. Andra slangord är uppenbart fula enligt Kotsinas (2003). Det är de orden som

sägs i syfte att förnedra eller tillintetgöra någon i ett gräl med det värsta man kan komma på att

säga. I de fallen är inte bara orden fula, utan också avsikten. Vissa slangord avslöjar förakt för

vissa grupper. Det gäller främst slang som syftar på sådant som avviker från normen och rör

främst tre områden: homosexualitet, kvinnors prostitution och promiskuitet samt främmande

folkslag. För att besvärja och kontrollera det farliga ger man det så fula namn som möjligt.

Språkforskaren Margareta Svahn vid Umeå universitet har skrivit boken Den liderliga kvinnan

och den omanlige mannen. Skällsord, stereotyper och könskonstruktioner (1999) som handlar om

skällsord. Genom att studera skällsord kan man frilägga djupare kulturmönster som säger något

om värderingar och synsätt i samhället. Eftersom skällsorden tar fasta på sådana egenskaper som

är illa betraktade blir de nedsättande orden värdemätare på vilka egenskaper och beteenden som

är önskade och accepterade. Dessutom tydliggör de skillnader i vilka egenskaper som är önsk-

värda hos kvinnor respektive män, med andra ord speglar de nedsättande orden en kulturell

konstruktion av kön (ibid.). Enligt Svahn (1999) läggs grunden för den ideale mannen och den

ideala kvinnan genom de förväntningar på manlighet och kvinnlighet som genomsyrar samhället.

Bokens titel illustrerar den mest dominerande gruppen av skällsord för kvinnor respektive män:

om kvinnor finns det många ord för sexuell lössläppthet, kränkande ord för män har ofta med

omanlighet att göra. Svahn (1999) fokuserar främst på vår egen tid men visar att även

medeltidens och bondesamhällets skällsord i Norden fokuserade på dessa egenskaper. De

värderingar som framkommer är ofta underförstådda och dunkla. De ingår i en tolkningsram där

man utgår från att kön är något naturligt och inte något man lär in. På så vis konstrueras

uppfattningar om vad kvinnor och män bör vara och göra, vilka är en del av könssocialisationen.

Skällsorden för kvinnor och män är också en del i att konservera och producera uppfattningar om

kvinnor och män. Svahn (1999) anser att nedsättande ord kan användas i kontrollerande och

stävjande syfte för att tex skymfa någon som gör fel eller genom en slags stämpling få folk att

hålla sig inom normen.

Att nedsättande ord för kvinnor och män brukas av en del tonåringar är kanske inte så konstigt

eftersom denna period i livet till stor del går ut på att söka sin identitet som vuxen man eller
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kvinna. Sexuell lättillgänglighet eller brist på manlighet kan knappast uppfattas som eftersträvans-

värda egenskaper i den könsidentitet man söker (Ögren 1998).

I det dagliga samhället finns det många sätt att uttrycka ogillande om/till en annan person.

Troligtvis är det tydligaste sättet att benämna någon med skällsord. I ungdomsgrupper är bruket av

nedsättande ord väldigt utbrett. Orden har inom gruppen inte samma laddning som i det övriga

samhället. Ordbyten inom gruppen kan tas med en klackspark, det är gruppens jargong, men

utanför gruppen kan det vara otroligt träffande och kränkande (Svahn 1999).

Svahn (1999) beskriver några huvudområden för bruk av skällsord:

• Affektladdade situationer: De inblandade har ett behov av att få ge utlopp för ilska och

frustration, oftast genom gräl. När orden och argumenten tryter tar man till glåpord och

många gånger kommer orden bara ur dem. Orden riktas då direkt till den / de personer som

är inblandade i grälet. En affektladdad situation kan även vara aggression riktad till en

person. I en affektladdad situation kan även aggression riktas till en person som inte är

närvarande. Då nedvärderas personen och det skvallras bakom dennes rygg.

• Maktutövning: Underordnade grupper tycks vara extra utsatta för skällsord. Skällsord kan

användas av en överordnad individ/grupp för att trycka ner en underordnad individ/grupp,

ofta är det en ingrediens i mobbning. Många gånger handlar det i detta område om att

försöka skapa kontroll.

• Gängjargong: Språkanvändningen anger grupptillhörighet.

• Intimitet: Ord av nedvärderande typ kan även vara ett tecken på intimitet, två personer

känner varandra bra och vet att orden inte är illa menade. Mellan två flickkompisar kanske

det är acceptabelt att kalla varandra för bitch eller fitta.

• Urladdning: Skällsord kan även användas i den bemärkelsen att de blir urladdade.

Exempelvis genom att invandrare kallar sig för svartskallar och att homosexuella använder

bög, fjolla eller flata istället för just homosexuell (Svahn 1999).

6.1.6 Ungdomars språkbruk
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Barnen i vår undersökning är mellan 10 och 13 år. De äldsta kan nog kallas ungdomar i egenskap

av tonåringar, men antagligen inte de andra. Vi tror ändå att den litteratur vi funnit om detta ämne

kan vara relevant för vår undersökning och att det i viss mån kan vara tillämpbart på barn i 10-

13-årsåldern.

   Kotsinas (1994) beskriver hur det i alla tider klagats på ungdomars språkbruk. Ungdomar anses

artikulera dåligt vilket leder till att ord sätts ihop tex ska’re (ska det) och gillar’u (gillar du) samt

ha ett torftigt och dåligt ordförråd fyllt med svordomar, slang och ord såsom typ, ba och liksom,

vilka kan tyckas sakna innebörd och funktion. Ofta använder sig ungdomar även av ljudord,

effekter, istället för att berätta vad som händer. Exempelvis ”de ba choff åsså va gardinen borta

typ” (Danielsson och Sirwiö 2001, s. 1).

Språk som används i grupper med hög social status värderas vanligen högt, medan det språk som

används av grupper med låg social status i samhället betraktas som dåligt eller rent av felaktigt.

Till den senare gruppen får nog även ungdomar räknas, trots den senaste tidens ungdomskult. De

nyheter som eventuellt dyker upp i ungdomsspråket och som ibland avviker ganska starkt både

från vuxnas språk och skriftspråket ses därför ofta som bevis för okunskap, lättja och andra dåliga

egenskaper hos användarna (Kotsinas 1994).

   Människor markerar grupptillhörighet och identitet genom sitt språk. För ungdomar är detta

särskilt viktigt då de är mitt uppe i sitt identitetsskapande. Skapandet av slangord är en kollektiv

process, ett utryck för gruppens gemenskap. Förändringar i talspråket sker genom att nya

generationer intar scenen och i opposition skapar sig nya uttalsnormer, nya slangord och

grammatiska uttrycksmedel (Kotsinas 1994).

Kotsinas (1994) beskriver ytterligare några av slangens funktioner för ungdomar. Slangen är ett

inslag i socialisationsprocessen – istället för att slåss lär sig ungdomar att slåss med orden (verbal

duell), därför innehåller slangen så många invektiver. Samtidigt utgör slanganvändningen en del

av vuxenblivandet. Genom att använda fult språk kan den unge visa för sig själv, kamraterna och

de vuxna att han/hon inte längre är ett snällt litet barn utan en självständig person på väg att

lämna beroendet av vuxna. Det ger prestige i kamratgruppen att våga bryta mot det traditionella

språket (vuxenspråket).

6.1.7 Könsskillnader
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Kotsinas (1994) beskriver hur kvinnor/flickor ofta använder språkdrag som hör hemma i

standardspråket eller signalerar hög social prestige, medan pojkar/män använder mer fult språk.

Hon påpekar att dessa skillnader främst rör ytliga fenomen och att beskrivningen är starkt

förenklad. Det finns också många likheter såsom det gemensamma kollektiva skapandet av

språket, menar Kotsinas (1994).

   Det har länge funnits en föreställning om att flickor inte kan slang och inte vågar hitta på nya

slangord, enligt Kotsinas (2003). I hennes undersökningar skrev flickor och pojkar lika många

slangord i genomsnitt. Men det betyder inte att flickorna använder slangord lika ofta som pojkar

när de talar. Kotsinas (ibid.) tror att flickor möjligen fortfarande känner trycket på sig att använda

ett mera vårdat språk än vad pojkarna gör och undviker vissa ord. Av undersökningen framgår att

flickor är lite försiktigare än pojkar i hanteringen av ord som anspelar på sexualitet och religion.

Flickorna verkade istället föredra avföringsteman gällande svordomar.

   Kotsinas (2003) menar att anledningen till att många i dagens samhälle reagerar starkt över

flickors språk, t.ex. när de använder svordomar och könsord, är att många även i dagens samhälle

omedvetet förväntar sig att flickor ska tala lite finare än pojkar.

Även Andersson, L-G (2001) skriver om att det ofta sägs att kvinnor talar finare och mer vårdat

än män. De kvinno- och mansideal och de könsroller vi tillägnat oss spelar in och styr delvis vårt

sätt att uttrycka oss. Han presenterar en förklaring, som handlar om att det språk som används i

formella situationer associeras med värden som utbildning, kunskap och social status, på så sätt

har detta språkbruk en god prestige. Däremot är det inte så enkelt att det språkbruk som utmärker

de informella situationerna har låg prestige. Det informella språket med inslag av dialekt, slang

och svordomar har en annan form av prestige, en ”förtäckt prestige” som associeras med värden

som styrka och tuffhet. Också detta är positiva värden och speciellt för män. Män talar därför lite

fulare pga att värden som tuffhet och styrka är mer eftersträvansvärda för män än för kvinnor.

6.2 Barns utveckling

Eftersom barnen som deltagit i vår undersökning går på en låg- och mellanstadieskola tänkte vi här

presentera något om barns utveckling under skolåren (7-12 år).

Andersson, G (2001) beskriver denna period såsom en harmonisk tid, då utvecklingsproblemen

inte är så påtagliga som under småbarnsåren och identitetsproblemen inte är så tydliga som under
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tonåren. De samhälleliga värderingarna om kvinnligt och manligt får större betydelse, eftersom

barnet under denna tid lär sig att se världen från andra synvinklar än sin egen och då också kan ta

in information om maktförhållandena i samhället (Bjerrum Nielsen och Rudberg i Andersson, G

2001).

   För de flesta barn innebär skolåren en tid av stabil och jämn men långsam tillväxt med en

kontinuerlig förbättring av de fysiska färdigheterna, beskriver Hwang och Nilsson (1996). Lekarna

blir mer invecklade och organiserade idrottsaktiviteter är vanliga. Barnen jämför sig också med

varandra och till grund för deras bedömningar ligger stereotypa uppfattningar om längd och vikt

och sådant som glasögon eller stora öron, vilket gör att en del barn kan känna sig mindre värda och

få dåligt självförtroende (ibid.).

   När det gäller den kognitiva utvecklingen lär sig de flesta barn snabbt och utan större besvär

under skolåren. Barnen blir mindre egocentriska i sitt tänkande och mer inriktade på faktiska

förhållanden. Uppfattningen om tid och rum samt orsakssamband blir bättre. Man kan också se

nya färdigheter manifesterade i nya sätt att resonera och nya sätt att skämta under skolåren. De

klarar att tänka logiskt, om det inte ställs för stora krav på abstrakt tänkande. I fråga om

moralutveck-lingen gör barnen tydliga skillnader mellan rätt och fel, utan den mångtydighet som

ibland känne-tecknar vuxnas bedömning (Hwang och Nilsson 1996).

Språkutvecklingen mellan 6 och 12 år är lugnare och mer stabil jämfört med den språkexplosion

som äger rum under förskoleåren. Under den här tiden börjar barnen uppfatta språket som språk,

vilket ger dem större kontroll över förståelsen och användningen av språket och förstärker dessu-

tom deras kognitiva förmågor. Deras språkförståelse är nyckeln till en ny uppfattning om sig själva

och omgivningen. Barnens uppfattning om ordens innebörd blir också mer subtil och djupgående, i

stil med hur de vuxna använder orden. Det innebär att de så smått börjar förstå ironins funktion

och kan använda sig av den. Under skolåren utvecklas de kommunikativa färdigheterna snabbt, allt

eftersom barnen lär sig flera sociala roller och får fler erfarenheter av sociala situationer (Hwang

och Nilsson 1996).

   Framför allt den språkliga utvecklingen skapar förutsättningar för barnen att kunna tillägna sig

formella skolkunskaper. Om barnen lyckas uppfattar de sig själva som kompetenta och får en

positiv självbild och ett bra självförtroende. De som misslyckas har svårt att undgå en känsla av

underlägsenhet och blir därmed passiva. Verksamhetslusten utvecklas genom att barnen ser att det
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de gör duger och att någon annan kan ha nytta av det de gör. Men det är också viktigt att de lär sig

gränserna för sin förmåga så att självkänslan inte baseras på orealistiska förväntningar, vilka förr

eller senare leder till besvikelser. Avgörande för att kunna utveckla en god självkänsla är upplevel-

sen av kompetens när det gäller olika uppgifter. Under skolåren blir de jämnåriga kamraterna allt

viktigare. De får delvis samma fostrande roll som föräldrarna. De utgör en trygg bas, stärker själv-

förtroendet, tillhandahåller ett normsystem och de lär sig av varandra. Det kanske bästa sättet att

förbättra sin självkänsla i skolåren är därmed kamratgruppen. Det ökande oberoendet till föräld-

rarna är kopplat till det ökande beroendet av jämnåriga kamrater. Ju äldre barnen blir desto trolig-

are att de vänder sig till kamrater vid bekymmer och problem, och desto mer tycker de att

föräldrarna inte kan hjälpa till. När grupper av barn leker eller umgås utvecklas speciella

samspelsmönster som skiljer sig från de vuxnas (Hwang och Nilsson 1996).

Hwang och Nilsson (1996) beskriver även en ”nioårskris”. Den beskrivs som en form av

uppvaknande, den sociala världen vidgas. Barnen börjar jämföra sig med andra och inse att vissa

aspekter av verkligheten inte går att ändra. Det egocentriska tänkandet ersätts långsamt av ett mer

logiskt tänkande, vilket bl.a. ger en ny tidsuppfattning, mer lik den vuxnes. I barnens ögon får

föräldrarna en mer realistisk gestalt, med alla sina fel och brister. Därmed försvinner den övertro

som tidigare brukar vara vanlig på föräldrarnas makt och kunskaper. I släptåg följer en besvikelse

och sorg över en ”gyllene tid” som försvunnit. Detta kan leda till att barnen berättar mindre

hemma om vad som händer i vardagen. Nioårskrisen innebär också att självbilden förändras och

därmed ökar också känsligheten inför att vara annorlunda eller inte räcka till när det gäller

utseende eller prestationer.

Under skolåren blir barnen delaktiga på allt fler sociala arenor, de lär sig nya roller i familjen, i

skolan och på fritiden. Deras utvidgade värld är fylld av utmaningar och möjligheter till personlig

utveckling, men också av potentiella problem. Problem och svårigheter som uppträder under

skolåren är viktiga att ta på allvar. Det beror på att problemen har en tendens att stabiliseras och

därför riskerar att kvarstå under ungdomsåren och även i vuxen ålder. Många skolbarn har

problem med sina kamrater, sina föräldrar och det omgivande samhället. Under skolåren kan dock

de flesta ändå hantera dessa problem på ett ganska bra sätt. Före tolv års ålder har de flesta barn
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stött på besvärliga situationer men de flesta barn lär sig också att hantera dessa och andra oväntade

saker (Hwang och Nilsson 1996).

6.3 Skolmiljön

6.3.1 Skolan  som arbets- och utvecklingsmiljö

Betänkandet Barns och ungdomars välfärd (SOU 2001:55) ger en tillståndsbeskrivning av yngres

levnadsnivå år 2000. Framställningen bygger på data från Levnadsnivåundersökningar (LNU) och

speciellt en studie under namnet Barn-LNU som grundar sig på intervjuer med barn i åldern 10-18

år och med en eller båda deras föräldrar. Genom enkäter och intervjuer med föräldrar till barn 0-18

år har man även fått indirekt information om yngre barn. Det totala urvalet var 3276 personer 0-18

år. Barns vardagliga arbetsmiljö efter sex års ålder är skolmiljön.  Det är en högst betydelsefull

miljö då barn tillbringar mycket tid i skolan varje dag under många års tid. För barnen utgör

skolan och skolklassen en sammanhang med möjligheter till lärande, krav, framgångar och

misslyckande. Skolklassen är en grupp som är bestående över tid och i vilken barn har sina dagliga

erfarenheter av social interaktion, vänskap och i vissa fall utanförskap (ibid.).

   Identitet och popularitet skapas och blir av betydelse. Inom skolklassen bildas en informell

struktur av sociala relationer och status, individens ställning bland klasskamraterna är en aspekt av

denna struktur. 12 % av barnen säger att de är mindre populära medan 22 % säger att de är mest

populära. 5 % har ej någon nära vän i klassen och 31 % säger att det finns någon i klassen som är

utanför. En annan viktig social relation är den med läraren, 7% uppger att de minst en gång i

månaden blir illa eller orättvist behandlad av läraren (SOU 2001:55).

Bengt–Erik Andersson (1986) menar att skapa en miljö i skolan som främjar barnets utveckling

inte endast handlar om teoretiska kunskaps– och färdighetsmål i sig, utan också en miljö som

främjar social- och personlighetsutveckling. När man talar om skolan som en arbetsmiljö menar

han att det kan leda till att man glömmer att att skolan är mer en så, nämligen också en utveck-

lingsmiljö som ej är att jämföra med vuxnas arbetsmiljö. Elevernas arbete är inte endast att ta till

sig kunskap utan att själva skapa kunskap för att utvecklas. Det primära är inte arbetsprestationer-

na utan i vilken utsträckning de bidrar till att bygga upp en framtida kompetens i olika avseenden.

En miljö som erbjuder social och emotionell trygghet är en bättre utvecklingsmiljö än en miljö

som känns osäker och hotfull. Att lärarna bygger relationer med barnen är en viktig del av
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arbetet. Det sociala behovet är också kopplat till behov av uppskattning , i skolan är uppskattning

ofta kopplad till prestation. Ett barn som är tryggt  i relationer till andra är i mindre behov av yttre

uppskattning. Behovet av uppskattning är kopplat till individens självvärdering. Barnen behöver

känna meningsfullhet i det de gör och känna att de är delaktiga och har möjlighet att påverka.

(Andersson 1986).

6.3.2 Skolverkets attitydundersökning

Skolverket gör sedan ett decennium tillbaka regelbundna attitydundersökningar bland elever i åk

7 –9, gymnasiet, lärare i grund- och gymnasieskola, skolbarnsföräldrar och allmänhet. Årets

undersökning (Attityder till skolan 2003) är den fjärde sedan 1993. Nytt för i år är att enkäten till

eleverna i år anpassats för att kunna besvaras av 10-12 åringar, resultatet av detta publiceras dock

i en separat rapport senare under 2004.

   När det gäller grovt språkbruk och svordomar uppger ungefär sju av tio elever, fyra av tio lärare

och fyra av tio föräldrar att grovt språkbruk och svordomar är vanligt på skolan. Det är en liten

ökning jämfört med undersökningen år 2000 då sex av tio elever ansåg att grovt språk och

svordomar är vanligt på skolan. Var fjärde elev och var femte lärare menar att det förekommer

rasism på skolan. Mer än var femte elev, lärare och förälder uppger att det förekommer våld på

skolan. När det gäller mobbning så har andelen elever som känner sig mobbade eller trakasserade

minskat något, från fyra procent år 2000 till tre procent år 2003. Ungefär var tionde elev tycker

att mobbning är ett stort problem på den egna skolan (Skolverket 2004).

6.3.3 Undersökning om könsord i skolan

Under år 1999 har Skolverket på regeringens uppdrag granskat kvaliteten i skolverksamheten hos

några av landets kommuner och fristående skolhuvudmän med inriktning på läroplanernas

värdegrund. Granskningen skedde inom förskoleklassen, grundskolan, särskolan, fritidshemmet,

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

   Könsorden granskades särskilt. Drygt hälften av grundskolorna hade uppgett att könsord

förekom i språket. Det förekommer i grundskolan, mest i sjuan och åttan för att tona bort något i

nian. I gymnasiet är inte könsord vanligt förekommande. Eleverna sade under intervjuerna att

”tonfallet” antyder vad könsorden står för: ”Man vet när man ska bli arg, det hörs på tonfallet”

(ibid s. 70). Minst lika sårande kan, enligt eleverna, vara kommentarer som syftar på utseendet.
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Att skrika könsord kan vara ett sätt att uttrycka vrede och ilska. ”När jag blir så arg, så arg och

jag vet inte vad jag skall säga, då skriker jag hora, men de kan jag lika gärna göra till en pojke”

(ibid s. 70), sade en pojke i femman. Ofta ropas de då rakt ut, utan att riktas mot någon.

   Skolverket (1999) fann att meningarna går isär huruvida det är pojkar eller flickor som brukar

könsord mest. Men de fann att könsord som var riktade mot det kvinnliga könet var vanligare och

grövre.

   Barnen reagerade på två sätt, enligt Skolverket (1999). Flickor kunde säga att ”man har blivit

van” (ibid s. 71). Lärare och elever menade att orden också tappar sin laddning ju oftare de

används, även om de flesta lärare betonar att det är viktigt att markera att han/hon inte accepterar

detta. Men det finns också andra reaktioner. På en skola hade många flickor lämnat skolan i

protest mot att bli kallade horor. Enligt lärarna på denna skola markerar alla avståndstagande mot

användandet av grovt språk, men intervjuerna med eleverna visade att ”de flesta lärare bryr sig

inte” (ibid s. 71). På en annan skola säger några flickor att ”man blir jätteledsen och det sitter i

jättelänge” (ibid s. 71).

Granskningen (Skolverket 1999) visar att skolorna har tagit itu med problemet. Föräldrar har

kallats till möten, rektor har talat med barnen, lärarna följer upp det i sin undervisning.

   Skolverket (1999) menar att könsorden ska tolkas som en balansgång; å ena sidan som utrop,

uttryck vars bokstavliga betydelse inte åsyftas, å andra sidan som kränkningar, en del av en

könsmobbning. En väl genomtänkt sex- och samlevnadsundervisning saknas på flera av de här

skolorna, anser Skolverket (1999). Skolverket (1999) menar vidare att den undervisningen skulle

kunna vara ett redskap att diskutera sexualitet och relationer på ett annat sätt, vilket kan ge orden

mindre laddning och skapa ett bättre samspel mellan flickor och pojkar. Uppgiften som lärare

borde vara att skapa möjligheter för ungdomar att komma fram med sina uttryck och att

kontrastera detta, skriver Skolverket (1999). Barnen måste få möjlighet att berätta och komma till

insikter. Det är också tydligt att det på flera skolor behövs mer samlade insatser och krafttag mot

språkbruket från de vuxnas sida enligt Skolverket (1999). Samarbete med föräldrar och tydliga

överenskommelser om vilka normer som gäller har på vissa skolor minskat dessa hot mot arbets-

miljön (ibid.).

6.3.4 Kartläggning av kränkade behandling i skolmiljö



47

Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft (2002) är en rapport gjord av

Skolverket. Uppdraget bestod i att kartlägga förekomsten av etnisk diskriminering och rasism,

homofobi och sexuella trakasserier samt könsrelaterad mobbning i skolorna. Rapporten består av

såväl  av enkät- som intervjuundersökningar till elever i åk 2, 5 och 8 i grundskolan samt till åk 2

på gymnasiet. Studien utgår från barn och ungdomars egna upplevelser (Skolverket 2002).

   En del av undersökningen handlar om elevernas uppfattar om hur språkbruket är på skolorna.

Verbala kränkningar visar sig vara den vanligaste typen av kränkning på skolan. Undersökningen

visar att minst vanligt är att eleverna upplevt att de blivit kallade ord av religiös eller rasistisk art,

mindre än vad tionde elev uppger att de kallats något nedsättande med sådan anknytning. Det

verkar finnas återhållande normer i ungdomsgruppen vad det gäller benämningar för religiös eller

av rasistiskt slag (Skolverket 2002).

   Betydligt fler ca var fjärde elev uppger att de fått höra nedsättande benämning som tar fasta på

etnisk bakgrund eller utseende.  När det gäller normen för språkbruket i ungdomsgruppen

gällande benämning av könsorgan eller sexuell läggning förefaller normen vara mycket

tillåtande. Något fler än var fjärde elev uppger att de blivit kallade för nedsättande ord inom det

området (Skolverket 2002).

Undersökningen visar att verbala trakasserier är vanliga inslag i ungas uppväxtmiljö. Man talar

om förgrovat språkbruk och medias inverkan, framförallt då amerikanska filmspråksförebilder.

Vidare visar undersökningen att flickor och elever med utländsk härkomst är mest utsatta för

könsord.  Det framgår dock också att nedsättande könsord och tillmälen inte alltid upplevs som

kränkande. De språkliga normerna är i rörelse och det som av andra uppfattas som kränkande kan

visa att man tillhör en särskild gemenskap och användas i vänskaplig mening. Eleverna talar om

betydelsen av vem som säger det samt hur det sägs och i vilket sammanhang. Det kan handla om

statusskillnader mellan elevgrupper.  När det gäller homofobi framgår det att det i första hand

drabbar pojkar (Skolverket 2002).

Undersökningen visar att kränkningar äger rum överallt på skolan, men att det är främst i de

informella lärmiljöerna såsom skolgård och korridor.  Vuxnas bild av vad skolan gör mot

kränkningar skiljer sig åt från elevernas. Eleverna anser inte att lärarna gör förebyggande arbete i
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samma utsträckning som lärarna själva tycker. Vidare upplever barnen att vuxna på skolan ofta

inte märker eller bryr sig om vad som händer (Skolverket 2002).

6.3.5 Grupper bland barn

Allan Guggenbuhl (2000) är barn- och ungdomspsykolog och expert på barn och ungdomsvåld

och han har skrivit boken Våldets kusliga fascination – att hantera destruktivt beteende och

mobbning bland barn och ungdomar.

   Guggenbuhl (2000) beskriver att när barn eller ungdomar är tillsammans utan att vuxna är med,

ingår de i en annan verklighet. De personliga normerna och idealen förlorar sin giltlighet.

Beteendet bestäms av gruppen. Vad de gör, säger och eftersträvar påverkas av dynamiken och

intressena i gruppen. I denna gemenskap eller grupp iscensätter barnen en alternativ värld, denna

värld måste vara tydligt avgränsad från de vuxnas. Barnen upplever att de själva bestämmer och

att vuxna inte kan köra med dem. Guggenbuhl (ibid) menar att denna grupp- eller gängkänsla tar

sig många karakteristiska uttryck. Ett av dessa uttryck är språket. Barnen väljer ord och uttryck

som tydligt skiljer sig från vuxenspråket. Ofta försöker barnen hitta ord som ger en känsla av

makt, starka uttryck som verkligen provocerar vuxna. Barnen använder sin egen jargong eftersom

den bekräftar deras känsla av att vara en egen makt. Om läraren eller föräldern visar att de blir

förfärade bevisar det barnets egen styrka. Om läraren rodnar när man använder obscena uttryck,

bekräftar det gruppkänslan. Om läraren med empati förklarar för eleven att han mycket väl förstår

varför han eller hon använder obscena ord, eller förklarar dess innebörd blir barnen ofta

irriterade. Effekten uteblir om läraren förhåller sig saklig och inte blir upprörd. Om vuxna

däremot inte reagerar alls menar Guggenbuhl (ibid) att det får motsatt effekt. Han skildrar detta

med ett exempel: En lärare reagerade inte på aggressiva och obscena ord, till slut började

eleverna hälsa varandra med Hitlerhälsning. När hon då reagerade med tydlig upprördhet blev

eleverna lättade över att ha uppmärksammats (ibid).

Att vara med i ett gäng är viktigt av utvecklingspsykologiska skäl, skriver Guggenbuhl (2000).  I

gänget eller gruppen konfronteras barnet med den mänskliga existensens realiteter på ett sätt som

läroplanen inte kan erbjuda. I gängen ställs de inför sådana existentiella utmaningar som vi

kämpar med också i vårt vuxna liv: svek, intriger, fruktan fiendskap, svartsjuka och konflikter.

De konfronteras med människans sämsta sidor men lär sig också att mobilisera krafter och
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resurser för att klara av dem. De upptäcker betydelsen av vänskap, lojalitet och överens-

kommelser, eller får erfarenheter av hur konflikter kan lösas. I grupperna sker en spontan social

inlärning (ibid).

Barn står för förändring, nyfikenhet, naivitet och djärvhet och Guggenbuhl (2000) hävdar att

föräldrar måste representera en motpol i form av beständighet, beskydd, bestämdhet, förmaning

och varning.  Föräldrarna ska försvara konservativa värden, ideer och livshållning, de måste

tydligöra den orienteringspunkt som barnen tryggt kan revoltera mot och våga framhålla andra

meningar. Det är de vuxnas bekymrade blick som ger barnet den rörelsefrihet som är nödvändig

för att de ska kunna experimentera med sig själva och med livet.

   Även skolans ställningstagande är viktig för barnet. Om det i en skola är vanligt att använda

grova könsord som förolämpningar, vill barnet höra en röst som å skolans vägnar protesterar mot

detta. Barnen förväntar sig att skolan skall inta en bestämd hållning, så att de kan komma fram

till en egen moralisk uppfattning (Guggenbuhl 2000).

6.3.6 En kommunikativ demokrati

Värdegrundsboken - om samtal för demokrati i skolan (Zackari och Modigh 2000), har skrivits

av Utbildningsdepartementets Värdegrundsprojekt. Projektet skulle med utgångspunkt i läro-

planernas formuleringar om värdegrunden stödja det lokala arbetet med att tillämpa värdegrund i

praktiken och stimulera skolorna att konkretisera värdegrunden i sin verksamhet. Vidare skulle

projektet identifiera kunskapsluckor och brister samt ge förslag på åtgärder. Särskilt skulle

elevernas betydelse för arbetet med värdegrunden lyftas fram.

Begreppet värdegrund utgör ett av fundamenten i de nya läroplanerna och skall ligga till grund

för all verksamhet i förskola och skolan. De värden som lyfts fram och som skolan skall gestalta

och förmedla är: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpo

94 s. 5).

   En av de grundläggande tankarna bakom en skola för alla är att utjämna socioekonomiska

skillnader och överbrygga kulturella fördomar genom att barn och unga med olika bakgrund och

erfarenheter möts, lär och utvecklas tillsammans. Skolan är därför en unik mötesplats. En
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medmänsklig skola måste alltid värna om vissa värden och kan inte vara värdeneutral, menar

Zackari och Modigh (2000). Det är därför viktigt att skolan tar upp frågor om demokrati, alla

människors lika värde, skyldigheter och rättigheter. Men att undervisa om värdegrund, etik och

moral är inte nog enligt Zackari och Modigh (2000). Värdegrunden måste prägla hela skolans

verksamhet. Vuxna är förebilder och barn och unga påverkas av hur vuxna bemöter och värderar

dem. Det betyder att de vuxna aldrig bara kan lära ut moral, etik och demokrati. De måste själva

visa att de omfattar de grundläggande värdena i praktisk handling. Personalen måste stå för och

företräda demokratiska värden och också verka i enlighet med dem. Ledning och personal måste

ta ansvar för hur samvaro, relationer och attityder formas och förändras genom att respektera barn

och unga och kräva respekt och ansvar tillbaka anser Zackari och Modigh (2000).

Zackari och Modigh (2000) menar att samtalet är skolans viktigaste demokratiska redskap. Goda

sociala relationer, d.v.s. skolan som social mötesplats är förutsättningen för samtal. Zackari och

Modigh (2000) använder begreppet demokratiskt samtal som inte bara innefattar rätten att tala

och bli hörd. Man måste också lära sig konsten att lyssna och inte minst vara öppen för argument

och låta sig påverkas av den man samtalar med. Utan förmågan att kunna lyssna finns ingen

grogrund för samtal och kommunikation. Vidare menar författarna (Zackari och Modigh 2000)

att skolan kan ge demokratin innehåll genom att eftersträva det som kallas en kommunikativ

demokrati, d.v.s. en demokrati där man utgår från och respekterar olikheter mellan människor

och samtalar om dem.  Med samtalet i fokus blir språket centralt. I språket finns våra värderingar

inbyggda, vilket blir tydligt i ett pluralistiskt samhälle. Språket är både ett resultat av våra

värderingar och en påverkande och i vissa fall konserverande faktor. Språket används på olika

sätt av olika människor, inte minst av unga. Det är viktigt att lyfta fram de olika maktpositioner

som ofta tas för givna och som är inbyggda i språket. Här har skolan en viktig uppgift att lyfta

fram och peka på hur språket används för att vidmakthålla ett Vi och ett Dom. Om skolan möter

fördomar med kunskaper, ett språk som inte marginaliserar eller kränker och genom ömsesidig

kommunikation, kan mer nyanserade attityder och värderingar utvecklas, beskriver Zackari och

Modigh (2000).

   Demokratisk mentalitet är ett begrepp som Zackari och Modigh (2000) hämtat från

statsvetaren Alf Ross. Det innefattar hur man tilltalar andra, vad man säger och om och hur man

lyssnar, dvs. samtalet och viljan att kommunicera.  Det är i handling och genom att underlåta att
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handla, som våra värderingar på gott och ont visar sig. En skola som inte ingriper när t.ex ord

som bögjävel och hora används, ger barn och unga dubbla budskap och bidrar till diskriminering

och våld (Zackari och Modigh 2000).

7. Redovisning av empiri och analys

I denna del av uppsatsen kommer vi att redovisa vår tolkning av det insamlade materialet. Först

beskriver vi skolmiljön som utgår från vad barnen under intervjuerna berättade för oss och

rektorn berättat när vi träffat henne. Vi redovisar också de intryck som vi fick av skolmiljön

under observationerna. Därefter presenterar vi vårt material från gruppintervjuerna och enkäterna.

I materialet har vi hittat olika mönster eller teman, som vi använt oss av för att redovisa och

analysera materialet på ett överskådligt sätt. Dessa teman är: Definitioner av begreppet svordom;

Vilka svordomar används?; Svordomars frekvens; Vilka svär?; Svordomarnas funktion; Vuxnas,

yngre barns och motsatta könets inverkan; När svär barnen?; Skolpersonalens ingripande samt

Är svordomar på skolan ett problem? Vi avslutar med en något mer sammanfattande analys.

   När vi framöver ibland endast skriver barnen eller skolpersonalen, menar vi de barn och skol-

personal som deltog i våra intervjuer och enkätundersökningen. När vi beskriver skolmiljön

syftar vi på de barn och vuxna som vi observerade på skolgården.

7.1 Skolmiljön

Skolan som vi undersökte är en kombinerad låg- och mellanstadieskola med årskurs 1 t.o.m. 6.

Skolan är belägen i ett mindre samhälle (3500 invånare) och har 260 elever varav 20 % har

invandrarbakgrund. I anslutning till skolan finns även fritids. Skolan består av flera byggnader

som omger skolgården. Skolgården består av en fotbollsplan, ett grönområde att leka i, några träd

att klättra i, gungor och asfalt där linjer är uppritade som bl.a. används vid olika bollekar.

   När vi träffade rektorn berättade hon att skolan haft problem för några år sedan med mycket

bråk och oroligheter bland eleverna. Därför hade skolan nu sett till att inte de äldre och yngre

barnen hade rast samtidigt. Rektorn menade att den metoden fungerat. Även barnen berättade i

intervjuerna ibland om hur det var för några år sedan. Då användes flera och grövre svordomar,

det var även mer slagsmål menade några barn.
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Under observationerna iakttog vi vid tre tillfällen mellanstadiebarnen. Vid ett av tillfällena var

även lågstadiebarnen ute en stund. Barnen lekte, gungade, hoppade rep, spelade fotboll eller

andra bollspel gruppvis. Grupperna bestod av såväl pojkar som flickor i ungefär samma ålder.

Det var endast vid något bollspel som åldern verkade vara något blandad. Rastvakterna stod vid

sidan om, men gick ibland fram till barnen i samband med olika mindre konflikter.

Svordomarna vi hörde var ofta i samband med mindre konflikter såsom vid fotbollen ”Vad fan

gör du?”. Det var ofta sådana med religiös anknytning. Konflikterna stannade dock vid verbala

smädelser, förutom vid något tillfälle då några äldre pojkar kastade vattenballonger på yngre.

   Vi hörde fler pojkar än flickor använda svordomar. Det var många gånger samma barn som

svor flera gånger under observationerna. Vi hörde även de äldre svära i större utsträckning än de

yngre. När vi observerade lågstadiebarnen ensamma hörde vi inga svordomar överhuvudtaget.

Ljudnivån var hög och det var svårt att uppfatta allt som sades även då barnen ropade. Om barnet

svor i vanlig samtalston var det omöjligt att höra om man inte stod alldeles intill.

   Vi såg under våra observationer inte några stora konflikter och vi uppfattade inte heller att

något barn tog illa vid sig. Det var ingen som uttryckte det i alla fall, eller som hämtade

rastvakten. Vi såg eller hörde inte vid något tillfälle att någon vuxen sa till barn som använde

svordomar.

7.2 Definitioner av begreppet svordom

Under intervjuerna refererade alla grupperna till svordomar som fula ord. Flickorna i åk 6

förklarade dessutom att svordomar var fula, taskiga, dumma och onödiga ord. I enkäten till

skolpersonalen ställdes den öppna frågan ”Vad betyder ordet svordom för dig?”. Det vanligaste

svaret var att svordomar var negativa kraftfulla uttryck som tydde på bristande eller dåligt

ordförråd. Många menade även att svordomar är fula och otrevliga samt att de inte bör användas.

Detta stämmer väl överens med bl.a. Andersson, L-G (2001), Ljung (1984) och Kotsinas (2003)

som beskriver att svordomar är ord och uttryck som brukar anses vara fula i samhället. En flicka i

åk 6 menade dock att svordomar inte alltid är fula. Som exempel nämnde hon uttrycket ”du är så

jävla gullig”. Då tyckte hon inte att svordomen spelade någon roll. Några i skolpersonalen

däremot anser att svordomar är olämpliga och inte bör användas, d.v.s. förbjudas och
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tabubeläggas. Skolpersonalen gav i viss mån uttryck för samma språkliga folktro som Andersson,

L-G (2001) beskriver, nämligen att svordomar utarmar språket och ordförrådet.

7.3 Vilka svordomar används?

Under intervjuerna ombads eleverna berätta vilka svordomar de hör på skolgården. Alla

grupperna som Ljung (1984 och www.ne.se 040401) använde sig av fanns med (religion,

avföring, könsorgan, samlag och ”mamma-motiv”) bland svordomarna barnen yttrade. Barnen

nämnde dock andra uttryck som inte alldeles enkelt kan kategoriseras in i ovanstående teman.

Därför fann vi tre nya teman för de övriga orden. Det är skällsord som anspelar på främlings-

fientlighet, bristande intelligens och elaka kvinnor. Övriga skällsord som nämndes som vi inte

lyckats kategorisera är: håll käften, jävla fuling, gå och släng dig i väggen, fullgubbe och ung-

jävel. Kategorierna som handlar om främlingsfientlighet respektive elaka kvinnor är få ord

insorterade i, så till viss del kanske de kategorierna är onödiga. Uttrycken kanske istället skulle

insorteras under övriga. Vissa av de uttryck som nämndes kanske inte alla skulle benämna som

svordomar. Svordomar kan ibland användas för att skälla på någon, och gränsen mellan

svordomar och skällsord kan vara svår att dra, även för oss. De ord vi indelat i de olika

kategorierna är ändå sådana som barnen benämnt som svordomar.

De svordomstyperna som återkom i alla barngrupperna var sådana med religiös anknytning,

sådana som anspelar på avföring, sexuallivet och bristande intelligens. Den kategori som flest

uttryck insorteras i är den som anspelar på bristande intelligens (11 stycken) och sexuallivet (10

stycken), därefter följer religion och avföring (6 stycken var) och slutligen främlingsfientlighet (3

st) och skällsord för elak kvinna (2 st). Det betyder inte att t.ex. ord som anspelar på bristande

intelligens används oftast på skolgården, utan endast att det uttrycket var mest frekvent under

intervjuerna.

Religion (6 uttryck): fan och jävla/jävlar, aj som in i helvetet, så djävulen in i helvetet, dra åt

helvete, satan

Avföring (6 uttryck): rövhål, skit, skithuve, arsel, shit, skitstövel

Sexuallivet (10 uttryck): fitta, kuk, hora, kuksugare, fuck you, Stick och knulla din mamma!, bög,

flata, lebbar, bögjävlar
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 Bristande intilligens (11 uttryck): cp, du är så knäpp i huvet, liten hjärna, din dumma lilla jävel,

särsvin, du är rent jävla trög i huvet, du är dum i huvet, idiot, sär, dum, trög

Främlingsfientlighet (3 uttryck): jävla blatte, nigger, tattare

Skällsord för elak kvinna (2 uttryck): bitch, subba

Övriga (5 uttryck): håll käften, jävla fuling, gå och släng dig i väggen, fullgubbe, ungjävel

De vuxna på skolan fick genom enkäten möjlighet att besvara frågan: Vilken typ av svordomar

anser du vara vanligast på skolans område? Många nämnde svordomar som anknyter till religion

och sexuallivet. En person svarade såhär: ”Klassiska svenska svordomar samt könsrelaterade

svordomar”. Flera använde sig av uttrycket könsord. Vad som exakt avses med detta förklarades

inte, men vi gissar att vad som avses är benämningar på könsorgan och andra uttryck som

anspelar på sexuallivet. Vi gissar även att uttrycket klassiska svenska svordomar syftar på

svordomar som anspelar på religion och avföring.

Religion: fan, helvete, jävla/jävel,

Avföring:

Sexualliv: ”könsord”, bög, kuk, fitta, hora, bögjävel

Bristande intelligens: idiot, din dumma jävel

Främlingsfientlighet: jävla blatte

Skällsord för elak kvinna: subba

Som synes kan även de orden skolpersonalen angav i enkäten sorteras på samma sätt som de

orden barnen nämnde. Ett undantag är kategorin avföring, inga vuxna skrev några sådana ord i

enkäten.

7.3.1 Gradskillnad bland svordomarna

Flera av barnen poängterade att de anser att det egentligen aldrig är fullt acceptabelt att svära,

men de menade ändå att vissa ord är grövre än de andra. Det handlade främst om uttryck som

anspelar på sexualitet, men även bristande intelligens. Ibland föregicks den av en svordom

hämtad från religionsområdet (ex jävla fitta). Gemensamt för alla ord barnen nämnde i detta

sammanhang var att de är skällsord. Flera barn berättade att det hände att sådana ord användes på
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skolan och att de blev ledsna, arga eller förolämpade när de fick höra dem. Några barn berättade

även att de själv kunde använda sådana ord när de var arga. Många av dem ångrade sig dock i

efterhand, berättade de.

De orden som inte ansågs vara så grova bland barnen var sådana som handlar om religion eller

avföring. En pojke i åk 6 sade så här: ”’Håll käften!’.. då tar man inte så illa upp... Det är

ungefär som att säga ’Tyst!’.. Men ’Din jävla bög’...”

Skolpersonalen fick i enkäten möjlighet att svara på frågan: Anser du att några svordomar är

värre eller mer problematiska än andra?. En majoritet ansåg att uttryck som anspelar på

sexualitet är mer problematiska. En person motiverade sitt svar så här: ”Könsrelaterade

svordomar reagerar jag kraftigt på. Antagligen för att jag tycker att det nedvärderar de kvinnliga

och manliga könen, men framförallt ifrågasätter jag synen på kroppen som om det skulle vara

något negativt.”  Ett annat svar var: ”Svordomar som relaterar till någon ’minoritet’ som

bögjävel, jävla blatte o.s.v. Ofta vet barnen inte riktigt vad de pratar om”.

   Flera bland skolpersonalen menade att barnen blev sårade och kränkta av ord med sexuella

anspelningar. En person tyckte att ord som anspelar på bristande intelligens var mer

problematiska. 3 personer (av 16) menade dock att alla svordomar är lika hemska.

Kotsinas (2003) presenterar några förklaringsmodeller till att svordomar som anspelar på

sexualitet blivit populära. De traditionella svordomarna (d.v.s. sådana som anspelar på religion

och avföring) har mist sin styrka och istället blivit ganska vanliga förstärkningsord. När de orden

mist sin styrka letar man således efter andra, ord som anspelar på sexualitet har då blivit

populära. Tidens intensiva betoning av kroppen och sexualitet kan också vara en förklaring. Allt

som har med sex att göra är ännu mer spännande för den som har ingen eller liten erfarenhet. Att

då använda svordomar som anspelar på sexualitet kan vara ett sätt att maskera en nyfikenhet och

ge ett intryck av nonchalans. Det kan också handla om kulturella och språkliga influenser från

andra länder och kulturer, genom t.ex. invandring och massmedia. Svordomar som anspelar på

sexualitet är nämligen vanligare i andra språk, t.ex. engelskan. Det kan även finnas om ett mer

eller mindre öppet kvinnoförakt bakom användningen av ord såsom hora och fitta. Den manliga

motsvarigheten kuk  används mera sällan på samma nedvärderande sätt (ibid).
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Enligt Svahn (1999) kan användningen av skällsord som syftar på omanlighet hos män och

sexuell lössläppthet hos kvinnor vara ett sätt att kontrollera människor genom att stämpla någon

som gör fel eller att få folk att hålla sig inom normen. Ögren (1998) menar att det kanske inte är

så konstigt att svordomar med sexuella anspelningar är populära bland ungdomar eftersom den

perioden av livet till stor del handlar om att söka sin identitet. Sexuell lättillgänglighet eller brist

på manlighet kan knappast uppfattas som önskvärda egenskaper i den könsidentitet man söker.

De äldsta barnen vi träffade var 13 år och de andra 11 år, det är en period som vanligtvis inte

handlar om att söka könsidentitet (se t.ex. Andersson, G 2001). Kanske är då Kotsinas (2003)

orsaksförklaringar mer tillämpbara för den gruppen av barn som vi träffade. Guggenbuhl (2000)

menar att barnen för att stärka gruppkänslan och därmed den makt gruppen upplever, väljer ord

som tydligt skiljer sig från vuxenspråket, starka ord som de vet provocerar vuxna.

Barnen använde dock till stor del också uttryck som anspelar på bristande intelligens, det var även

uttryck som ansågs grövre än andra. Andersson, L-G (2001) beskriver att ord som

innehållsmässigt är hämtade från följande områden: könsorgan och sexuellt umgänge, religion och

kyrka, kroppens avfallsprodukter, döden, fysiska och mentala handikapp, prostitution samt

narkotikahantering och kriminalitet ofta anses vara fula och tabubelagda i samhället. Vi har dock

inte funnit någon annan orsak i den forskning vi undersökt till varför ord som anspelar på

bristande intelligens används eller kan anses grövre än andra. Kanske upplever barnen att sådana

ord är mer tillåtna eftersom de inte riktas mot något kön eller någon minoritet (t.ex. homosexuella

eller etniska minoriteter), och därmed kan de användas i större utsträckning utan kommentarer från

vuxen-världen? Dock menade många barn att de kunde bli ledsna av att höra svordomar som

anspelar på bristande intelligens och därför tycker vi att de förtjänar att uppmärksammas. Att

ständigt behöva höra att man är dum kan säkert vara förödande för ett barns självförtroende och

påverka skolresultaten negativt. Denna upplevelse av kränkning kan ses ur ett maktperspektiv, en

obalans i makt, där barnen inte upplever sig vara jämbördiga (Myndigheten för skolutveckling

2003).

7.4 Svordomars frekvens

De flesta av de barnen vi intervjuade sade sig höra svordomar varje rast eller varje dag, vilket de

bedömde som ofta. En pojke åk 4 svarade ”Hela da´n” , en annan pojke i åk 4 berättade”Ibland,
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om de inte får en sak brukar de säga, typ ’jävla bög’” .”Asså..vet inte..ibland är det varje rast”

menade en flicka i åk 4. Även skolpersonalen på skolan är av samma åsikt, de säger sig höra

svordomar flera gånger / dag eller en eller någon enstaka gång / dag. Undantaget var en person

som menade att hon/han sällan eller aldrig hörde svordomar.

7.4.1 Försöker barnen svära mindre?

Det var bara ett fåtal barn som sade sig försöka svära mindre, det var några pojkar i åk 6. De

flesta menade att de inte tänkte på att de svor och att de gör det av vana. ”Det bara pluppar ut”

sade en flicka i åk 4. Flickorna i åk 6 poängterade dock att de försökte undvika de fulaste

svordomarna; ”Man försöker undvika dom fulaste orden. Asså fan å shit å sånt å skit. Asså det

räknas inte som svordom... Eller det är det men inte så dumt.” (flicka åk 6). Flickorna i åk 6

menade att svordomar som anspelar på sexualitet är grövre.

7.5 Vilka svär?

Barnen var under intervjuerna eniga om att det främst är barnen som svär på skolan. Alla grupper

nämnde dock någon lärare som brukade svära.

7.5.1 Barnen

Alla barn som vi intervjuade menade att de själva kunde svära ibland. Under intervjuerna menade

barnen att äldre barn svär mer än yngre, men att en grupp pojkar i åk 5 svor allra mest. Några

barn berättade att även de minsta barnen kunde svära ibland. ”Vissa små kan säja nigger å satan

å sånt, såna små.” berättade en flicka i åk 6. Barnen var eniga om att pojkar svär mer än flickor

på skolan, men att vissa enstaka flickor kunde svära lika mycket som pojkarna. Flickorna i åk 6

menade att i åk 6 så svär flickor och pojkar lika mycket, men att pojkarna svor mer i alla de andra

klasserna. Barnen berättade att äldre barn, såsom storasyskon, lärt dem svära.

Av enkäterna framgick att de flesta i skolpersonalen ansåg att pojkar svär mer än flickor, däremot

såg de ingen skillnad i svordomsfrekvensen mellan barn i åk 4 och 6.
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7.5.2 Könsskillnader i bruket av svordomar

Alla grupperna under intervjerna menade att ord som hora, fitta, bitch, flata m.m. var sådana som

främst användes av pojkar till flickor. Flickgrupperna berättade att de ibland kunde få höra

sådana ord. Det framkom dock att även några äldre flickor brukade använda sådana ord och att

orden ibland kunde riktas till pojkar, om pojken tex hade långt hår.

   Vi fick även intrycket av att uttrycket bög främst användes av pojkar till pojkar. Några pojkar i

åk 6 berättade dock om en situation då flickor använt sådana ord till dem.

Pojkarna i åk 6 menade att flickor och pojkar använder olika ord när de svär. De använde uttryck

som ”snällare” och ”mjukare” för att förklara de svordomar som flickor använder. Som exempel

nämnde de svordomar som anspelar på bristande intelligens såsom ”Är du dum i huvet?”. Pojkar

använde ”hårda” svordomar, menade gruppen men förklarade inte vad ”hårda” innebar trots att

vi frågade. De förklarade dock vilka svordomar de ansåg vara grövre och nämnde då uttryck som

anspelar på sexualitet (ex ”din jävla bög” och ”knulla din mamma”) och bristande intelligens (ex

”sär” och ”cp”).

Barnen fick under intervjuerna berätta vilka ord de brukar använda när de svär. Flickorna sade att

de då ofta använde ord som anspelar på religion och avföring. Flickorna i åk 4 menade att de

försökte undvika ord som syftar på bristande intelligens, men att det ändå ibland hände att de

kunde använda sådana ord. De flesta flickor i åk 6 försökte undvika att använda ord som anspelar

på sexualitet förutom vid skämt, en flicka menade dock att hon använde sådana ord ofta: ”Man

kan säga så här på skoj.. ’Du din jävla hora’”. Pojkarna nämnde att de använder svordomar som

hör till kategorierna religion, bristande intelligens, avföring och sexualitet. Pojkarna i åk 6

berättade att de förutom dessa använde ord som anspelar på främlingsfientlighet och skällsord för

elak kvinna. Således verkar det som att flickorna i större utsträckning än pojkarna använder

traditionella svordomar och försöker undvika sådana som de anser vara grövre. Pojkarna sade sig

använda både traditionella och grövre svordomar. Pojkarna nämnde inte att de försökte undvika

vissa uttryck såsom flickorna, men i och för sig frågade vi inte särskilt om det.

Flera i skolpersonalen ansåg att flickors och pojkars bruk av svordomar skiljer sig åt. Bl.a. anser

de att pojkar svär mer än flickor, att pojkar använder grövre ord och mer könsord. En person
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skrev att ”Flickorna är mer diskreta, använder mildare ord”. ”Jag upplever det som att pojkar

överlag är mer ’grova och fula’ i språket än flickor”, skrev en annan person. 4 personer av 16

menade däremot att det inte finns några könsskillnader avseende vilka svordomar barnen

använder.

Andersson, L-G (2001) skriver att kvinnor använder ett mer vårdat språk än män. Ett vårdat språk

associeras med värden såsom utbildning, kunskap och social status. Fult språk har andra värden,

sådana som associeras till styrka och tuffhet och anses vara positiva värden för män. Möjligtvis

styrs även barnen av sådana normer avseende bruket av svordomar.

I Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar (1999) fann man att de könsord som var riktade

mot det kvinnliga könet var vanligare och grövre.

7.6 Svordomarnas funktion

Vi kommer beskriva vilka funktioner svordomar har för barnen genom att utgå från svordomars

olika former; utrop för plötsliga händelser, skällsord och osjälvständiga yttranden. Avslutnings-

vis kommer vi beskriva funktioner som inte lika enkelt kan utgå från svordomarnas former,

nämligen att markera identitet och grupptillhörighet och svordomar som en del av socialisation

och utvecklingen. Dessa funktioner går till stor del in i varandra. Att markera identitet och

grupptillhörighet är en del av socialisationsprocessen och i gruppen kan man ibland skämta eller

håna andra o.s.v.

Skolpersonalen menade att det är vanligt att barnen använder svordomar som osjälvständiga

yttranden d.v.s. i vanligt tal, och utrop, men att använda svordomar som skällsord är något

ovanligare. Nio av 16 i skolpersonalen som deltagit i enkäten menade att vuxna alltid ska ingripa

när de hör barn svära, i alla ovan angivna situationer. ”Det ingår i vårt uppdrag som pedagoger

att föregå med gott exempel och vara tydliga i vad som är tillåtet och ej”, skrev en person bland

skolpersonalen. Andra kommentarer var ”Vi måste visa att vi inte accepterar detta” och ”Man

skall leda barn på rätt väg”.
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7.6.1 Skällsord

Våra enkätdeltagare var eniga om att vuxna bör ingripa när barn använder svordomar för att

skälla på varandra. I enkäten ställde vi dock inte frågor som handlade om mer specifika

situationer när skällsord används, såsom skämt och urladdning. Under intervjuerna tog dock

barnen upp sådana situationer.

7.6.1.1 Uttrycka ilska mot en annan person - ord som sägs med syfte att såra

Den situationen barnen under intervjuerna talade mest om var när de svor för att de var arga på

någon. Det kunde handla om ilska, bråk och slagsmål. Enligt Andersson, L-G (2001) är det

vanligt att barn använder svordomar för att skälla på någon annan. Det var även i sådana

situationer barnen beskrev att de kunde bli ledsna. När de nämnde exempel på ord som gjorde

dem ledsna nämnde de svordomar som anspelar på sexuallivet och bristande intelligens. En flicka

i åk 4 sade att ”..dom brukar kalla en hora också..” och menade att det kunde göra henne ledsen,

de andra flickorna höll med. Flickorna i åk 6 berättade att jävla fitta var den mest aktuella

svordomen på skolan d.v.s. vanlig. Pojkgrupperna nämnde istället ord som jävla bög och

bögjävel. Dock var även religiösa anspelningar med, såsom dra åt helvete eller som adjektiv

såsom jävla särsvin.

   De yngre barnen, i åk 4, talade öppet om att de kunde bli väldigt ledsna eller arga när de fick

höra sådana ord. De äldre barnen, i åk 6, menade att de till stor del vant sig vid att få höra sådana

skällsord och därför inte tog åt sig, förutom ibland t.ex. om en kompis använt sådana ord i ett

gräl. Flickorna i åk 6 kunde dock erkänna att det kunde vara jobbigt att få höra vissa grova

svordomar. En pojke i åk 6 sade så här: ”Man blir ju ledsen inombords.. Men inte så... Man vill

inte visa det..”. Vi har funderat på detta och menar att orsaken kanske är att de äldre barnen har

ett större behov än de yngre av att visa sig mer vuxna och självständiga. Givetvis kan det även

vara som barnen säger; de har hört uttrycken så många gånger att de inte längre påverkas i samma

grad. Skolverket (1999) fann i sin nationella kvalitetsgranskning att en del flickor i skolan

menade att de blivit vana vid att höra könsord, liksom de äldre barnen i våra intervjuer.

Flera av barnen berättade att de hände att de själva kan använda uttryck som anspelar på

sexualitet och bristande intelligens när de blir riktigt arga, de kunde även användas till bästa
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kompisen om man var tillräckligt arg. När dispyten var över kunde barnen bli kompisar igen.

Barnen berättade att de senare ångrat att de använt de orden.

Skolverket (2002) beskriver att verbala kränkningar är den vanligaste typen av kränkning på

skolan. Undersökningen visar att minst vanligt är att eleverna upplevt att de blivit kallade sådana

ord som har med religös bakgrund att göra eller rasistisk art. Mindre än vad tionde elev uppger att

de kallats något nedsättande med sådan anknytning. Det verkar finnas återhållande normer i

ungdomsgruppen vad det gäller benämningar för religös bakgrund eller av rasistiskt slag (ibid.).

Betydligt fler ca var fjärde elev uppger att de fått höra nedsättande benämning som tar fasta på

etnisk bakgrund eller utseende. När det gäller normen för språkbruket i ungdomsgruppen

gällande benämning av könsorgan eller sexuell läggning förefaller normen vara mycket

tillåtande. Något fler än var fjärde elev uppger att de blivit kallade för nedsättande ord inom det

området (ibid.).

Under skolåren blir de jämnåriga kamraterna allt viktigare och barnet blir mer oberoende av sina

föräldrar. Kamratgruppen har ett eget normsystem. I nioårsåldern börjar självbilden förändras.

Känsligheten för att vara annorlunda eller inte räcka till när det gäller utseende och prestationer

ökar (Hwang och Nilsson 1996). Därför är det kanske inte så konstigt att barn skäller på

varandra, de ska bevisa för varandra att de duger genom att trycka ned den andra.

Barnen berättade att skolpersonalen många gånger ingriper när svordomar används i samband

med högljudda bråk och slagsmål. Barnen menade dock att skolpersonalen, t.ex. rastvakterna ofta

var för långt borta för att märka att barnen bråkade, istället passade de mest de yngre barnen.

Flickgrupperna ville att skolpersonalen skulle ingripa mer när svordomar används för att skälla på

någon annan, de ville att de vuxna på skolan då skulle säga till och bry sig mer. Även några av

pojkarna i åk 4 tyckte så, men inte pojkarna i åk 6.

   Enligt Guggenbuhl (2000) vill barnet höra en skolans röst som protesterar, för att kunna komma

fram till en egen moralisk uppfattning.

Enligt Svahn (1999) finns det fem huvudområden för skällsord. Det som ovan beskrivit skulle

kunna klassificeras in i affektladdade situationer, d.v.s. de inblandade har behov av att ge utlopp
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för ilska och frustration. Det kan även handla om maktutövning, d.v.s. att en överordnad

person/grupp trycker ned en underordnad person/grupp. Den senare situationen kan vara en

ingrediens i mobbning.

Vi frågade alla grupper under intervjuerna vad de gjorde när de blev ledsna av att få höra

skällsord. Barnen i åk 4 menade att de sade till skolpersonalen, oftast sin klasslärare. Läraren

talade sedan om det inträffade i klassrummet och förklarade vad ordet betydde. Barnen i år 4

menade att det hjälpte att säga till, d.v.s. att personen använde skällsordet mindre. Barnen i åk 6

däremot menade att det inte hjälpte att säga till skolpersonal. Den som använt skällsordet blir

irriterad, retas och skäller ännu mer. Därför menade de att de bara ibland sade till skolpersonalen

i sådana situationer. Enligt Guggenbuhl (2000) använder barnen sin egen jargong eftersom den

bekräftar deras känsla av att vara en egen makt. Om läraren eller föräldern visar att de blir

förfärade bevisar det barnets egen styrka. Att läraren rodnar när man använder obscena uttryck,

bekräftar gruppkänslan. Om läraren med empati förklarar för eleven att han mycket väl förstår

varför han eller hon använder obscena ord, eller förklarar dess innebörd blir barnen ofta

irriterade. Effekten uteblir om läraren förhåller sig saklig och inte blir upprörd (Guggenbuhl

2000).

7.6.1.2 Verbala dueller

Ett annat vanligt sätt att hantera situationen när ett annat barn skäller på en är att försvara sig

verbalt. En flicka i åk 4 berättade att hon kunde säga: ”Det kan du va’ själv!”, en pojke i åk 6 gav

ett annat exempel: ”Era bögjävlar!”. Andersson, L-G (2001) beskriver någon slags verbala

kamper, där syftet är att vara snabbare och slagfärdigare än motparten. Han menar att det mest

handlar om att träna upp den språkliga kreativiteten och uppfinningsrikedomen. Kotsinas (1994)

anser att verbala dueller en del av socialisationsprocessen. Istället för att slåss lär sig barnen att

slåss med orden.

Några pojkar i åk 6 berättade om ett annat sätt att försvara sig som de använt. Några flickor hade

kallat dem bögjävlar och då hade pojkarna börjat skratta för att visa flickorna att de tyckte att det

är löjligt att säga så. Flickorna hade slutat.
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7.6.1.3 Skämt eller allvar?

Barnen talade om att det var vanligt att använda svordomar på skoj. T.ex. kunde man säga ”Du

din jävla hora..” (flicka åk 6) och ”Stick bitch!” (flicka åk 6) i sådana sammanhang. Flera barn

betonade att det är viktigt att barnen kände varandra i sådana sammanhang, så att alla inblandade

förstår att orden sägs på skoj. Många barn som vi träffade var ganska accepterande till svordomar

i sådana sammanhang. Enligt Svahn (1999) kan nedsättande ord även vara ett tecken på intimitet.

Två personer känner varandra väl och vet att orden inte är illa menade. Även Andersson, L-G

(2001) beskriver situationen att svordomar kan användas i skämt till varandra, för att visa

vänskap. Han menar att sådana yttranden kräver stort förtroende och en ömsesidig respekt.

Personerna måste nämligen lita på och känna varandra väl. Under intervjuerna fick vi dock

intrycket av att barnen inte alltid fann skämten så roliga, vilket tyder på att vissa situationer på

ytan kan beskrivas som skoj, medan det i själva verket handlar om kränkningar. Att skämta är ju

nämligen accepterat i omgivningen, till skillnad från att kränka. En av flickorna i åk 6 poäng-

terade att vissa elever kanske ändå tar orden på allvar. Några barn berättade också att de ibland

tycker att det är irriterande att få höra grova skällsord även om de inte är allvarligt menade eller

som en del av ett skämt. Höistad (2001) menar att det är svårt att avgöra vilka situationer som är

bagatellartade, kanske skoj, och vilka som handlar om mobbning. Om samma elev utsätts väldigt

ofta är detta ett led i pågående mobbning. Han anser att man som vuxen i sådana sammanhang

bör ingripa, inte genom att fråga de inblandade eftersom de oavsett lär svara att det är på skoj;

vad ska egentligen en mobbad elev säga om mobbaren står bredvid? Den vuxne bör istället

markera att han/hon inte tycker att det är skojigt, och att barnen därför ska sluta (ibid.).

7.6.1.4 Urladdning

Vissa skällsord kan även bli urladdade. Exempelvis genom att homosexuella själva kallar sig för

bögar eller flator (Svahn 1999). Ett ord är ett språkligt tecken med två sidor, enligt Andersson,

L-G (2001) en uttryckssida (formen) och en innehållssida (betydelsen). Vid urladdning kvarstår

ordets form men betydelsen har förändrats. En flicka i åk 6 berättade att barn med utländsk

härkomst på skolan kunde kalla varandra för ord såsom ”jävla blatte”, men hon tyckte själv att

det var konstigt.
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7.6.2 Utrop

Flera av barnen menade att de svor som utrop vid plötsliga händelser; ”Jag går själv på fotboll

och så ibland när jag missar bollen brukar jag också säga så.. fan också.. men.. det är bara för

att jag missar bollen.. ingen annan stör sig på det heller.” (flicka åk 4).

Flera barn tyckte att det var acceptabelt att svära i sådana sammanhang, även vuxna i deras

omgivning, berättade barnen, hade stort överseende med svordomar då. Enligt Andersson, L-G

(2001) är motivet för bruket av svordomar i en sådan situation psykologiskt. Har man en

frustration inom sig måste man på något sätt få utlopp för den, tex genom att svära. Andersson

(ibid.) beskriver att många människor har ett stort överseende med denna typ av svordomar och

att en del t.o.m. tycker att de är nödvändiga i vissa situationer, de behövs för att lätta på trycket

och avreagera sig.

9 av de 16 i skolpersonalen som fyllde i enkäten ansåg att vuxna bör ingripa när ett barn svär som

utrop för en plötslig händelse, en av dem motiverade sitt svar såhär: ”Jag tycker att man för det

mesta ska påpeka för barnet att man inte ska svära.” 7 av de 16 som fyllde i enkäten tyckte inte

det, en av dem motiverade sitt svar såhär: ”Ibland kan man inte hjälpa att man svär tex om man

slår sig och då tycker inte jag att man som vuxen behöver påpeka det”.

7.6.3 Osjälvständiga yttranden

Enligt barnen var det också vanligt att använda svordomar vid osjälvständiga yttranden, dvs när

svordomar används som nästan vilka andra ord som helst. En flicka i åk 6 menade att hon

brukade fälla yttranden såsom ”fan vad fint bord” eller ”fan vad jag är trött”. Under intervjuerna

fick vi intrycket av att barnen var ganska tillåtande till sådana svordomar. Andersson, L-G (2001)

menar att motivet till att svära i sådana sammanhang kan vara språkligt. Personen svär för att

förstärka sina tankar och känslor. Nästan alla personer, alla utom en, som deltog i enkätunder-

sökningen menade att vuxna ska ingripa när barn använder svordomar som osjälvständiga

yttranden. Kotsinas (2003) beskriver att de traditionella svordomar (d.v.s. svordomar som

innehållsmässigt berör ämnena religion och avföring) för ungdomarna förlorat sin styrka och

istället blivit ganska vanliga förstärkningsord. Barnen på skolan verkar också använda de

traditionella svordomarna i sådana sammanhang, såsom i exemplena ovan.
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7.6.4 Markera identitet och grupptillhörighet

Barnen berättade att vissa grupper bland eleverna svor mycket, det var både pojkar och flickor.

Genom barnens sätt att berätta fick vi intrycket av att svordomarna var en del av kompisgängets

jargong och image. Guggenbuhl (2000) skriver om att känslan av tillhörighet i en grupp bland

barn många gånger tar sig uttryck i språket. I gruppen använder barn sådant språk som ger känsla

av makt och skiljer sig från vuxenspråket. Enligt Andersson, L-G (2001) har varje grupp sitt eget

språk och sin egen jargong. Svordomar frodas snarare bland normbrytare än normgivare och

normbevarare. Till den första kategorin hör ofta ungdomsgrupper. Vidare menar han att en person

genom sitt språk ger en bild av sig själv som individ.

7.6.5 Socialisation och utveckling

Alla grupper var eniga om att det inte är tufft att svära. Däremot kunde de nämna andra elever

som de ansåg svor för att vara tuffa. Ofta handlade det om yngre barn. ”Dom ska vara tuffa och

impa på varandra” sade en flicka i åk 6 när hon kommenterade yngre pojkars svärande. Vi fick

intrycket att vissa barn, trots sina påståenden, nog ändå tycker att det är lite tufft att svära. Bl.a.

tog ett fåtal barn tillfället i akt under intervjuerna och berättade nästan stolt alla svordomar de

kände till. Kotsinas (1994) beskriver att det ger prestige i kamratgruppen att våga bryta mot det

traditionella vuxenspråket. Genom att använda fult språk kan den unge visa för sig själv och

omgivningen att han/hon inte längre är ett snällt litet barn utan en självständig person som är på

väg att lämna beroendet av vuxna. På så sätt menar Kotsinas (1994) att svordomar kan vara ett

inslag i socialisationsprocessen.

   Andersson, L-G (2001) menar att barn ofta svär för att visa sig tuffa inför jämnåriga kamrater

eller chockera de vuxna. Barnen är medvetna om ordens kraft i dessa situtationer, de vet att orden

är förbjudna. Det är t.o.m. skälet till att de gör det, de vet att de får uppmärksamhet. Ju mer

olämplig situationen är för ett kraftuttryck, desto större blir effekten.

7.7 Vuxnas, yngre barns och motsatta könets inverkan

Barnen menade att de svär mindre när vuxna är i närheten. Däremot berättade några pojkar (både

i åk 4 och 6) att det kan hända att de svär när skolpersonal är i närheten, om de är tillräckligt arga,

tex vid slagsmål. Pojkarna i åk 4 berättade att det fanns barn på skolan som behandlade lärare

illa: ”Det finns vissa som kallar lärarna för hora.” ”Dom spottar till å me’ på lärarna.” Vi kan
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dock inte avgöra om pojkarna menade att sådana händelser inträffat för några år sedan, då det var

stökigare på skolan eller om de pratade om nutid. Flickorna i åk 6 berättade att de kan svära när

vuxna är närvarande, t.ex. hemma i närheten av sina föräldrar. Men de svär inte till föräldrarna.

Flera av barnen menade att de svär mindre när yngre barn är i närheten. En pojke i åk 4

motiverade detta med ”för dom ska inte lära sej såna ord”. En flicka i åk 6 sade att hennes

svärande inte påverkades så mycket av om mindre barn var i närheten, hon svor dock inte till de

små barnen. Pojkarna i åk 6 menade att de ibland svär så att de minsta på skolan hör, men för det

mesta har de inte rast tillsammans.

Flera barn berättade att de svor både till pojkar och flickor. En flicka i åk 4 sade så här: ”Asså

pojkarna i klassen vill man gärna säga till men det är bara för att man tycker att alla är så

störiga, alla killarna.”

7.8 När svär barnen?

7.8.1 Rast eller lektion

Barnen vi intervjuade berättade att de främst hörde svordomar under raster, men ibland även

under lektionstid. Vi fick intrycket av att barnens svärande under lektionstid berodde mycket på

hur tillåtande läraren är men även barnens beteende. Pojkarna i åk 6 berättade att de svär mer när

de hade vikarie. Vissa lektioner, såsom gymnastik, slöjd och musik svär de mer på vilket kan ha

att göra med att sådana lektioner av förklarliga skäl inte är lika tysta och lugna.

7.8.2 Fritid eller skola

Några av barnen vi intervjuade menade att de svor mer på fritiden än i skolan. Flera barn

berättade att de kunde svära hemma i samband med syskonbråk. Några flickor i åk 6 berättade att

de kan svära hemma i närheten av sina föräldrar, men inte svordomar riktade till föräldrarna. Ett

par andra pojkar i åk 6 berättade att de aldrig skulle svära hemma inför eller till sina föräldrar,

och framför allt inte till sina mödrar. En flicka i åk 4 berättade att hemma hade de en regel, när

någon svor fick den personen böta en krona. Andra barn berättade att de fick tillsägelser av sina

föräldrar om de svor hemma. Barnen berättade även om andra situationer när de hörde

svordomar, på fotbollsträningen eller när de umgicks med kompisar på fritiden. Andra barn
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menade dock att de svor mindre på fritiden. ”Man träffar inte alla som man träffar i skolan då,

så då svär man mindre” berättade en pojke i åk 6.

7.9 Skolpersonalens ingripande

De flesta barnen var eniga om att skolpersonal säger till varje gång ett barn svor under lektions-

tid, åtminstone varje gång de hör svordomen. På rasten menade flera barn att skolpersonalen ofta

står för långt borta för att lägga märke till svordomar. De befinner sig på avstånd och ser oftast

till de yngre barnen. De ingriper då främst när svordomar yttras när barnen skäller högljutt på

varandra eller i samband med bråk och slagsmål.

Flickorna som vi intervjuade var tydliga med att de ville att skolpersonalen skulle säga till mer

och bry sig mer då barnen använder svordomar för att skälla och bråka med varandra. Flera

pojkar tyckte att skolpersonalen sade till tillräckligt mycket gällande svordomar. Någon enstaka

pojke i åk 4 menade dock att han ville att skolpersonalen skulle ingripa mer då svordomar

används som skällsord.

Skolpersonalen ansåg att vuxna alltid bör ingripa när barn använder svordomar som tilmäle. De

flesta ansåg att vuxna bör ingripa när barn använder svordomar som osjälvständiga yttranden och

9 av 16 ansåg även att vuxna bör ingripa när barn svär som utrop för en plötslig händelse. Hälften

av skolpersonalen ansåg att vuxna alltid bör ingripa när barn svär. De flesta i skolpersonalen

menade att de själva ingriper en eller någon enstaka gång per dag när de hör barn svära.

7.10 Är svordomar på skolan ett problem?

Vi fick intrycket av att barnen för det mesta inte anser att svordomar på skolan är något problem.

Flickorna i åk 6 tyckte visserligen att det svärs för mycket på skolgården. Pojkarna i åk 6 menade

däremot att det ”räckte” och är ”lagom”. Det vi uppfattade att barnen fann problematiskt är den

situationen när svordomar, eller andra ord med för den delen, används för att skälla på någon i

syfte att såra och kränka. Flera barn berättade om situationer när de blivit ledsna när någon annan

elev skällt på dem. I sådana situationer uttryckte flera barn, främst flickor, att de ville att vuxna

skulle säga till och bry sig mer. De yngre barnen, i åk 4, menade att de själva kunde säga till

skolpersonal i en sådan situation. De äldre barnen, i åk 6, gjorde inte det lika ofta eftersom de
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menade att det inte hjälpte. Den som skällt och bråkat blir bara ännu mer irriterad och skäller och

bråkar därför mer.

När svordomar används som skällsord användes de uttrycken som barnen kategoriserade som

grövre (svordomar som anspelar på sexualitet och bristande intelligens). Flera flickor berättade

att de blev ledsna när de fick höra ord som hora eller fitta. Flera pojkar blev ledsna när de fick

höra bögjävel. Ändå använder de själva sådana uttryck när de blir riktigt arga på någon.

Antagligen därför att de i ilskans hetta drar till med det uttryck som svider allra mest.

Barnen tycker inte att svordomar är särskilt problematiska i andra sammanhang, utan tvärtom är

de då ganska tillåtande som när svordomar används i ett skämt, som utrop vid plötsliga händelser

och osjälvständiga yttranden.

Hälften av 16 i skolpersonalen ansåg själva att svordomar på skolan är ett problem. Några

kommentarer: ”Det skapar dålig stämning” och ”Om man svär mycket i samtal med varandra

och till varandra blir det lätt ett råare och tuffare klimat”. 7 av 16 menade att det inte är något

problem. En person motiverade sitt svar så här: ”Med den massmedia vi har runt omkring oss

med ett ganska hårt språk så får vi nog räkna med att det förekommer allt mer svordomar i

skolan. Jag tror inte att man ska lägga ned så mycket energi på att utrota svordomarna för de

kommer alltid att finnas där ändå.” En person svarade mittemellan ja och nej och motiverade

svaret på detta sätt: ”Det är otrevligt i sig själv. Vi måste som pedagoger sträva efter att försöka

ge eleverna ’ett bättre språk’”.

De flesta i skolpersonalen, 13 av 16, trodde inte att barnen ansåg att svordomar på skolan är ett

problem. ”Ibland ser säkert alla det som ett problem, men överlag tror jag inte att det ser det

som ett problem.”, ”Tror inte att de har samma syn på det som vuxna.” och ”Dom som använder

svordomar har i regel hört det hemma sen barnsben.” är exempel på några av de svar vi fick. 3

av 16 trodde att barnen tycker att svordomar på skolan är ett problem. En motivering löd som

följer: ”Många barn vet att svordomar inte bör ingå i språket men använder dem ändå –

grupptryck. Det blir också tuffare att hävda sig.”
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Några övriga kommentarer vi fick utifrån enkäten är: ”Som gammal pedagog (arbetat /…/ år)

tycker jag att svordomar ökat markant. Hur ska man stoppa det. Värst ändå är alla könsord, som

hora, bög m.fl.” och ”Svordomar går bara allt längre och längre ner i klasserna till och med i

förskolan. Det är problem i framtiden.”

7.11 Sammanfattande analys

Skolan utgör barns vardagliga arbets- och utvecklingsmiljö efter sex års ålder. Det är en viktig

miljö eftersom barnet tillbringar mycket tid i skolan varje dag under många års tid. Skolan och

klassen är ett sammanhang där barnet får dagliga erfarenheter av social interaktion, vänskap och i

vissa fall utanförskap. Inom skolklassen formas en informell struktur av sociala relationer och

status (SOU 2001:55). Skolan styrs av skollagen (1985:1100, www.skolverket.se 040503) enligt

vilken verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska

värderingar. Alla som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och

respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt ska de som verkar inom skolan främja jämställdhet

mellan könen och motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska

beteenden. Skollagen konkretiseras i läroplanen, Lpo 94 (www.skolverket.se 040503), som

beskriver den viktiga uppgift skolan har när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de

grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Skolan ska sträva efter att varje elev

utvecklar sin förmåga att uttrycka etiska ställningstaganden och respektera andra människors

egenvärde. Alla som arbetar inom skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för

samhörighet, solidaritet och aktivt motverka trakassserier och förtryck av individer och grupper.

Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för

att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Skolan ska även sträva efter att

varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk

(Lpo 94, www.skolverket.se 040503).

I språket finns våra värderingar inbyggda (Andersson, L-G 2001 samt Zackari och Modigh

2000), detta är exempelvis tydligt gällande skällsord. Enligt Svahn (1999) tar skällsorden fasta på

sådana egenskaper som är illa betraktade, på så sätt blir de nedsättande orden värdemätare på

vilka egenskaper och beteenden som anses önskade och accepterande. Genom att studera

skällsorden kan då djupare kulturmönster som säger något om värderingar och synsätt i samhället
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friläggas. Detta står i kontrast till Kotsinas (2003) och Ljung (1984) som menar att många gånger

avses inte den bokstavliga betydelsen när svordomar används. Orden används vid skällsord då tex

som allmänt nedvärderande utrop. Även pojkar kan därför kallas hora. Men är det en slump att

det många gånger är pojkar som beter sig omanligt eller har omanliga egenskaper som blir

kallade så (vi fick även några exempel under intervjuerna på detta)? Eller att det i huvudsak är

pojkar som använder ord som hora och fitta till flickor? Visserligen menade barnen som vi

intervjuade att det ofta inte sades på allvar eller att det handlade om ett skämt. Svahn (1999)

menar att de värderingar som framkommer ofta är underförstådda och dunkla. Således kanske det

handlar om djupt liggande värderingar som många inte är medvetna om. Därför anser vi att det är

viktigt att uppmärksamma svordomar och skällsord i samhället, även i skolan.

   Enligt Zackari och Modigh (2000) är det viktigt att lyfta fram de olika maktpositioner som ofta

tas för givna och är inbyggda i språket. Både det mer vårdade språket och det som anses fult och

grovt kan associeras till värden som signalerar makt (Andersson, L-G 2001).

   Men kan det handla om en språklig revolt? Barns och ungdomars bruk av fult språk kan enligt

Kotsinas (1994) tyda på att de vill visa omgivningen att de inte längre är snälla barn utan

självständiga personer på väg att lämna beroendet av vuxna. På så sätt menar Kotsinas (1994) att

användningen av fult språk är en del av socialisationen och vuxenblivandet. Enligt Guggenbuhl

(2000) måste vuxenvärlden försvara konservativa värden, idéer och livshållning så att de utgör en

tydlig orienteringspunkt som barnen tryggt kan revoltera mot och våga framhålla andra meningar.

Barnet förväntar sig att vuxenvärlden och skolan ska inta en bestämd hållning så att de kan

komma fram till en egen moralisk uppfattning (Guggenbuhl 2000). Eller är det så att barnen ger

uttryck för de värderingar som finns i samhället, men att de i större utsträckning uttrycker sig fritt

än exempelvis vuxna som är mer styrda av normer? Andersson, L-G (2001) beskriver att de flesta

vuxna människor i allmänhet uttrycker sig på mer subtilare sätt än barn för att förolämpa

varandra. Kanske ändå Nikell (2000) slår huvudet på spiken, som menar att det är omöjligt att

veta hur hög grad det kränkande språkbruket är uttryck för rent språkliga förändringar eller om

tillmälena speglar verkliga förändringar när det gäller fördomar, förtryck och maktanspråk mellan

könen.

Vi menar att om skolan ska förmedla och förankra grundläggande värden såsom att respektera

andra människors egenvärde och respekt för den gemensamma miljön (Skollagen 1985:1100 och
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Lpo 94) måste de skällsord som används på skolan granskas. Finns det barn med överordnade

positioner som använder skällsord för att manifestera makt? Vilka värderingar har dessa barn?

Hur känns det för dem i underordnad ställning att vara mottagare av dessa ord? Eleverna måste få

hjälp med att komma fram till vilka grundläggande värderingar de har som individer. Skolan

måste hjälpa barn att skapa sig ett godtagbart förhållningssätt till skällsord i relation till

kamraters, vuxenvärldens, skolans och samhällets normer och värderingar. Vi anser således att

svordomar i skolmiljön kan vara ett problem, när de används som skällsord i ett led i mobbning

och kränkningar.

Skolverket (1999) menar att sex- och samlevnadsundervisningen skulle kunna vara ett redskap att

diskutera sexualitet och relationer på ett annat sätt, vilket kan ge svordomar som anspelar på

sexualitet mindre laddning och skapa ett bättre samspel mellan flickor och pojkar. Uppgiften som

lärare borde vara att skapa möjligheter för ungdomar att komma fram med sina uttryck och att

kontrastera detta. Barnen måste få möjlighet att berätta och komma till insikter.

Skolans uppgift i denna fråga är tydligt reglerad i styrdokumenten. Men barnen och deras språk

utvecklas i ett sammanhang. Enligt utvecklingsekologin sker utveckling alltid i ett sammanhang, i

ett samspel och interaktion med olika omgivningsfaktorer (Andersson 2002). Normer och

värderingar på samhällsnivå (makronivå) som t.ex. förmedlas till barnet genom massmedier

påverkar barns språk och värderingar. Politiken som förs på riksnivå ger förutsättningar,

möjligheter eller begränsningar att arbeta med barns språk och värderingar. Skolans organisation,

kommunala resurser och lokalpolitiken påverkar även (exonivå). Den interaktion som sker mellan

familjen, skolan och fritidsmiljön är också betydelsefull (mesonivå), t.ex. om dessa instanser

beslutade om en gemensam hållning i frågan om svordomar. På mikronivå försiggår interaktion

mellan barnet och närmiljöer såsom familj, vänner, skola och fritidsmiljö. Andersson, L-G (2001)

skriver att den bild vi ger av oss själva i många fall är en spegling av hur andra ser på oss och

därför är vårt språkbruk en viktig del av vår personlighet. Därför kan man inte förändra

språkbruket utan att förändra personligheten. Kanske är det den bild av unga och de förväntningar

som förmedlas i bl.a. massmedier som unga försöker leva upp till? Kanske behöver vi i det

omgivande samhället börja betrakta barn och ungdomar på ett annat sätt, ett mer kompetent

sådant, för att ge dem redskapen att förändra sitt språk och sina värderingar?
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Genom socialisationen lär sig barnet de värderingar, regler och normer som gäller i de olika

sammanhangen (Repstad 1998). Barnet är medlem i familjen, men även kamratgruppen och

klassen. Vissa barn kanske också är medlemmar i olika föreningar, såsom idrotts- eller musik-

föreningar. Viktiga socialisationsagenter för barnet är föräldrar och syskon, klasskamrater och

lärare, kompisar o.s.v. Det enskilda barnets bruk av svordomar påverkas således av en mängd

faktorer. Vissa värden och normer internaliserar barnet, d.v.s. gör till sina. Men barnet är inte

bara en marionettdocka som påverkas av olika människor och grupper. Genom socialisationen

påverkar även barnet sin omgivning, t.ex. andra barn eller gör föräldrar och andra vuxna mer

vana vid svordomar. Även inom utvecklingsekologin ses barnet både som en produkt och

medskapare av sin omgivning. Barnet är ett aktivt subjekt i interaktion med omgivningen. Utifrån

detta perspektiv kanske det inte är så konstigt att barn använder skällsord till varandra. Många

barn kämpar för att få tillhöra olika grupper och betraktas som normala. De är ännu inte så trygga

i sin egen identitet att det är positivt att vara annorlunda. De vill tillhöra normen och därför tar

skällsord fasta på det avvikande. Att använda dem kan vara ett sätt för barnet att bekräfta sin egen

normalitet och tillhörighet samt att skymfa den som gör fel och stämpla denna som avvikare.

Hwang och Nilsson (1996) beskriver att självbilden hos barnet under skolåren förändras och

därmed ökar också känsligheten för att vara annorlunda eller inte räcka till avseende utseende

eller prestationer. Barnet börjar jämföra sig med andra barn, grunden för deras bedömningar

utgörs av normer. Kamratgruppen blir under denna tid allt viktigare. Att bli betraktad som

annorlunda och avvikande i denna ålder kan vara förödande för självbilden och medföra problem

inför framtiden.

I ljuset av teorier om utvecklingsekologi och socialisation måste alla nivåer samverka om man

vill åstadkomma en förändring, barnet framför allt. Kanske är, såsom Zackari och Modigh (2000)

framhåller, kommunikation och samtal ett bra sätt att arbeta med barns värderingar. Goda sociala

relationer, d.v.s. skolan som social mötesplats är en förutsättning för samtal. Andersson (1986)

menar att en miljö som erbjuder social och emotionell trygghet är en bättre utvecklingsmiljö än

en miljö som känns osäker och hotfull. Att lärarna bygger relationer med barnen är en viktig del

av arbetet. Det sociala behovet är också kopplat till behov av uppskattning, i skolan är

uppskattning ofta kopplad till prestation. Ett barn som är tryggt i relationer till andra är i mindre
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behov av yttre uppskattning. Behovet av uppskattning är kopplat till individens självvärdering.

Barnen behöver känna meningsfullhet i det de gör och känna att de är delaktiga och har möjlighet

att påverka (Andersson 1986). Zackari och Modigh (2000) använder begreppet ett demokratiskt

samtal som inte bara innefattar rätten att tala och bli hörd, man måste också lära sig lyssna och

inte minst vara öppen för argument och låta sig påverkas av den man samtalar med. Om skolan

möter fördomar med kunskap, ett språk som inte marginaliserar eller kränker och genom

ömsesidig kommunikation kan mer nyanserade attityder och värderingar utvecklas, anser Zackari

och Modigh (2000).

8. Slutdiskussion

Vårt syfte med denna uppsats är att belysa hur barns bruk och upplevelse av svordomar i

skolmiljö samt vuxenvärldens och samhällets syn på samma ämne. Våra frågeställningar handlar

om hur vanligt det är med svordomar på en mellanstadieskola; Är svordomar en del av barns

vardagsliv? Vi undrade vidare vad svordomar betyder och innebär för barn och vuxna samt hur

barns bruk av svordomar upplevs av barn och vuxna. Vi ville även undersöka vilka faktorer som

påverkar barns bruk av svordomar samt om det finns skillnader och likheter mellan yngre och

äldre barns samt flickors och pojkars bruk och upplevelser av svordomar i skolmiljö.

Vi fann att synen på svordomar mellan barn, vuxna och samhälle ibland skiljer sig, men inte

alltid. Bl.a. beskrivs svordomar som fula ord och kraftfulla uttryck av alla grupper. De svordomar

som barnen uppfattar som grövre, d.v.s. svordomar som används som skällsord och anspelar på

sexualitet och bristande intelligens, är till stor del desamma som det omgivande samhället och de

vuxna på skolan uppfattar som grövre. Barnen talade om att de på olika sätt kunde känna sig

kränkta när de fick höra sådana ord. Vissa blev ledsna, andra arga. Skillnaden är att vuxna och

många i barnens omgivning uppfattar svordomar som anspelar på sexualitet som ännu grövre än

barnen. Barnen är något mer tillåtande och accepterande till att sådana svordomar används i vissa

sammanhang, tex i skämt. Barnen och de vuxna på skolan uppgav att de ofta hörde svordomar.

Det visade sig att pojkar och äldre barn på skolan i stor utsträckning svär mer än flickor och

yngre barn. Vi fick intrycket av att flickorna försökte undvika grövre svordomar, men inte

pojkarna. Svordomar visade sig vara en del av barns vardagsliv: Barnen använder svordomar för
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att uttrycka ilska, skälla på någon, försvara sig, skämta, markera sin identitet och grupp-

tillhörighet, visa sig tuffa och självständiga, förstärka tankar och känslor men även för att såra.

Den sistnämnda situationen, när svordomar används som skällsord för att såra någon annan, är

också den situation som anses problematisk, både av barnen och de vuxna på skolan men även

samhället fördömer kränkningar och trakasserier, detta framkommer bl.a. i de styrdokument som

är tillämpliga för skolan. Barnen är mer tillåtande än vuxna på skolan när svordomar används

som utrop för plötsliga händelser, exempelvis när man snubblar och då svär, och när svordomar

används för att förstärka tankar och känslor, d.v.s. svordomarna används som nästan vilka andra

ord som helst. Enligt läroplanen Lpo 94 (www.skolverket.se 040503) ska skolan sträva efter att

varje elev utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk.

Samhällets syn på svordomar i skolan förefaller därför också vara mer restriktiv än barnens syn.

Barnens bruk av svordomar påverkas av deras familj, man lär sig ofta svära genom äldre syskon,

men också vänner. Vissa barn utvecklar en gängjargong i grupp där ibland mycket svordomar

används. Barn använder svordomar så väl i skolan som på fritiden. I skolan förekommer det dock

främst på raster. T.ex. kanske barnet lär sig att det är tufft att svära av sina kompisar medan

läraren säger att det är fult. Föräldrarna kanske säger att det är fult att svära men å andra sidan

kanske barnet hör föräldrarna svära då och då. Barnet kommer antagligen då lära sig och tillägna

sig den uppfattningen som många andra i vårt samhälle har (Andersson, L-G 2001) att svordomar

ibland kan användas i mer informella sammanhang, men inte i de formella.

   Barnets utveckling påverkas av alla de nivåer som beskrivs i den utvecklingsekologiska teorin

(Andersson 2002), således även barnets bruk av och inställning till svordomar.

Flera barn sade under intervjuerna att de ville att de vuxna skulle säga till mer och bry sig mer när

svordomar används som skällsord mellan barn, i syfte att såra och kränka. Även de barn som inte

uttryckte att de tyckte att vuxna skulle säga till, berättade å andra sidan att de ändå kan känna sig

kränkta av att höra skällsord. De äldre barnen menade dessutom att det inte hjälpte att vända sig

till skolpersonalen när de utsattes för tillmälen och förolämpningar. Vi tolkar detta som att de

flesta barn vill ha stöd från skolpersonal i sådana situationer, men att de vill ha hjälp som funger-

ar. Skolan måste således finna nya angreppssätt på detta problem. Kanske bör man granska de
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svordomar och andra ord som kan upplevas kränkande och låta barnen vara med och diskutera?

Vi upplevde under intervjuerna att många barn hade ett behov av att tala om dessa frågor. Detta

kan även vara värdefullt för skolpersonalen då flera av dem tror att barnen inte tycker att

svordomar på skolan är ett problem.

Eftersom skolan är barnets arbetsmiljö anser vi att det är viktigt att de där får lära sig vilka

normer och beteenden som är accepterade i en arbetsmiljö. På lektioner blir detta då självklart.

Vad som inte är lika självklart är raster. Där anser vi att barnen behöver ett större handlings-

utrymme för att få möjlighet att slappna av, lära sig att umgås i grupp med andra barn och

utveckla sitt eget språk. Vi är således mer toleranta till barns användning av svordomar under

raster och fritid. Barnen har också ett större handlingsutrymme under raster. Baksidan av detta

visar sig i att majoriteten av de kränkande handlingarna sker i informella lärmiljöer, såsom

utomhus på skolgården eller i korridoren (Skolverket 2002). Guggenbuhl (2000) skriver om att

det är viktigt av utvecklingspsykologiska skäl att vara med i en grupp. I gänget eller gruppen

konfronteras barnet med den mänskliga existensens realiteter på ett sätt som läroplanen inte kan

erbjuda. De ställs inför existensiella utmaningar såsom svek, intriger, fruktan, fiendeskap,

svartsjuka och konflikter. De konfronteras med människans sämsta sidor men lär sig också att

mobilisera krafter och resurser för att klara av dem. De upptäcker betydelsen av vänskap, lojalitet

och överenskommelser, eller får erfarenheter av hur konflikter kan lösas. I gruppen sker en

spontan social inlärning (ibid.). För att göra detta behöver barnen handlingsfrihet, men å andra

sidan visar det sig att en del barn när de har handlingsfrihet, såsom under raster, utsätts för

kränkande handlingar, däribland mobbning (Skolverket 2002). Enligt Läroplanen Lpo 94 ska inte

något barn behöva utsättas för mobbning i skolan (Lpo 94 www.skolverket.se 040503).

Guggenbuhl (2000) hävdar att vuxenvärlden, däribland skolan, ska försvara konservativa värden,

idéer och livshållning och vara tydliga. Det är de vuxnas bekymrade blick som ger barnet den

rörelsefrihet som är nödvändig för att kunna experimentera med sig själva och livet. Barnen

förväntar sig att vuxenvärlden och skolan ska inta en bestämd och tydlig hållning så att de kan

komma fram till en egen moralisk uppfattning.
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En fråga som har väckt hos oss under arbetets gång handlar om vilken betydelse tydliga gränser

har. Guggenbuhl (2000) menar att om vuxenvärlden inte sätter tydliga gränser går barnen längre

och längre för att provocera och väcka motreaktion, d.v.s. finna gränsen. Svordomar som syftar

på religiositet har mist sin starka laddning och forna betydelse, uttryck som anspelar på sexualitet

väcker generellt sett fortfarande starka känslor men verkar ändå i vissa sammanhang försvagas.

Flickorna vi träffade talade om att de i viss mån vant sig vid att bli kallade för hora. Vad är nästa

steg? Nya ord? Om barnet inte hittar några ord som väcker samma anstöt och sårar, kommer

orden då övergå i handling och våld?

Vårt resonemang tydliggör behovet av diskussioner om värderingar i skolan. Barn behöver lära

sig grundläggande värderingar, såsom respekt för varandra för att kunna umgås med varandra

med lite mer handlingsutrymme och få möjlighet att ta del av de lärosituationer som exempelvis

kamratgruppen erbjuder, utan att för den skull kränka varandra. Givetvis har även andra instanser

förutom skolan ett ansvar i dessa frågor, såsom hemmet, men i skolan finns möjlighet att nå

många barn samtidigt och över en bestående tid. Att arbeta med barns värderingar är ett sätt att

försöka påverka det framtida samhället och bidra till barns möjligheter att utvecklas positivt.
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Hej,

Vi är två studenter från socialhögskolan i Lund, som läser sjätte terminen

kursen barn och unga. På denna kurs ingår att skriva en c-uppsats om 10

poäng. Vi är intresserade av att undersöka barns syn på och upplevelse av

språkets betydelse för skolmiljön, och i synnerhet svordomars inverkan. Vi

vill gärna träffa ert barn i grupp tillsammans med ca 4 andra klasskamrater

för att intervjua dem.  Vi tänker oss en intervju/diskussion på ca 20 minuter.

För att kunna genomföra detta behöver vi vårdnadshavares samtycke, och

ber er därför, om ni samtycker, att skriva på nedan och lämna tillbaka

lappen till skolan senast fredagen den 23 april.

Undersökningen är självklart helt frivillig för barnet och anonymitet

garanteras.

Om ni har några frågor kontakta oss

Gunilla Davidsson  (tel.nr)

Frida Svensson (tel.nr)

Tacksam för er medverkan

……………………………………………………………………………………

Härmed samtycker jag till mitt barns medverkan i undersökning

angående barns språkbruk.

Barnets namn……………………………………………………………

Vårdnadshavares underskrift………………………………………….
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Bilaga 2
Intervjuguide

Svordomars betydelse

Svordomars frekvens
- Hur ofta hörs svordomar i skolmiljön? Är det mycket eller litet? Vilka svär oftast respektive
  minst? Pojkar-flickor – äldre-yngre barn.

Typer av svordomar?
- Vilka är vanliga? Är det skillnad mellan de ord som pojkar och flickor samt äldre och yngre
  barn använder?

Hur svär barnen?
– plötsliga utrop, tillmälen och förolämpningar eller i vanligt tal? Finns det någon skillnad
   mellan äldre och yngre barn samt pojkar och flickor?

Åsikter om svordomar
- Är vissa ord OK / inte OK? Är svordomar OK i vissa situationer etc? Kan de vara
  kränkande? Är svordomar ett problem för skolmiljön?

Skolpersonals ingripande
- Ingriper skolpersonal när elever svär på skolan? Vill barnen att de vuxna ska ingripa?
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Bilaga 3

Enkät till vuxna på mellanstadieskola om barns språkbruk

Vi är två studenter från Socialhögskolan i Lund som skriver en C-uppsats om 10 poäng.
Vi är intresserade av att undersöka barns syn på och upplevelse av språkets betydelse
för skolmiljön, och i synnerhet svordomars inverkan. Vi vill även ta del av vuxenvärldens
synpunkter på och tankar om barns svordomar och dess betydelse för skolmiljön. Därför
är vi väldigt tacksamma om ni vuxna på skolan ifyller denna enkät. Ni kommer vara
anonyma i undersökningen och deltagandet är frivilligt.

Kön:…............................................................................................................................

Ålder:…………………………………………………………………………….....................

Befattning / Utbildning:……………………………………………...................................

Hur länge har du arbetat inom skola?………………………………………..................

1. Vad betyder ordet svordom för dig?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Hur ofta hör du svordomar inom skolans område? Kryssa i det påstående som
stämmer bäst.

(    )  Flera gånger / dag

(    )  En eller någon enstaka gång / dag

(    )  Någon eller några gånger / vecka

(    )  Sällan eller aldrig

3. Vilken typ av svordomar anser du vara vanligast på skolans område?
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. Anser du att några svordomar är värre eller mer problematiska än andra? Ange i så fall vilka och

motivera gärna ditt svar.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

5. På vilket sätt anser du att det är vanligast att barnen använder svordomar i
skolan? Rangordna från ett till tre, där ett är det vanligaste och tre det minst
vanliga.

(    )  Som utrop vid plötsliga oförutsedda händelser.

(    )  Som förolämpningar och tillmälen.

(    )  Som en del av det vardagliga språket, som vilka andra ord som helst.

6. Hur ser du på könsfördelningen när det gäller svordomar? Är det lika vanligt eller ovanligt

bland pojkar som flickor? Kryssa i det påstående som stämmer bäst.

(    )  Flickor svär mer än pojkar.

(    )  Pojkar svär mer än flickor.

(    )  Flickor ock pojkar svär lika mycket / lika lite.



84

7. Hur ser du på åldersfördelningen när det gäller svordomar mellan barn i fjärde klass och i sjätte

klass? Kryssa i det påstående som stämmer bäst.

(    )  Barn i årskurs fyra svär oftare än barn i årskurs sex.

(    )  Barn i årskurs sex svär oftare än barn i årskurs fyra.

(    )  Jag ser ingen skillnad.

8. Anser du att det finns några skillnader bland eleverna i åk 4 och åk 6 avseende
vilka ord som används när de svär? Om ja, beskriv dem.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

9. Anser du att det finns det några skillnader bland eleverna i åk 4 och åk 6
avseende hur de svär, dvs som utrop, tillmälen och förolämpningar samt som en
del av det vardagliga språket? Om ja, beskriv dem.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Anser du att det finns några skillnader bland eleverna mellan pojkar och
flickor avseende vilka ord som används när de svär? Om ja, beskriv dem.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

11. Anser du att det finns några skillnader bland eleverna mellan pojkar och
flickor avseende hur de svär, dvs som utrop, tillmälen och förolämpningar samt
som en del av det vardagliga språket? Om ja, beskriv dem.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

12. Är det din uppfattning att vuxna alltid skall ingripa då de hör ett barn svära?

a) När ett barn svär som ett utrop för en plötslig händelse:

(    )  Ja

(    )  Nej

b) När ett barn svär som tillmäle till ett annat barn:

(    )  Ja

(    )  Nej

c) När ett barn använder svordom som vilket annat ord som helst i en mening:

(    )  Ja

(    )  Nej

Kommentar:…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................

13. Hur ofta ingriper du när du hör barn använda svordomar? Kryssa i det
påstående som stämmer bäst.

(    )  Flera gånger / dag

(    )  En eller någon enstaka gång / dag

(    )  Någon eller några gånger / vecka

(    )  Sällan eller aldrig

Kommentar:..................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

14. Anser du att svordomar på skolan är ett problem?

(    )  Ja

(    )  Nej

Motivera gärna ditt
svar:………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

15. Tror du att barnen anser att svordomar på skolan är ett problem?
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(    )  Ja

(    )  Nej

Motivera gärna ditt
svar:…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

16. Övriga kommentarer:……………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

TACK för DIN medverkan!

Gunilla Davidsson

Frida Svensson


