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Abstract  

 

Uppsatsen handlar om ungdomars användande av grovt talspråk. Varför använder sig 

ungdomar av grovt talspråk och när gör de det? Vilket är skolans uppdrag, när det gäller att 

försöka motverka det grova talspråket? Syftet med undersökningen är att undersöka orsakerna 

till ungdomars användande av grovt talspråk och samtidigt ge en inblick i vad pedagoger i 

skolans värld kan göra och bör tänka på för att försöka motverka detta. 

I litteraturdelen redogörs för teorier om hur grupptillhörighet, slang och attityder till 

språket kan påverka ungdomars talspråk. Även skolans roll som samhällsfostrare tas upp. 

Undersökningen grundar sig på intervjuer med tolv elever i år sex och tolv elever i år nio. 

Resultatet av undersökningen stämmer inte överens med litteraturen, som vi tagit upp i 

uppsatsen, eftersom ungdomarna som intervjuats inte använder grovt talspråk i den 

utsträckning som vi trodde.  

 

 

Nyckelord: Språk, identitet, ungdomar, skolan, attityder 
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1  Inledning  
 

Vi är två lärarkandidater som börjar närma sig slutet av vår lärarutbildning och ska snart ut 

och möta verkligheten. Den kunskap och de erfarenheter vi har blivit förtrogna med under 

utbildningen kommer att vara en bra bas att stå på när vi går ut i arbetslivet. Vi har under 

praktikperioderna vistats på olika skolor och alltid reflekterat över hur mycket tid det går åt 

till att hantera konflikter som uppstår i olika situationer såväl i klassrummet, på raster som på 

fritiden. En stor del av en lärares tid i skolan används till att tillsammans med eleverna 

diskutera olika typer av värdegrundsfrågor. Exempel på detta är hur man ska vara mot 

varandra, hur man vill bli bemött och hur man ska behandla sina vänner. Ibland skapas det 

aggressioner och konflikter av olika slag i skolans värld, vilka behöver lösas med hjälp av en 

vuxen. Många gånger handlar det om att någon blev kallad för något som kändes förnedrande 

för offret, vilket förövaren egentligen inte menade utan det var ”bara något man säger”. 

I läroplanen står det att: ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 

kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som 

arbetar där.” (Lpo94, s.19f) Det står även att: ”Skolan skall sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.” (Lpo94, s 23) 

På såväl Sokrates tid som idag har det funnits och finns kritik mot ungdomars språk. 

Många gånger anses språket som torftigt och ovårdat, bl.a. klagas det på deras ordförråd som 

innehåller många slangord eller nya lånord. När man som vuxen kommer in i ungdomarnas 

värld reagerar man ofta över språket de använder till varandra. En tanke som dyker upp är; 

”har de absolut ingen respekt för varandra”. Många gånger känns det som de medvetet 

kränker varandra. Då ställer man sig frågorna: Har vår generation misslyckats med att 

överföra samhällets normer och värderingar? Har vi blivit immuna mot det grova språk som 

används idag eller är det kanske rent av så att ungdomar använder det grova språket för att 

markera solidaritet med den egna gruppen? 

Det är en självklarhet att visa empati, respekt och ha goda relationer till andra, eftersom det 

är i samspelet med andra människor, som ungdomarna ska lära sig normer för hur de ska bete 

sig. Normer som ligger till grund för vårt demokratiska samhälle och är på så vis en del av 

skolans arbete att lära eleverna detta. Läroplanens (Lpo94, 1998) innehåll säger att man skall 
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respektera andra människors rätt att uttrycka sina tankar och att man ska lyssna på och kunna 

sätta sig in i deras uttalanden och åsikter. I skolans miljö träffas och umgås många personer, 

vilket gör att det finns goda tillfällen att hjälpa eleverna med hur man förhåller sig till andra 

människor.  

Vår identitet är knuten till språket och genom språket upplever och förstår vi tillvaron, vi 

uttrycker våra tankar och känslor i samspel med andra. Identiteten är ett viktigt begrepp i 

ungdomars utveckling. I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att kunna formulera sig 

i både tal och skrift, eftersom man blir bedömd av sina samtalspartners efter uttal och 

uttryckssätt. Man har också en större chans att bli tagen på allvar om man kan föra 

diskussioner på ett bra sätt, detta gäller för allt arbete i och utanför skolan. 

I identitetsarbetet söker man tillhörighet till vissa grupper samtidigt som man vill särskilja 

sig från andra. Människor använder sig av språket på olika sätt beroende på vilken miljö eller 

situation man befinner sig i, men även beroende på vem eller vilka man talar med, dvs. man 

anpassar språket efter den rådande situationen. Forskare har ett språk de använder när de 

pratar med varandra, medan läkare använder ett annat. Ungdomar har ett språk som de inte 

använder lika mycket bland vuxna som i den egna kamratkretsen. Det språket är oftast mycket 

hårdare och kan kännas kränkande för dem som drabbas av det. Det är just ungdomars hårda 

språk till varandra, som intresserar oss och därför har vi valt att undersöka det grova språket 

hos ungdomar, deras egna reflektioner över sitt språk och sina uttryck. 

 

1.1  Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka orsakerna till ungdomars användande av grovt 

talspråk. Det grova talspråket blir ofta kränkande för dem som drabbas av det. Skolans 

uppdrag är att främja elevernas utveckling till ansvarstagande och goda samhällsmedborgare 

med hjälp av samhällets gemensamma värdegrund. Vi vill också ge en inblick i vad vi som 

pedagoger i skolans värld kan göra och bör tänka på för att försöka motverka det grova 

talspråket. Frågeställningarna som vi arbetat med är:  

 

• Varför använder sig ungdomar av grovt talspråk och när gör de det? 

• Vilket är skolans uppdrag, när det gäller att försöka motverka det grova talspråket? 
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1.2  Avgränsningar  
 

Eftersom vår kommande yrkesroll innefattar arbete med barn/ungdomar i åldern 12-16 år har 

vi valt att avgränsa undersökningen till denna åldersgrupp. Uppsatsen kommer att 

koncentreras till att handla om ungdomars användande av grovt talspråk och vad som kan 

göras i skolan för att motverka detta språk. Uppsatsen tar varken upp ungdomars 

språkutveckling, skillnaden mellan kön eller tvåspråkiga ungdomar. 

 

1.3  Metod och material 
 

Vi angriper vår frågeställning genom att beskriva och redogöra för varför det finns ett visst 

ungdomsspråk, vilket kan medföra konflikter mellan elever/elever och elever/lärare eller 

andra vuxna i ungdomarnas miljö och hur vi kan arbeta med detta i undervisningssyfte i vår 

kommande yrkesroll. Metoderna utmärker sig i form av litteraturstudier och intervjuer. 

Observation av fakta har skett under såväl praktikplatser såsom privatliv. Detta var för oss en 

intressant infallsvinkel till vår uppsats och ett bra tillfälle att fördjupa oss i denna 

socialisationsprocess. 

För att ta reda på hur ungdomar ser på hur de och andra individer i omgivningen uttrycker sig 

i samtal med andra, genomförde vi intervjuer. Vi använde oss av intervjuer för att undvika 

missförstånd, informanterna fick möjlighet att utveckla och förklara sina svar utförligt. Vid 

intervjuerna användes öppna frågor vilket medförde fylligare och fullständiga svar från 

informanten, vi fick även möjlighet att ställa frågor som vi tidigare inte tänkt på. Evjegård 

(2003) menar att detta metodval gör att intervjun inte upplevs så styrd och formell, vilket i sin 

tur ger mer spontana och ärliga svar. 
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2  Litteratur  

 

Här redovisas olika teorier om vad det är som påverkar ungdomars talspråk. Talspråket är en 

symbol för identitet, vilket gör att språket blir en del av processen i ungdomars 

identitetsökning. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför ungdomar använder grovt 

talspråk och vad man i skolans värld kan göra för att motverka detta.  

 

2.1  Kommunikation i identitetsprocessen 
 

En av utgångspunkterna för ett medvetet och mänskligt liv är identiteten, enligt Mathiasson 

(1994), det vill säga frågor som rör vem man är, vad man kan och vad man är värd. Alla 

uppfattningar om ens identitet är grundade på kommunikation med andra – andra människor 

fungerar både som mottagare och som bidragsgivare till jagbilden. Varje gång man samspelar 

med en annan människa – aktivt eller passivt – kommer denna underförstådda begäran: 

bekräfta mig, mina förmågor, mina handlingar. Medan Imsen (2000) menar att det är 

individens socialisering som är utgångspunkten. Med det menar han att individen påverkas av 

den omgivning hon vistas i och att samhällets normer och värderingar ständigt förändras. 

Fornäs (1989) menar att identitetsarbetet pågår under hela livet, men att det är särskilt 

påtagligt under ungdomsåren, eftersom det är då man lägger grunden till den individuella och 

kollektiva identiteten. Enligt Fornäs, Lindberg och Sernhede (1984) är ungdomen en livsfas 

som alla människor skall genomgå och som uppfattas knuten till fysiologiska förändringar i 

puberteten. 

Borgström (2002) anser att identitet är en utvecklingsprocess, eftersom ungdomar under 

puberteten blir medvetna om att varje individ har särskilda egenskaper. Detta medför att 

pubertetsperioden kännetecknas av att ungdomar kämpar med bilden av sig själv. 

Anledningen, enligt Borgström (2002), till att ungdomar hela tiden söker sin identitet är dels 

för att de vill stå i en relation till andra och dels för att de väljer vissa värden framför andra 

och för att de söker sina egna ideal. 

Fornäs (1989) anser att övergångarna mellan olika livsstadier kännetecknas av 

identitetsbrott och medför erfarenhetsförluster, till följd av att det gamla måste förträngas i 

samband med att man växer in i en ny roll. Processen har två sidor. Dels öppnar sig ett 



 8

tomrum, som representerar nya identitetsmöjligheter, samtidigt som den gamla identiteten kan 

vara en belastning där de gamla sociala mönsterna kan vara bindande och hämmande. 

Trondman (1994) menar att en människa är dömd att leva i två världar samtidigt, utan att 

känna tillhörighet i någon av dem, individen får anta rollen av en främling i sitt förhållande 

till de båda världarna. Detta tar han upp i Bilden av en klassresa genom begreppet ”the 

Marginal Man”. Konsekvensen blir en viktig förändring i individens egen uppfattning om sig 

och hennes tidigare sätt att leva och tänka, vilket gör att vanor och attityder därmed sätts på 

prov, ifrågasätts och helt eller delvis bryter samman. Denna förändring beskrivs som en 

långvarig och smärtsam personlig och social process. Trondman baserar sin teori på att det är 

lättare att skapa en ny identitet som grundar sig på tidigare erfarenheter än att bygga upp en 

helt ny identitet.  

Lindstein (Wester 2004) använder sig av Piagets teorier när det gäller barns 

moralutveckling. Han menar  att tidiga erfarenheter av att bli tagen på allvar har stor betydelse 

för de samspelsmönster, som barnet tar med sig i bagaget. Både vuxen- och föräldrapåverkan 

kan ha stor betydelse, men kan aldrig ensamma påverka barnets moralutveckling. Det  krävs 

ett samarbete med jämnåriga, vilket gör att reglerna avmystifieras och de blir inte 

auktoritetsupplevda. Detta leder till att reglerna förändras och resultatet blir fria val. Kohlberg 

(Wester 2004) menar att det är en kombination av mognad och miljö, med viss lagbundenhet, 

som påverkar barns moralbedömning. När barnen är små bedömer de handlingar konkret och 

utifrån förväntningar om straff. Senare nås stadiet där betydelsen för egen vinning i 

bedömningen är det centrala. Nästa stadium barnet uppnår är medvetenheten om andras 

åsikter, bedömningar och att anpassa sig efter omgivningen. Detta följs sedan av stadiet som 

innebär identifikation med individer eller grupper med hög status vilket leder till att 

individerna inser lagarnas och reglernas relativa karaktär. 

 Lindstein får medhåll av Nilsson och Kropp (2002) om att man ofta övertar värderingar 

från andra personer i sin omgivning, vilka i sin tur påverkar individens utveckling. De flesta 

värderingarna har man fått från sin familj och den miljö man befinner sig i och som man 

sedan anser som sina egna värderingar. Det som avgör hur hårt man står fast vid sina 

värderingar är vad man förlorar respektive vinner på att ändra dem. När det gäller att bli 

accepterad av skolkamrater, arbetskamrater och så vidare är det inte alla som håller fast vid 

sina egna värderingar utan många väljer då att anpassa sitt beteende till det aktuella umgänget. 
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2.2  Våra språkliga attityder  
 

Alla som talar har attityder till språk och språkbruk. Vår inställning till språket styr hur vi 

själva talar och vad som irriterar oss i någon annans språkbruk. Vi tycker att vissa ljud, ord 

eller satser är fula. Det finns ett nära samband mellan attityder till språk och attityder till andra 

människor (Andersson 1999). Våra språkliga attityder är också viktiga för vår motivation att 

lära oss nya språk. I samhället finns det en uppfattning om vad som är normalt och vad som är 

avvikande språkbruk. En person som har normalt språkbruk uppfattas som normal och den 

som inte har normalt språkbruk brukar uppfattas som onormal. Det viktiga är inte vad man 

säger, utan hur man säger det. Personer som talar mycket slang och använder många 

svordomar kan uttrycka djupa abstrakta tankar, medan någon som talar formellt, till exempel 

en politiker, kan ha ett tomt innehåll. Problemet är att skilja mellan de som har ett 

välfungerande språk och de som inte har det. Då kan fulheterna komma in och påverka 

bedömningen av personen. Det är viktigt, enligt Andersson (1999), att man inte hänger upp 

sig för mycket på en persons språkbruk. 

Barn lär sig redan när de börjar tala vilka tabuorden i vårt samhälle är. I det svenska 

samhället räknas en del svordomar och könsord som tabuord. Det finns även värderingar i 

vanliga ord. Det som är intressant med fula ord är att fula ord från andra språk inte väcker 

samma starka känslor som de fula orden i vårt modersmål. Eftersom dessa ord inte tillhör vår 

kultur och våra värderingar, berör de oss inte på samma vis. Sammanhanget där en svordom 

förekommer är viktig. De flesta kan hålla med om att en svordom på en fotbollsläktare inte 

väcker samma uppseende som en svordom i en partiledardebatt i tv. 

Våra attityder till språk ändras med vår ålder och våra värderingar. Vuxna baserar mer sina 

attityder på grammatisk analys, medan barn mer baserar sina attityder på vad som låter tufft 

och tamt, vilka uttryckssätt som är häftiga och vilka som är slappa. Kotsinas (1994) stödjer 

Anderssons (1999) argument om att vuxna är mer fokuserade på språklig korrekthet, medan 

barn är mest intresserade av kommunikativ förmåga. I skolan kan det förekomma att läraren 

är fixerad vid korrekt svenska, medan det viktigaste för eleven är att läraren och eleven förstår 

varandra.   
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2.3  Gruppåverkan  
 

Enligt Mathiasson (1998) är människan en social varelse och att leva i grupp är en 

livsnödvändighet. För att kunna växa och utvecklas krävs att vi har andra människor runt 

omkring oss. I en grupp speglas vi och skapar vår egen identitet. Vi behöver bekräftelse och 

gensvar från andra och utvecklas sedan utifrån detta. Individen anpassar sig alltså efter den 

grupp och det sammanhang hon befinner sig i, vilket Nilsson (1992) håller med om. Men 

Nilsson (1992) poängterar att det är viktigt för individen att tillhöra grupper. Individen måste 

försöka vara en enskild individ samtidigt som hon behöver gruppen för att skapa sin identitet 

och känna samhörighet. När man känner att man duger, blir accepterad och sedd ger det ett 

socialt värde som betyder väldigt mycket. Både situationen och gruppen är med och påverkar 

en individs beteende och ibland även talspråket. Det är inte identiteten som ändras för att man 

ändrar beteende i olika grupper utan man visar enbart olika sidor av sig själv. Detta är inget 

individen är direkt medveten om. Gruppen och individen har alltså ett samspel där gruppen 

påverkar individens beteende och samtidigt sker det en individuell utveckling hos 

gruppmedlemmarna. 

I Individ och grupp tar Nilsson (1993) upp Ladberg som gjort en undersökning om barn 

och ungdomars fritid. Många ungdomar tillbringar en stor del av dygnet tillsammans med sina 

kamrater. Oftast är det ungdomar från samma sociala grupp som de själva och bildar 

tillsammans med gruppen en gemensam stil. De klär sig likadant, lyssnar på samma slags 

musik och går på samma ställen för att umgås. Skolbarnen tränar socialt umgänge i 

regellekarnas form. Hos tonåringar blir reglerna och normerna för umgänget mer fasta. 

Tonåringarnas kamrater har oftast ungefär samma värderingar och vanor som deras föräldrar 

har. Bara i undantagsfall lever ungdomarna i uppror mot de äldre. Ibland kan en grupp få en 

destruktiv inverkan på medlemmar. Nästan all ungdomskriminalitet begås till exempel i gäng. 

När ungdomarna inte har stadiga eller trygga kontakter med de vuxna blir de mer eller mindre 

lämnade åt sig själva. Detta sker också när de vuxnas liv är präglat av kriminalitet. 
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2.4  Talspråket hos ungdomar 
 

Ett av de vanligaste klagomålen på ungdomars språk är att ordförrådet är dåligt eller till och 

med ”torftigt”. Å ena sidan kan ungdomar för få ord och å andra sidan använder de fel ord 

såsom slangord, svordomar och andra ord som normalt inte förkommer i vårdat talspråk eller i 

skrift. Den ökande internationaliseringen av språket har gjort sitt till, menar Kotsinas (1994), 

genom att man i länder som England och USA länge har svurit med ord hämtade från 

könslivet, vilket förs fram till svenska ungdomar via medier som exempelvis TV, musik etc. 

Jörgensen (1995) anser att det speciella med ungdomsspråket, som gör att det avviker från 

vuxenspråket, är ordförrådet och strukturen. Men han menar också att uppfattningen i viss 

omfattning är överdriven. Det är inte möjligt att urskilja ett sorts språkbruk som speciellt 

utmärkande för ungdomar. Visst kan det inom olika ungdomsgrupper förekomma speciella 

ord eller uttryck, vilket gör att man kan säga att ungdomars språk har en karaktär som inte 

förkommer i de vuxnas. 

Kotsinas (1994) menar att man inte kan veta om ungdomar, individuellt eller som grupp, 

har ett mindre ordförråd än vuxna, eftersom det är omöjligt att avgöra hur stort ordförråd en 

person har. Men det är rimligt att anta att tonåringar i allmänhet har ett mindre förråd av vissa 

typer av ord, till exempel facktermer. Språk är något vi lär oss så länge vi lever och samtidigt 

ökar vi hela tiden på vårt ordförråd med ord för nya företeelser och nya modeord och 

slangord. Efterhand som vi genom undervisning och boklig bildning får ny kunskap 

tillkommer ytterligare nya ord. En tonåring kan inte ha samma ordförråd som exempelvis en 

akademiker, eftersom tonåringen huvudsakligen kommit i kontakt med föräldrar, släktingar 

och kamrater. Detta behöver inte betyda att alla ungdomar har ett mindre ordförråd än alla 

vuxna. En del ungdomar har säkerligen ett större, både aktivt och passivt ordförråd än en del 

vuxna och troligtvis är ungdomarnas ordförråd lite annorlunda sammansatt. Kotsinas (1994) 

anser att ungdomars talspråk är expressivt, lekfullt, aktivt och att det innehåller många 

språkliga nyheter. Detta håller Andersson (1999) med om och menar att det är för att man vill 

visa att man har situationen under kontroll eller för att briljera med sin språkliga 

uppfinningsrikedom. Ungdomar i allmänhet vill markera att de inte är ”vanliga Svenssons”, 

därför är markeringen av en tuffare och fräschare stil viktigare för dem än för ”vanligt” folk, 

menar Kotsinas (1994). Vidare förklarar Kotsinas att de ungdomliga språkvarieteter som 

skapades vid förra sekelskiftet spreds så småningom delvis till medelklassens språk. I 1930-
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talets tidningar klagades det på ungdomarnas språk, men det var inte arbetarklassens språk, 

som var bekymret utan medelklassungdomarnas efterhärmningar av arbetarklassens 

ungdomars språk och stil. Kotsinas menar att kanske gäller klagomålen både då och nu i 

grunden inte språket och dess värderingar, utan är uttryck för en rädsla för samhälleliga 

förändringar som i sin tur kan leda till nya sociala grupperingar. 

 

 

2.5  Slang  
 

Kotsinas (1994) menar att eftersom det inte finns någon enhetlig definition av vad slang är, är 

det svårt att påstå att ungdomar använder mycket slang. Det som en person anser är slang är 

för en annan person normala vardagliga ord, som även ibland används i en del typer av 

skrivna texter. Samtidigt är det vanligt att en del ord som under en viss tid anses vara slang 

efter en tid kommer att ingå i vårt vardagliga språk. En del av dessa slangord kommer så 

småningom även att ingå i skriftspråket. För att ett ord ska betraktas som slang måste det på 

något sätt chockera eller bryta mot språkets normer, förklarar Kotsinas (1994). Det avviker 

alltid på ett eller annat sätt från standardspråket eller det språk som förväntas i sammanhanget 

och användningen har då ett expressivt syfte. När ett redan existerande och allmänt använt 

slangord känns alltför tamt och intetsägande kan man därför på olika sätt manipulera det för 

att öka expressiviteten. 

Orsaken till det som man retar upp sig på i ungdomarnas språkbruk, menar Kotsinas 

(1994), är de associationer som slangord ofta väcker. Grundmaterialet till slangen kommer av 

ord från områden som sex ”fittskit”, ”fittskalle”, ”bög”, ”kuk”, kroppsliga uttömningar 

”bajsbra”, obehagliga djur ”sugga”, ”ödla”, sjukdomar och mentala handikapp ”cp”, ”damp”, 

”miffo” av missfoster och andra företeelser som man annars undviker att tala om. Att just ord 

som dessa har en ganska framträdande plats i ungdomsslangen hänger troligtvis samman med 

strävan efter nya, expressiva uttrycksmedel. Skapandet av nya slangord är en kollektiv 

process, som ger uttryck för gruppens gemenskap. Om man diskuterar slangord med gamla 

människor blir de nästan rörda när de påminns om sina ungdomsslangord. De känslomässiga 

laddningarna som slangorden har för vuxna och associationerna är förknippade till 

ungdomstiden. De gör att den vuxne minns sin egen tids slang som rolig, slående och inte 

särskilt ful, medan de nya slangord som används av nutidens ungdomar inte framkallar 



 13

samma positiva känslor. I stället ger de nya slangorden en främlingskänsla för ungdomen och 

dess okända språk.  

”Asbra” är ett svagt uttryck idag, men när det kom på 1930-talet var det chockerande. Idag 

får man säga ”bajsbra” för att chockera, säger Kotsinas (1994). Med detta syftar hon på en 

språklig nyhet, innovation, vilket alltid innebär någon form av normbrott, antingen det är en 

fråga om standardspråkets normer eller om det är mot normerna i den varietet som talarens 

grupp använder. Många innovationer i talspråket uppstår, när talare, genom att bryta mot 

normen, vill ge sitt yttrande eftertryck. När engelskan eller andra språks används på mera 

tillfälliga sätt är det alltså inte vanligen en fråga om en okontrollerad påverkan från ett annat 

språk, utan tvärtom ett medvetet utnyttjande av stilmedel för att ge ytterligare en dimension åt 

yttrandet. De allra flesta av oss använder då och då ord och uttryck som på något sätt avviker 

från standardspråket. Slang kan också karakteriseras till att gälla ganska vanliga ord som 

jycke, unge, dagis och så vidare. Genom att använda sådana ord skapar man en viss intim ton, 

vilket innebär att man markerar informellt talspråk och har en vänlig inställning till lyssnaren. 

Det flesta vuxna använder också i sitt yrke en hel del ord som skulle kunna kallas yrkesslang. 

När man använder dem i samtal med arbetskamrater markerar man att man tillhör en viss 

grupp av yrkesutövare och att man kan sitt yrke och dess jargong. Just detta informella och 

samtidigt gruppsammanhållande drag är också typiskt för ungdomars användning av icke-

standardord.  

 

 

2.6  Svordomar  
 

Ljung (1984) skriver i sin bok, Om svordomar, att svordomar är mer eller mindre tabubelagda 

uttryck som formellt signalerar känslor som ilska, smärta, förvåning och förakt eller som 

används för att ge extra uttryck åt vad talaren säger. Svordomar är vissa speciella ord som inte 

syftar på det de normalt betyder. Utropet ”Skit!” anses till exempel vara en svordom medan 

samma ord i ”Det låg en massa skit på golvet” inte är det. Ljung (1984) menar att det är i 

huvudsak från fem ämnesområden som svordomar hämtar sina motiv. Dessa områden är 

religion, avföring, könsorgan, samlag och ”mammamotivet” det vill säga uttryck som 

beskriver sexuella kontakter med nära släktingar, företrädesvis mor eller syster. Användandet 

av svordomar kopplas ofta samman med brist på stil och uppfostran, grovhet och oförmåga att 
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hantera språket. Detta gör att det ofta finns mildare former av orden exempelvis järnvägar och 

jäklar istället för jävlar. 

Ljung (1984) menar att man kan dela in svordomar i två huvudkategorier: de som själva 

utgör självständiga yttranden och de som inte gör det. Den första kategorin är allmänt spridd 

och innefattar; främst utrop av vrede, smärta och/eller förvåning (Fan! Jävlar!), glåpord (Din 

jävel!), ovänliga uppmaningar (Dra åt helvete!), förbannelser/illvilliga önskningar (Fan ta 

honom!). Den andra kategorin är mer ojämnt fördelad, anser Ljung (1984), på grund av att 

svordomar oftast fungerar som vanliga satsdelar. Exempel på svordomar som är allmänt 

förekommande i denna kategori är, det ogillande attributet. I svenskan finns de i form av ett 

adjektiv som jävla och i engelskan som fucking. 

”Det fula språket finns inte i språket, utan det finns i människors relation till språket och 

språkanvändningen” (Andersson 2001, s 9). När man behöver ge utlopp för sina känslor som 

smärta, ilska, besvikelse och vrede, avreagerar man sig genom att förstärka känslan med 

svordomar och ”hårda” ord. Andersson (2001) menar att man kan klassificera anledningen till 

användandet av svordomar i tre kategorier; psykologiska motiv (individrelaterade), sociala 

motiv(grupprelaterade) och språkliga motiv. 

Det psykologiska motivet utgör ofta en frustration och ilska som leder till aggressivitet. 

Man ger utlopp för sin aggressivitet genom att svära och kan då återställa den psykologiska 

balansen. Svordomar kan även komma i olika situationer där man normalt inte brukar svära. 

Som när man fått fingrarna i kläm i kyrkoporten eller i styrelserummet kan svordomar hagla 

fram. Missbedömningar som att man gått miste om något, kan också ge utlopp för vrede och 

svordomar. Det måste inte bara vara fysisk smärta som gör att man använder svordomar. Det 

kan anses naturligt till och med nödvändigt att frustration och aggressivitet uppstår i våra liv. 

Man behöver däremot inte alltid ta till svordomar för att återskapa den psykiska balansen.  

Det sociala motivet är ofta grupprelaterade, då man måste visa sig tuff inför sina kamrater 

och chockera. Varje grupp har sin jargong. Detta speglar det sociala innehållet i språket så 

som svordomarna. 

Det språkliga motivet visar att vi har mängder av ord i vårt språk och olika motiv att 

använda dem. Orden har en betydelse och en funktion som stämmer överens med de känslor 

och  tankar vi vill uttrycka. I de flesta fall kan vi välja bland många sätt att uttrycka oss. 

Undantag finns, då framför allt i hälsningsfraser, ceremonier och riter då språk ofta är helt 

låst. Många tycker att det kan vara nödvändigt att använda svordomar för att förstärka språket 

eller visa att man menar allvar. Alla tre motiven ska ses som komplement till varandra och 

inte som olika alternativ. 
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Ord som är fula upprör eller berör oss på olika sätt. För att ord ska anses fula bör 

åtminstone några människor reagera på dem. En beskrivning av ett ord kan ses i ett språkligt 

tecken med två sidor. Den ena sidan är formen, som står för uttryck och den andra är 

betydelsen av innehållet (Andersson 2001).  

 

 

3  Skolans uppdrag 
 

Skolans uppdrag är att fostra och utbilda elever och att integrera dessa två huvuduppgifter. 

Normer är en del av all undervisning och därmed även skolans verksamhet. Vilka värderingar 

som ska gälla i den svenska skolan finns med i läroplanen och nämns som värdegrunden, 

vilken består av vissa grundläggande värden; människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta. Detta arbete skall ske i överensstämmelse med de demokratiska 

värderingarna, det vill säga att allas lika värde är grundläggande oavsett kulturell, etnisk eller 

religiös bakgrund. Skolans mål är att verka för att alla elever ska omfattas av dessa värden och 

handla i enlighet med dem. I vårt mångkulturella samhälle måste skolan lyfta fram att man 

skall visa respekt och vidsynthet för alla individer, eftersom det har en viktig betydelse i ett 

fungerande samhälle. I Lpo94 står det: ”Skolan skall aktivt och medvetet påverka och 

stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma 

till uttryck i praktisk vardaglig handling.” (Lpo94, s 10) 

Vidare står det i Lpo94 att skolan ska sträva efter att varje elev 

 
• utvecklar sin förmåga att göra  och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade                                        

på kunskaper och personliga erfarenheter. 

• respekterar andra människors egenvärde. 

• tar av stånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå andra människor. 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen och  

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

(Lpo94, s 10) 
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Delors (1998) menar att samhällsutvecklingen påverkar även skolan. Detta beskriver han 

genom tre utvecklingslinjer. Den första är att familj, religion och andra institutioner minskar i 

betydelse, vilket då gör att skolan blir en surrogatfamilj som ska överföra värderingar, ta 

socialt ansvar och så vidare. Allt fler kulturer kräver att bli accepterade, vilket kan göra att 

skolan blir den enda fasta punkten för människor som förlorat sina sociala band. Skolans 

uppgift blir då att ge människorna identitet, binda ihop dem och att vara en plats för möten. 

Genom detta betonar Delors skolans fostrande och sociala roll. Den andra förändringen 

innebär att eftersom skolan förlorat sin auktoritet på grund av de nya kommunikationsmedlen, 

medför det en förändring av lärarrollen till att ha blivit en samarbetspartner istället för en 

kunskapsförmedlare. Den tredje utvecklingslinjen är att ett livslångt lärande, som skolan skall 

sträva efter, innebär att kunskapsbegreppet utvidgas till att gälla både hjärnan och handen, 

eftersom arbetslivet blir rörligare och livslängden ökar. 

Dessa utvecklingslinjer stämmer in på Lev Vygotskijs teorier där han hävdar att 

utvecklingen är ett resultat av flera olika processer och att det främst handlar om ett socialt 

samspel. Med det menar han att det krävs deltagande och erfarenhet för att barn ska lära sig 

något. Hans pedagogiska teori grundar sig på en marxistisk syn på förhållandet mellan 

människans medvetande och den materiella verkligheten. Denna syn innebär att den 

omgivande miljön avgör hur tänkandet utvecklas. Detta gör att all undervisning (eller 

uppfostran, som Vygotskij kallar den) har en social karaktär det vill säga att den är beroende 

av verkligheten kring oss och de erfarenheter vi har. ”Sett ur vetenskaplig synvinkel kan man 

strängt taget inte uppfostra någon annan” enligt Vygotskij (Lindqvist, 1999). Med det menar 

han att, eftersom all inlärning sker genom att människan själv tolkar de intryck och 

upplevelser man har i verkligheten, är inlärningen något som pågår inom människan själv. 

Detta gör att man på så vis är sin egen lärare och därför betyder elevernas egna erfarenheter 

allt i undervisningen (Lindqvist, 1999). 

Enligt Vygotskijs teori är all inlärning beroende av verkligheten kring oss. Detta måste 

man också tänka på, om man i undervisningen tar upp normer och värderingar i språket. Detta 

poängteras även av forskarna Gutt och Salffner (1977). De menar att man ska utgå ifrån 

elevernas erfarenheter och upplevelsevärld. Det första steget kan vara att man drar fram 

elevernas kollektiva erfarenheter, genom elevdiskussioner och föräldrakontakter. Man kan då 

få klarhet i den sociala miljö, som eleverna kommer ifrån, vilken familjestruktur, hur deras 

norm- och värdesystem ser ut och vilka slags tvång de är utsatta för. Här får man inte som 

pedagog ta vissa socialisationsmodeller för givna och därmed utgå från dem som bindande för 

sin undervisning. Andra steget som presenteras av författarna i Socialisation och språk är att 
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det framför allt handlar om att skapa ett kollektivt upplevelsemedvetande hos eleverna. Det 

vill säga att eleverna försöker att skildra subjektiva erfarenheter, berättar för varandra om 

upplevelser och känna gemenskap i dem. Detta kan innebära för eleverna att man kanske för 

första gången ger ord åt sina erfarenheter och upplevelser. Författarna menar att här måste 

pedagogen uppfylla två krav. Det första kravet är att fungera som förstärkare, ha en 

förtydligande funktion, när de kollektiva erfarenheterna och upplevelserna ska sammanställas. 

Det andra kravet som ställs är att pedagogen måste på vissa områden bryta sönder sådana 

föreställningar som är negativt markernade. Med detta menar författarna att man genom 

ifrågasättning av normer och värderingar och genom att medverka i klassens diskussioner 

klargör för eleverna att deras nuvarande negativa värderingar kanske inte är deras egna från 

början. Negativa normer är istället normer och värdeföreställningar som eleverna övertagit 

genom påverkan från andra personer i deras omgivning. 

Vidare utvecklar Gutt och Salffner (1977) att det finns de barn som inte fått det formella 

språket naturligt från sina hem och lär sig sedan först i skolan ett formellt språkbruk, vid sidan 

av sitt eget språk. Konsekvensen blir då att de på samma gång lär sig att deras eget språk 

värderas lågt. Att ständigt korrigeras och endast få beröm när de använder det formella 

språket ”riktigt”, det vill säga iakttaga vissa regler. Av just detta skäl har man kunnat se 

antydan till att en del elever känner obehag inför användandet av det formella språket. Detta 

obehag bidrar vidare till att de med tiden förlorar den förmåga till korrekt språkbruk som 

skolan bristfälligt utvecklat. Det gäller i första hand en frigörelse för eleven – att han/hon kan 

artikulera sina egna behov, även uttrycka och genomdriva sina egna krav för att tillfredställa 

sina behov. Språk kan på så sätt endast i samband med ett socialt sammanhang läras in på ett 

användbart sätt. 

Regeringen beslutade den 5 oktober 2000 att tillkalla en parlamentarisk kommitté som fick 

i uppdrag att lägga fram ett förslag till ett handlingsprogram för svenska språket. 

Programmets syfte var att dels främja svenska språkets ställning, dels att alla i Sverige – 

oavsett språklig eller social bakgrund – utifrån sina förutsättningar skulle ges likvärdiga 

möjligheter att tillägna sig svenska språket (SOU 2002:27). Skolans uppgift är att lära ut det 

standardspråk om vi alla behöver, eftersom det fyller vissa funktioner i samhället vi lever i, 

både när det gäller studier och arbetsliv och även andra sammanhang. Frågan är då hur vi 

skall förmedla detta standardspråk till ungdomar utan att för den skull visa förakt för 

ungdomars språk eller för de vardagliga språkvarieteter som används i ungdomars hem. Ett 

problem i sammanhanget är våra attityder och föreställningar. Även vuxna har givetvis sitt 
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språk förankrat i språket, till exempel som ”vuxen”, ”välutbildad” etc. och vi har själva 

strävsamt lärt oss vissa standardspråknormer. 

Ett arbetssätt som inte är att rekommendera, är att förbjuda ungdomarna att använda sina 

gruppspråk, menar Kotsinas (1994). Resultatet av sådana försök är i allmänhet att 

ungdomarna känner sig hotade i sin identitet och fortsätter därför öppet att använda sitt 

språkbruk, samtidigt som de grips av motvilja till det ”godkända språket”. De upplever helt 

enkelt inte sitt eget språk som felaktigt, eftersom det fungerar väl i de situationer det hittills 

mött i livet. Den motsatta vägen, nämligen att låta ungdomarna uttrycka sig som de vill i alla 

sammanhang utan att man ens försöker lära dem att ett mera neutralt språk fungerar, är inte 

heller passande. Det hjälper knappast ungdomar i utbildningssamhället eller i arbetslivet och 

kan tas som bristande kunskaper i svenska. Tvärtom missgynnar denna väg stora grupper av 

ungdomar som i hemmet inte kan få den hjälp de behöver. 

Om man öppet och fördomsfritt utan termer som ”rätt” och ”fel” diskuterar med ungdomar 

om språkets roll i det sociala samspelet kan man sannolikt öka deras medvetenhet om språk 

och språkbruk, menar Kotsinas (1994). Om man dessutom i skolans undervisning låter 

ungdomar själv spela in, transkribera och försöka analysera olika typer av talspråk, både sitt 

eget och andras. Då kommer de att se att det finns innovationer i talspråket, tillfälliga 

bindningar och inkonsekvenser. Insikten för eleverna blir också att ingen människa talar som 

en bok utan att alla då och då gör ”fel”, det vill säga bryter mot standardspråkets normer – 

vilket kan vara en tröst. Samtidigt kan arbetssättet leda till en förståelse för vad 

standardspråket används till och varför skolan finner det nödvändigt att lära ut det. 

I ett samhälle som det svenska behöver vi alla då och då använda ett någorlunda neutralt 

språk. Men ingen människa använder i alla sammanhang standardspråk och vi bör alla vara 

försiktiga med att döma de som föredrar talstilar och språkliga varieteter som i sitt 

sammanhang fyller andra behov än dem, som standardspråket är ämnade för. Ungdomar lever 

vanligen i tätt knutna nätverk, det vill säga de har sina flesta kontakter inom en ganska snäv 

begränsad och lokalt förankrad krets. Detta är faktorer som gynnar uppkomsten av speciella, 

gruppspecifika varieteter. När nätverken löses upp och ungdomarna blir mer socialt och 

geografiskt rörliga får de språkliga influenser från skilda håll, samtidigt som beroendet av 

tonårstidens kamratgrupp minskar och dess förändringar leder till att behovet av en annan 

sorts språk ökar, menar Kotsinas (1994). 
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4  Metod  
 

Med metod avses ett vetenskapligt sätt att närma sig ett ämne och hur man ska behandla det. 

Denna uppsats har gjorts med kvalitativ och till viss del komparativ metod. Enligt 

Nationalencyklopedin(http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_adv

anced_search=false&t_word=kvalitativ+metod) är det främst inom samhällsvetenskap som 

begreppet för olika arbetssätt förenas med att undersökaren själv befinner sig i den sociala 

verkligheten som analyseras. Datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan och 

forskaren söker fånga såväl människors handlingar som handlingarnas innebörder. Enligt 

Evjegård (2003) strävar man efter att skapa en helhetsbeskrivning av det undersökta genom 

att använda kvalitativ metod, t.ex. hur en viss livssituation i sin fullständighet utformar sig. 

Med komparativ metod menas att man gör jämförelser mellan undersökningsobjekt, vilket 

vi gjort mellan elever i år 6 och år 9. Dessa metoder anser vi är rimliga och passande metoder 

för vår undersökning, eftersom underlaget för faktainsamlingen baseras på svaren från 

frågeställningarna. 

 

4.1 Intervju som metod 
 

Vi valde att genomföra vår undersökning genom att intervjua ungdomar i år 6 och år 9. Vi 

gjorde individuella och gruppintervjuer både när det gällde årskurs och respektive skola. 

Anledningen till att vi valde att göra intervjuer var att vi tyckte att vi skulle få mer personliga 

och ingående svar av intervjuer än av enkäter. Vid intervjuer har man möjlighet att ställa 

följdfrågor och på så vis få en öppen kommunikation med intervjupersonen. Intervjun var av 

semistrukturerad karaktär vilket enligt Denscombe (2000) är ett professionellt samtal mellan 

människor. Det finns en färdig lista med frågor som intervjuaren vill ha svar på inom det 

område som intervjun gäller. Svaren är öppna dvs. det finns inga rätt eller fel. 

Intervjupersonen ska få möjlighet att fritt kunna utveckla sina tankar och åsikter. Här är det 

den intervjuades åsikter i ämnet som är det viktigaste. Denscombe (2000) menar vidare att det 

även finns ostrukturerade intervjuer där intervjuaren börjar med att introducera ett ämne eller 

tema, vilket det sen pratas fritt utifrån. Det kan då vara svårt att hålla sig inom ramen för 

ämnet. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer tror vi att vi lättare fick fram 
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vad vi ville ha reda på om ämnet. Dessutom anser vi att vi inte hade tillräckliga kunskaper i 

ämnet för att genomföra en ostrukturerad intervju.  

Enligt Kotsinas är det i undersökningssyfte inte lämpligt att använda sig av en vuxen 

person som intervjuare vid undersökningar av spontant ungdomsspråk. Detta märktes ganska 

tydligt vid de individuella intervjuerna, där respondenterna oftast använde ett mer eller mindre 

vuxenanpassat språk eller svarade nästan inte alls på frågorna. 

I resultatdelen analyserar vi svaren utifrån ålder, individuellt val, gruppåverkan och ur 

värderingssynpunkt.  

 

4.2  Urval  
 

Det är inte lämpligt att välja ut informanter i förväg i denna art av undersökning, eftersom det 

då finns en risk för minskad representativitet, samtidigt är risken stor att de sammansatta 

gruppernas samtal blir mindre spontana. Detta gjorde att vi slumpmässigt valde ut 

respondenter genom lottdragning, både till de individuella intervjuerna och även till 

gruppintervjuerna. Eftersom vi inte avsåg att undersöka skillnader mellan flickor och pojkars 

användande av grovt språk, använde vi av lika många respondenter av vardera kön, dvs. tre 

flickor och tre pojkar i år 6 och år 9 intervjuades individuellt och lika många i grupp. 

 

4.3  Bortfall 
 

Av de elever som lottats fram till de individuella intervjuerna i år 6 var det två som inte ville 

deltaga. Detta gjorde att vi lottade fram två nya elever. Till gruppintervjun i år 6 var där en 

som inte ville deltaga och även här lottades det då fram en ny deltagare. I år 9 var där inget 

bortfall. Vi anser inte att resultatet skulle påverkas av att nya deltagare lottades fram, eftersom 

det slumpmässigt lottades fram nya deltagare. 
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4.4  Genomförande  
 

Vår undersökning ägde rum under hösten 2004 på två skånska grundskolor. Det lämnades ut 

en tillåtelseblankett till elevernas föräldrar/målsmän, där vi förklarade vad intervjuerna skulle 

handla om, vad intervjuerna skulle användas till och hur urvalet av elever till intervjuerna 

skulle gå till. Efter godkännande från föräldrar/målsmän, drog vi sedan slumpmässigt tre 

flickor och tre pojkar i varje klass. För att garantera eleverna full anonymitet och inte heller ge 

inspelningssituationerna karaktären av en officiell undersökning, inhämtades inte någon form 

av personuppgifter eller något annat som kan leda till identifiering av ungdomarna. Åldern 

framgår dock eftersom vi valde två årsklasser, för att kunna göra en komparativ undersökning 

i om man kan utläsa någon mognadsutveckling i språkbruket mellan elever i år 6 och år 9. 

Innan vi började intervjuerna förklarade vi syftet med intervjuerna dvs. att vi var 

intresserade av vilket språk ungdomar använder i olika situationer/sammanhang. Vissa frågor 

ställdes också till ungdomarna för att få dem att reflektera över varför de använder vissa 

begrepp. Trots detta försökte vi få eleverna att samtala så fritt som möjligt, utan att döma eller 

vara påträngande. Ungdomarnas samtal handlade mycket om vad vuxna i deras närmiljö 

tyckte och tänkte, relationer till kamrater och om skolan. 

Eleverna i år 9 var mycket samarbetsvilliga och tycktes uppleva det som stimulerande och 

roligt att sitta och prata med en vuxen, som var intresserad av deras syn på sig själva, andra 

ungdomar och av deras språk. Även en del i år 6 tyckte det var roligt att bli intervjuade medan 

några såg en möjlighet att komma ifrån lektionen en stund. 

När eleverna i år 9 gjorde sin utvärdering av intervjun kom det fram att de tyckte att de 

egentligen var en för ”städad klass” (deras ordval). De menade att vi skulle ha använt en 

annan klass istället, med en procentuellt mer jämn könsfördelning. De ansåg att det 

avspeglade sig i intervjun att det endast fanns fyra killar i klassen av 30 elever. Vi förklarade 

för dem att det var det slumpmässiga urvalet som avgjort. 

Vissa skillnader finns dock mellan de olika grupperna. Samtalen i år 9 tenderade till 

exempel att i högre grad få karaktären av intervju, än de mer spontana ungdomarna i år 6. 

Denna företeelse är sannolikt betingat av ålders- och mognadsskillnader, vilket vi tar upp i 

den sammanfattande diskussionen. 
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4.5  Metoddiskussion  
 

Vår tanke var att det skulle vara lättare att avgränsa uppsatsen, om vi började med att 

intervjua ungdomarna. Det visade sig att så var inte fallet, utan ämnet flödade ut och det var 

svårt att göra en avgränsning av ämnet. Eftersom vi valde att använda oss av en 

semistrukturerade intervjuer medförde det att sammanställningarna var både tidskrävande och 

svår hanterliga. Några olika orsaker, som enligt Jörgensen (1995), kan uppstå vid intervjuer 

med ungdomar är:  

 
Samtalen blir i påfallande hög grad beroende av sammanhang, samhörighet och förtrolighet. 

Mycket i samtalen framträder bara i antydningar utan påtaglig formulering. Samtalen handlar om 

personliga erfarenheter och bygger i högre grad, än vad som är vanligt i vuxenspråket, på 

gemensamma känslor och värderingar. Olika ämnen följer på varandra i snabb följd utan tydliga 

markerade övergångar. Samtalen byggs ut med berättelser om egna upplevelser, som används tex. 

för att motivera en ståndpunkt. Turbyten kommer tätare och ungdomar talar oftare än vuxna i 

munnen på varandra.  (Jörgensen, 1995. s. 127) 

 

Tanken hos oss var att försöka utföra intervjuerna i så ”naturliga” miljöer eller sammanhang 

som möjligt, dvs. på ställen där ungdomar samlas. Inspelad intervju är inte att rekommendera 

i sådana miljöer på grund av att ljudkvaliteten blir lidande av rop och skratt, buller och musik 

på hög volym i bakgrunden. De inspelningar som kom att användas i undersökningen gjordes 

istället i mera avskilda utrymmen på skolan.  

Frågan är i hur hög grad inspelningarna uppvisar en representativ bild av den typ av 

ungdomsspråk som ungdomar normalt använder i samtal med varandra och i hur hög grad 

deras språk påverkas av vuxennärvaron och av den så kallade bandspelareffekten. Kanske 

skulle vi använt oss av enkäter istället för att få mer ärliga svar. Från språksociologiska 

undersökningar är uppfattningen att närvaron av bandspelare har en hämmande effekt och 

framkallar ett mer onaturligt språk än normalt (Kotsinas, 1994). 

Genom detta arbete har vi inhämtat kunskaper om unga människors syn på sig själva och 

om hur de blir betraktade av sin omgivning. Vidare har vi lärt oss hur begreppen språk, 

identitet och mognadsprocessen förhåller sig till varandra. 
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5  Resultatanalys  
 

Här redovisas resultatanalysen från våra intervjuer av elever i år 6 och år 9. Efter varje fråga 

redovisas både de individuella och gruppintervjuernas resultat. 

 

5.1  Har du ett annat språk med dina kompisar än med 

vuxna i din omgivning? Kan du förklara skillnaden? 
 

Av de ungdomar som intervjuades i år 9 svarade fyra stycken att de talade på ett annat sätt till 

vuxna än till kompisar, medan de andra två svarade att de hade samma språk till vuxna som 

till jämnåriga. De elever som hade ett annat språk till vuxna, menade att om de använde 

samma språk till vuxna som till kompisarna var det lätt att de missuppfattades eller att de inte 

blev respekterade för sina åsikter. De ansåg att deras åsikter inte togs på allvar om de inte 

använde ett ”ordentligt” språk. En elev svarade: ”Då skulle mina föräldrar ha tuppat av.” En 

annan elev menade att det var för att skona föräldrarna från ungdomars verklighet. Denna elev 

var invandrare och ansåg att man visade mer respekt för de vuxna i dennes kultur. Två av 

eleverna använde samma språk med vuxna som med kompisar, orsaken till detta var antingen 

att de använder ett så kallat vårdat språk eller att de vuxna i deras omgivning ofta använde sig 

av informellt språk. 

I gruppintervjun i år 9 ansåg samtliga, efter en diskussion, att anledningen till att man 

använde ett annat språk till vuxna än till kompisarna var att de vuxna skulle ta ungdomarnas 

argument seriöst och genom att använda ett mer formellt språk till vuxna visar ungdomarna 

respekt för dem. 

I år 6 var det endast en av de elever som intervjuades individuellt som använde svordomar 

när han var tillsammans med kompisar, övriga hade samma språk till vuxna som till kompisar. 

I gruppintervjun i år 6 svarade de att de använde ett mer ”ordentligt” språk till vuxna, men 

att det kunde hända att använde svordomar till dem när de blev arga eller besvikna på de 

vuxna. Olika uttryck som man använde till vuxna var till exempel; ”Jävla gubbe!”, ”Du fattar 

ju ingenting, du är ju sjuk i huvudet!”. Medan man till kompisar använder grövre ord och 

svordomar som till exempel; ”Fan, vad du är mobbad!”, ”Jävla dampunge!”, ”Jävla hora!” 

och även könsord som kuk och fitta. Anledningen till att de använde mildare ord till de vuxna 
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än till kompisarna, var för att vuxna blir mycket argare och om de sa något riktigt fult till dem 

var risken att de fick någon form av ”straff” större.   

 

5.2  Vad använder du mestadels för ord när du ska berätta 

för en kompis att du gillar honom/henne? 
 

En av de individuellt intervjuade i år 9, förklarade att om man tycker om en kompis säger man 

inte det direkt till personen, utan man visar det istället på något annat vis till exempel genom 

att ställa upp för varandra om det skulle bi bråk med någon annan. En annan av eleverna sa: 

”Skulle jag säga rent ut till någon att jag gillade den skulle folk tro att jag var bög”.  

Någon ansåg att man skulle anses som ”fjäskig” om man sa rent ut till en kompis att man 

gillade den. Det kan bidra till att man blir ett ”offer”, som ungdomar uttrycker det, vilket kan 

vara en anledning till att man blir mobbad. En av respondenterna ansåg att det var bättre att 

man exempelvis berömde varandras kläder eller frisyr. En av tjejerna berättade att hon en 

gång talat om för en kompis att hon tyckte om henne, detta ledde till att det började gå rykte 

om henne att hon var lesbisk. Nu efteråt anser hon att hon skulle ha varit mer tydlig och sagt 

att hon tyckte om henne som kompis. Hon har dessutom numera slutat säga till någon kompis 

att hon tycker om den, eftersom hon är rädd för att misstolkas fler gånger.  

År 9 som intervjuades i grupp svarade att när de vill visa en kompis att man tycker om den 

så sa man ofta ”älskar dig” eller ”pusspuss”, detta var vanligast bland tjejerna, men även 

killarna använde det till sina ”riktiga kompisar”. För killarna är detta ett sätt att flirta med 

tjejerna och därmed uppfattas som en ”mjukis kille”. 

Eleverna som intervjuades individuellt i år 6 svarade att de använde ord som snäll, 

hjälpsam, rolig, du gör mig glad och du är en bra kompis, medan eleverna som intervjuades i 

grupp i år 6 både skrev på lappar och sa det direkt till kompisen. De uttryck som de använde 

sig av var till exempel ”fan, va bra”, ”skitgrymt”, ”jag är jävligt impad av dig” och ”vad du är 

grym på, till exempel fotboll”. 

De intervjuade eleverna använder sig inte av grovt språk när de ska ge komplimanger, utan 

är då mildare och snällare i sina ordval och uttryck. 
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5.3  Vilken typ av ord använder du om du blir ovän med 

en kompis? 
 

De individuellt intervjuade i år 9 förklarade att de inte pratar med en kompis om de inte var 

vänner eller att de undviker den personen. En av respondenterna menade att det beror på 

orsaken varför man är ovänner. Var det för att någon ”pratat skit” om henne eller på något 

annat sätt gjort henne illa, då sa hon att det handlade om att ge igen. Vilket man gjorde genom 

falsk ryktesspridning om personen man var ovän med. En av respondenterna talade om att han 

hade pratat skit om en kompis, vilket ledde till att kompisen blev utfrusen av de andra 

kompisarna. Fortfarande får kompisen kämpa för att få vara med i gemenskapen. 

Respondenten säger nu efteråt att det gäller att hålla balansen mellan att vara tillräckligt frän i 

sin attityd, men ändå inte elak. För att få vara med de andra kompisarna menar denne elev att 

gränsen många gånger är hårfin. 

De gruppintervjuade eleverna i år 9 svarade att de undviker personen ifråga om det är 

någon de tycker riktigt illa om. Ibland försöker de tala om för personen vad det är i personens 

beteende som gör att de inte tycker om den, ifall detta inte hjälper blir det ”utfrysning” från 

kompisgänget. De betonar också att någon användning av starkt laddade ord inte görs i dessa 

sammanhang, eftersom de lätt kan misstolkas. 

Bland eleverna i år 6 som intervjuades individuellt var det vanligast att de sa något dumt 

till den person de inte tycker om. Några exempel på uttryck som de använde är: ”Din jävel!”, 

”Jävla unge!”, ”Jävla idiot!”, ”Du är dum i huvudet!”, ”Ditt jävla svin!” eller så sa man något 

dumt om personens kläder eller önskade att de var på en annan planet. En av eleverna svarade 

att man först talar om för personen varför man är arg och försöker sedan reda ut det vid ett 

senare tillfälle när man lugnat ner sig. En elev sa att när hon blir arg på sin mamma tänkte hon 

att hon var en ”jävla kärring”, men hon sa det aldrig högt till mamman. 

I gruppintervjun i år 6 svarade de att de ofta skriver lappar till varandra när de blir osams. 

På lapparna skrev de till exempel ”fuck you”, ”du är ingen bra kompis”. De använder även 

svordomar när de blir osams. 
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5.4  Ord och val av uttryck 
 

De ord/uttryck som vi valt är; hatar dig, respekterar, mes, nörd, pucko, va du é grym, bög, 

fitta och hora. Anledningen till att vi valt just dessa ord/uttryck är att det var de ord/uttryck 

som vi ansåg vara de vanligast förekommande bland båda åldersgrupperna, som vi flera 

gånger kunde höra under våra praktiker. Under praktiken ledde dessa uttryck/ord ofta till 

konflikter, som medförde att det avspeglades i klassrumsmiljön och störde undervisningen. 

 

5.5  Hatar dig 
 

Hälften av dem som blev individuellt intervjuade i år 9 svarade att de ”inte brydde sig”, 

medan andra hälften kände sig förnedrade. De elever som inte brydde sig, menade att 

uttrycket är något som ”bara slinker ur en” och att man egentligen inte menade något med det. 

En annan sa att det berodde på vem det var som sa det. Denne person skulle bli sårad om det 

var dennes tjej/kille som sa det, men skulle en kompis säga det (beroende på i vilket 

sammanhang det sägs) skulle det inte kännas lika förödmjukande. Några av de elever som 

skulle känna sig förnedrande av uttrycket menade att det var situationen och på vilket sätt det 

sades som avgjorde om man bryr sig, eller inte. För två av eleverna var uttrycket 

känslomässigt mycket sårande, anledningen till det menade de var att vuxna i deras 

omgivning fört över sina värderingar av uttrycket till dem. 

Vid gruppintervjun i år 9, säger en elev helt spontant, när detta uttryck tas upp ”Det är ett 

mycket starkt uttryck!”. Efter en liten stunds funderande instämmer de övriga eleverna. Ändå 

använder de ordet ganska ofta till kamrater, för att markera att man blir irriterad till exempel 

under idrotten om någon kastar en boll på dem, kommer kommentaren; ”Hatar dig”. Eleverna 

menar att det blivit en vanesak att använda uttrycket, vilket gör att det missbrukas bland dem. 

Eleverna som intervjuades individuellt i år 6 ansåg att det var ett väldigt starkt uttryck och 

om de skulle bli tilltalade med det skulle de bli ledsna, sårade och arga. En av dem skulle 

känna sig obekväm och kanske försöka ändra på sig, en annan skulle må avskyvärt och känna 

sig nedtryckt. 

Vid år 6: s gruppintervju väckte uttrycket ganska starka känslor hos de flesta av dem. De sa 

att de skulle bli mycket sårade och skulle undra varför personen sa på det viset till dem. 
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Samtidigt menade de att det berodde på vem som sa det och i vilket sammanhang det sades. 

Var det ett syskon kändes det inte lika hårt eftersom de vet att oftast menar de inte vad de 

säger utan ”slänger ur sig” det när de blir arga. Skulle däremot ens bästa kompis säga det 

ansåg de att det skulle kännas ganska ”jobbigt”. 

 

5.6  Respekterar  
 

Alla nior som intervjuades svarade att de inte använde ordet respekterar i sina 

umgängeskretsar. Skulle de någon gång använda det ordet så skulle det användas i samband 

med vuxna, antingen om idoler eller om vuxna som de tyckte om. 

Bland år 6 var det inte heller många som använde ordet. De menade att det inte var något 

man sa till någon, utan man visade det genom till exempel att inte säga dumma saker eller att 

inte slå någon, att det kvittar hur någon ser ut för man ska ha samma chans i livet, att man 

accepterar någon för den man är. 

 

5.7  Mes, nörd och pucko 
 

Både de som intervjuades i år 6 och år 9 ansåg att ordet mes var ett ganska milt ord. Ordet 

användes oftast när någon inte ville följa med på någon aktivitet eller som inte vågar göra 

olika saker. Ingen av eleverna tyckte att det var ett ord som man reagerade på om någon sa det 

till en. 

Ordet nörd var också ett ord som inte gav några direkta reaktioner hos några av alla de 

intervjuade eleverna. Det användes inte särskilt ofta i deras umgängeskretsar och när det 

gjordes var det oftast att någon var en ”datanörd”. För en av eleverna i år 9 var ordet nörd mer 

en gullig kille som är tystlåten eller en kille som inte har en tuff attityd. 

Pucko används oftast av alla eleverna på ett kärvänligt sätt till exempel ”Pucko-Svensson” 

och då menar de ungefär ”din klant” på ett gulligt sätt. 
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5.8  Va du é grym 
 

Alla elever som blev intervjuade i både år 9 och år 6 menade att det fanns både en positiv och 

en negativ betydelse av uttrycket. Den positiva betydelsen innebär för eleverna att de är bra på 

något och de hade känt sig häftiga, coola och blivit glada om någon sagt det till dem. Ett par 

elever i år 9 förklarade att de ofta förstärkte uttrycket med att säga ”Fan, va du é grym”. Den 

negativa betydelsen menade eleverna att det innebar att man var ”taskig” mot någon eller som 

en elev i år 9 sa: ”Om någon klasskamrat under en lektion svarar fel, använder man uttrycket 

för att göra ironi av personen”. Skulle eleverna bli tilltalade med uttrycket i negativ betydelse 

skulle de få dåligt samvete, skärpt till sig eller sagt något taskigt tillbaka. 

 

5.9  Bög, fitta och hora  
 

De individuellt intervjuade eleverna i år 6 svarade alla att detta var ord som inte användes av 

dem bland kamrater och därför tyckte de att det var svårt att svara på frågan. Några av 

eleverna trodde att de skulle bli ganska ledsna och kränkta om någon tilltalade dem med de 

orden. 

Orden väckte en stark reaktion hos eleverna i år 6:s gruppintervju, de menade att orden var 

ganska negativa och att de blivit väldigt arga och ledsna om någon sagt något av orden till 

dem. Samtidigt hade de undrat om det var något fel på dem eller om de gjort något som kunde 

på personerna, som sa det, att tro att man var bög eller en hora. 

 

5.10  Bög  
 

En stor del av de individuellt intervjuade eleverna i år 9 svarade att ordet användes ganska 

mycket i deras umgängeskrets, men då inte med betydelsen att man var homosexuell eller för 

att nedvärdera homosexuella. Ordet användes mer för att förklara en killes klädstil eller om en 

kille är fåfäng. 

I gruppintervjun i år 9 svarade man att man inte tog det personligt om man blev kallad bög. 

Eleverna ansåg att det var mer kränkande om en kille skulle kallas ”fjolla”, vilket för dem var 
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ett ord med negativ värdering. En av dem sa: ”Bög får man ju höra titt som tätt” och menade 

att det var ett så vanligt förekommande ord att man slutat reagera på det. Efter diskussion 

enades de om att ordet användes för att tala om att en kille är klen eller för att en kille 

använder en rosa tröja (eftersom då anses man vara ”tjejig”, då de anser att rosa är en tjejfärg). 

För att inte intervjun skulle bli könsbunden, frågade vi, de som var av det kvinnliga könet, hur 

de skulle reagera om någon sa att de var lesbiska. Svaren vi fick var att de hade blivit arga och 

ledsna, eftersom de ansåg att det var ett mycket negativt laddat ord eller rättare sagt ordet 

”lebbe”, som de använde istället för lesbisk. 

 

5.11  Fitta  
 

Ordet fitta är ett ganska vanligt ord som används i umgängeskretsarna hos både de 

individuellt intervjuade som hos de gruppintervjuade eleverna i år 9. Ett par av eleverna sa att 

ordet användes oftast om en kvinnlig vuxen i deras omgivning, som man har en negativ 

relation till, till exempel sin mamma, mattanterna på skolan, skolsköterskan med flera. 

Killarna använde även detta ord i negativa situationer som till exempel när man tappar något, 

under idrottsmatcher när motståndarna gör mål eller något annat bra för sitt lag etc. Tjejerna 

använde endast ordet om andra kvinnor/tjejer och oftast i olika rivalitetssituationer 

exempelvis om en tjej blivit tillsammans med den kille som man är kär i. 

 

5.12  Hora  
 

Ett ord som inte användes särskilt mycket i år 9 överhuvudtaget, eftersom de anser att det är 

ett ganska starkt emotionellt laddat ord. En av eleverna använde det ofta till sin syster och 

under en tid hade han även använt det till sin mamma. En tjej berättade att hon blivit kallad 

hora under sju år av sina klasskamrater, vilket gjorde att hon till slut kände sig enormt 

förödmjukad. Eleverna i gruppintervjun förde en diskussion om att detta ord används mycket 

av invandrare, främst invandrartjejer. En av killarna påstod att talspråket var mycket hårdare 

bland invandrare. Diskussionen ledde till att vi kom in på att tala om varför talspråket är 

mycket hårdare bland invandrare än icke-invandrare. Följdfrågan blev om det var för att de 

har dåliga kunskaper i det svenska språket eller dåligt ordförråd. De flesta i gruppen ansåg 
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inte att det var orsaken utan att det var ett sätt för invandrartjejer att hävda sig på. En av 

killarna trodde att det var för att det var en del av invandrartjejernas kultur, ett sätt för dem att 

visa att de menar allvar eller för att bli tagna på allvar, kanske har de svårt att hävda sig inom 

familjen. 

 

5.13  Efterdiskussion  
 

Under intervjuerna kom det fram det även fram anledningen till varför ordet fjolla ansågs 

vara så starkt värdeladdat. Det var för att man som kille betraktas vara feminin. När vi frågade 

eleverna vilket uttryck som de ansåg vara mest förnedrande svarade de att det var de uttryck 

som hade sexuella anknytningar. Hora var verkligen ett starkt emotionellt laddat ord för 

samtliga ungdomar. I en diskussion om värdeladdade ord kom det fram att just könsorden var 

de värst rankade orden ur värderingssynpunkt. Kommentarer om utseendet fick en 

förvånansvärt låg ranking. 

För många av ungdomarna känns det oerhört kränkande om en familjemedlem eller 

familjen kritiseras. Många gånger anses familjen som något helgonliknande, där modern eller 

fadern är högst rankade, för eleverna. 

När vi frågade eleverna vad deras lärare i skolan gör för att de ska använda ett mer 

betänkligt språk till varandra, svarade de att många av lärarna har nolltolerans mot fula ord. 

Eleverna menade att det inte var lämpligt att använda fula ord i deras närvaro. Undervisningen 

hos dessa pedagoger baseras på diskussioner om normer och värderingar, vilket uppskattades 

av ungdomarna. 

Eleverna menade att hos en del pedagoger saknades en ömsesidig relation, vilket gjorde att 

ett annat språk användes under dessa lektioner. Det kom fram exempel på hur pedagoger 

förnedrat elever genom att svara dem på följande vis: ”Du är ju nästan lika dum som en 

neger.”, ”Jag ska flå dig din jävel.”, ”Jävla skitstövel!”, ”Fuck you!”. Ungdomarna kände en 

stor frustration över hur vuxna kunde tilltala eleverna på ett sådant kränkande sätt, samtidigt 

som de vuxna var väldigt noga med att eleverna inte gjorde likadant. 
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6  Diskussion  

 

Stil och identitet är två viktiga begrepp i ungdomars utveckling. I dagens samhälle har 

ungdomsperioden blivit längre och det är viktigare än någonsin att uttrycka sig och på så sätt 

visa vem man är. I identitetsarbetet söker man tillhörighet till vissa grupper samtidigt som 

man vill särskilja sig från andra. I och med detta skapas olika stilar där kläder, musik, språk 

och kompisar är viktiga identitetsmarkörer. För att förstå ungdomars språk i skolan är det 

viktigt att man uppmärksammar fenomen för att få elever att inse språkets makt som utgör en 

identitetsmarkering med samhället över hur samhället ser på individen. Alla som talar har en 

attityd till språket och för ungdomar är det viktigt att förstå att olika normer knyts till olika 

situationer. Vilket ger en bild för ungdomarna om hur man bemöter olika individer utan att 

kränka dessa med ett grovt språk. 

När vi diskuterade ungdomars språkbruk, innan vår undersökning, kopplade vi själva ihop 

språkbruk med ett sätt att visa respekt för varandra. Vi anser att, om man använder ett hårt och 

kränkande språk mot andra så visar man inte de personerna respekt. För oss handlar det om att 

man kränker någon, när man säger olika former av hårda ord till den personen. När eleverna 

svarade på frågan vad respekt innebar för dem svarade niorna att de endast använde det om 

vuxna de tyckte om eller om idoler. Sexorna menade att man inte använde ordet respekt 

eftersom det inte var något man sa, utan visade det istället genom att inte säga dumma saker 

om någon eller genom att inte slå någon och att man accepterade någon för den man är. 

Många av eleverna håller med oss i vår uppfattning om vad respekt handlar om, men ändå 

använder många ungdomar ett grovt och kränkande språk till varandra, enligt vår uppfattning. 

Varför? Forskare menar att ungdomen är en livsfas som alla människor ska genomgå och att 

identitetsarbetet pågår under hela livet. Det är särskilt påtagligt under ungdomsåren, eftersom 

det är då man lägger grunden till den individuella och kollektiva identiteten. Inför varje 

övergång till nya utvecklingsstadier uppstår en viss osäkerhet i identitetsökningen och mest 

påtaglig är nog denna osäkerhet under ungdomsåren. Ungdomarna ska frigöra sig från sina 

föräldrar och även till viss del från vuxenvärlden, vilket förhoppningsvis leder fram till 

personlig och social självständighet. Samtidigt ska ungdomarna bli en del av vuxenvärlden, 

socialiseras in i samhället. Detta gör att man antar nya roller, vilka skapar nya beroenden. Det 

finns alltså motsättningar mellan både segregation och integrering. Ungdomarna förväntas 

integrera samhällets redan etablerade normer och värderingar och göra dem till sina egna. Det 
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är också ungdomarnas uppgift att – som tonåringar – ifrågasätta rådande ideal och 

omformulera samhällets målsättningar. Ungdomarna förväntas både föra det gamla samhället 

vidare och förnya det. Åldersskillnaderna i intervjuerna påvisade att de äldre ungdomarna var 

på väg in i en annan utvecklingsfas. De använde ett annat språk till vuxna för att bli tagna på 

allvar och för att få respekt, medan de yngre ungdomarna var oroliga för att de vuxna skulle 

bli arga på dem och att de därmed skulle få något straff. 

Ungdomar har i alla tider intresserat sig för att prova och experimentera med olika roller 

för att hitta och bekräfta sin identitet. I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att 

uttrycka sig vem man är. Detta beror bland annat på samhällets utveckling, medias framväxt, 

det öppnare samtalsklimatet och att ungdomsperioden har förlängts. Det sista alternativet är 

något som bidragit till en stor samhällsförändring. Förr i tiden var valmöjligheterna få och 

kanske inte lika svårt att välja mellan, medan det i dagens samhälle finns betydligt fler 

valmöjligheter vilket kan skapa en  osäkerhet hos ungdomarna. Gränsen mellan ungdom och 

vuxenliv är inte lika tydlig längre och detta har lett till skapande av ungdomsstilar och 

ungdomsgrupper. Dessutom har identitetsarbetet förlängts och försvårats. I tonåren har man 

ingen självklar yrkesroll att identifiera sig med. Man vill visa att man tillhör vissa grupper 

samtidigt som man skiljer sig från andra och på så sätt uttrycker man sin identitet. I och med 

detta uppstår vissa stilar som språk, grupptillhörighet osv. Skapandet av dessa stilar beror på 

en rad olika faktorer som exempelvis föräldrar, kompisar, media och förebilder. Det blir 

oerhört viktigt att visa för andra vem man är, vilket gör att kompisar därmed blir viktiga 

identietsmarkörer i tonåren. Från att ha identifierat sig med sina föräldrar riktar ungdomarna 

om behovet och identifierar sig med sina vänner istället. Detta är ett viktigt steg i 

identitetsarbetet från att vara barn till att bli vuxen. Gruppen betyder att de känner sig trygga, 

bekräftade och omtyckta och detta är viktiga behov som tillfredsställs, samtidigt som de 

brottas med att bli vuxna och att göra revolt mot vuxenvärlden. 

Ungdomars användande av svordomar och grovt språk, kopplas gärna ihop med de vuxnas 

förutfattade värderingar som innebär att ungdomarna ses som ouppfostrade och att de har 

språkbrister. Denna uppfattning delade även vi innan vi gjorde denna uppsats, men vid 

närmare eftertanke håller vi snarare med Kotsinas då hon menar att de ungdomar, som 

använder svordomar och slangspråk är de ungdomar som har stort ordförråd, är kreativa och 

kan på så sätt experimentera med språket.  

Språket förändras med tiden och påverkas av omgivningen. Detta gör att många vuxna inte 

känner igen sig i ungdomarnas talspråk. Det ser ut som om förändringarna är mer 

genomgripande och går fortare under vissa tidsepoker än under andra. Allra tydligast kan man 
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se denna förändring i tider då samhället genomgår plötsliga omvandlingar och nya sociala 

grupper uppstår. Detta betyder inte att vi måste acceptera allt det nya. Genom att ungdomar 

idag använder datorer i ganska stor utsträckning ökar möjligheten att vara anonym och man 

kan ge andra okända och kända människor olika typer av kränkande förolämpningar. 

Forskare menar att kommunikationen är en utvecklingsprocess som ungdomar ska ta sig 

igenom för att lära sig samhällets formella språk och att alla mognar olika fort och har olika 

förutsättningar. Frågan vi ställde oss i slutskedet av arbetet var; Ska man normalisera 

ungdomarnas språk? Nej, vi anser att det är högst olämpligt att normalisera ungdomars grova 

språk, eftersom det kan medföra att klyftan mellan ungdomar ökar, när det gäller att 

ungdomarna ska få likvärdiga möjligheter utifrån deras förutsättningar, oavsett vilken social 

bakgrund de har. Samhället idag bedömer många individer efter attityder, speciellt 

språkbruket. När man till exempel ställs inför en anställningsintervju, är det första intrycket 

och vilket språk man använder, som kan vara avgörande för om man får anställningen eller 

inte. Alla  elever ska få möjlighet att utveckla sitt språk, oavsett vilken bakgrund de har. Språk 

är makt med möjlighet till att kunna delta i formella samtal, tillgodose sig information i 

samhället och i olika sammanhang hävda sina rättigheter. Pedagoger bör inte, oavsett vilket 

ställningstagande man tar till om att ungdomars språk ska normaliseras eller inte, använda 

ungdomsspråk. Det skulle innebära att man förlöjligar sig och visar ungdomarna en antydan 

att man inte klarar av rollen att vara vuxen. Pedagoger är till för att främja elevernas 

utveckling för samhällets krav. Som solärare kan man många gånger få in språkets normer 

och värderingar i undervisningen genom att diskutera i vilka situationer man använder ett 

visst talspråk och vilka attityder det väcker. 

Zakari och Modig (2000) citerar Ross om vad värdegrunden är: ”Det innefattar hur man 

tilltalar andra, vad man säger och om och hur man lyssnar, dvs. samtalet och viljan till 

kommunikation och konsensus.” (s 35). Denna förklaring på vad värdegrunden är, anser vi 

överensstämmer med vår egen syn på vad respekt är. Att lyssna på människor i vår 

omgivning, är en del av respekten, en annan del är hur man tilltalar människor som finns 

omkring oss. Om eleverna använder glåpord, sexistiska uttryck och andra ”hårda ord” till och 

om varandra, anser vi att de använder ett respektlöst och kränkande språk. 

Hur bokstavligt ska man då tolka läroplanen, när man skall ”vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra dem” och ”framhålla betydelsen av personliga 

ställningstaganden och ge möjligheter till sådana”? Om skolan ska vara en verksamhet för 

överförandet eller förmedlandet av vissa normer, färdigheter och värderingar, anser vi att det 

måste utvecklas en ”icke-korrigerande” och frigörande pedagogik, som svarar mot de ungas 
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behov. Olika pedagoger har helt enkelt olika tolkningar av skolornas värdegrundsmål, vilket 

kan innebära att tyngdpunkten läggs på olika värderingar i undervisningen. Blir det då den 

gemensamma värdegrunden som skolan står för? Nej, skulle vi vilja påstå, av den  

anledningen att inte ens vi två författare till denna uppsats har samma tolkningar av 

värdegrunden.  

I Lpo94 finns en gemensam policy angående kränkande språk i skolan, men trots detta får 

användandet av kränkande språk olika konsekvenser beroende på vilken personal som berörs. 

Under vår praktik märkte vi att skolpersonalen, istället för att ta en konflikt när det gäller 

kränkande språk med den aktuella eleven, oftast gick via klassläraren, som i sin tur fick ta sig 

an problemet med andrahandsinformation. Detta gjorde att problemet oftast rann ut i sanden 

och eleven kunde lugnt fortsätta sitt beteende eftersom det inte fick några konsekvenser. 

Elever som använder kränkande språk visar tydligt att de saknar respekt för sina 

medmänniskor, anser vi. När det gäller användandet av kränkande språk skulle vi som 

blivande lärare vilja att det rådde nolltolerans mot det. För att lyckas med detta krävs större 

föräldraengagemang i skolans arbete. Lärare, elever och föräldrar måste tillsammans under 

ordnade former diskutera regler och eventuella påföljder. Eleverna måste lära sig att ta 

konsekvenserna av sitt användande av kränkande språk. Alla måste arbeta mot samma mål. 

Både i skolan och hemmet måste man följa det gemensamma arbetet och man ska inte komma 

med tomma hot, utan agera. 

Skolan bör regelbundet arbeta med värderingsövningar för att visa vad som är accepterat 

språkbruk. Temadagar om kränkande språk tror vi inte har samma effekt eftersom de oftast 

bara verkar för stunden. Arbetet med att utplåna kränkande språk måste finnas som en röd 

tråd i våra egna och i våra barns liv för att vi ska kunna få någon förändring på längre sikt. 

Tv, tidningar och dataspel påverkar våra barn/ungdomar både positivt och negativt. De ser 

upp till sina förebilder i media vilket medför att de lätt tar efter språkbruket som används där. 

Vi anser att det förekommer för mycket fula ord i till exempel dokusåporna. Man kan 

uppmana föräldrar att sitta med när barnen/ungdomarna tittar på dokusåpor. Föräldrarna kan 

då få ungdomarna att förstå innebörden av orden och uttrycken, samtidigt får de en inblick i 

vad det är som ungdomarna tittar på. 

Det finns föräldrar från andra länder som anser att den svenska skolan är ”slapp” eftersom 

de är vana vid mer disciplin och hårdare regler. Dessa föräldrar måste skolan försöka få med 

sig och det går inte om de inte har respekt eller förtroende för skolan. Därför behövs en 

ömsesidig dialog mellan skola och hem för att öka respekten och förståelsen för familjernas 

inställningar och förväntningar på skolan. 
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På många skolor har värdegrundsprojekt startats för att betona vikten av att skapa en 

positiv, tryggare, god och mer kreativ miljö. Många av dessa projekt handlar om att skapa 

gemensamma värderingar, vilket då innebär att det skapas gemensamma normer. Projekten 

handlar om skolans och samhällets uppfattning av normer och värderingar. I läroplanen står 

det att skolan ska ”vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra dem” och ”framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana”, detta kan göra att 

det uppstår problem eftersom många metodböcker i värdegrundsarbete och etik innehåller 

övningar som går ut på att eleven ska välja ett visst handlande. När skolan arbetar med sådana 

övningar är det lätt att de gemensamt väljer det alternativet, som av omgivningen uppfattas 

som rätt handlande. Ett problem sett ur detta perspektiv är att det finns elever som har 

avvikande värderingar som kanske inte alltid är det rätta. Kan de eleverna argumentera 

tillräckligt övertygande för sina åsikter och värderingar, till de andra eleverna, kan det leda till 

att elever anknyter sig till de avvikande normerna. 

Vid efterfrågan om vilket uttryck eleverna ansåg vara det mest förnedrande, var det de 

uttryck som har sexuell anknytning som ansågs vara värst. I diskussionen om värdeladdade 

ord kom det fram att just könsord var de värst rankade orden ur värderingssynpunkt. 

Förvånansvärt var att många av eleverna inte ansåg att uttryck om utseendet var så kränkande, 

vilket vi anser kan vara personligt kränkande för en individ.  

Förhoppningsvis kommer man att få se mer ”livskunskap” i skolan och då främst med 

inriktning mot respekt, empati och självaktning. Genom att motivera elever till ett mindre 

respektlöst och kränkande språk finns möjlighet till en större kännedom och säkerhet i det 

egna språket. Detta bidrar till de mål som Lpo94 (1998) satt upp, exempelvis ”Skolan skall 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” (s 5) 

Det blir allt viktigare för dem som arbetar i skolan, att förebygga, upptäcka och arbeta med 

kränkningar. På samma vis som det finns mobbningsplaner på skolorna, skulle även 

handlingsplaner för språkbruk behöva upprättas. Ett respektlöst och kränkande språkbruk är 

en sorts mobbning, anser vi. 

Någon slutsats till varför ungdomar använder grovt talspråk utifrån undersökningen går 

inte att dra, eftersom den inte påvisar något frekvent användande av grovt talspråk bland de 

intervjuade. I litteraturstudierna finner man olika teorier till varför användningen av grovt 

talspråk används, men de stämmer inte riktigt överens med undersökningsresultatet.  
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7 Sammanfattning   
 

 

Vi har intresserat oss för varför ungdomar använder grovt talspråk. Syftet med uppsatsen är 

att undersöka orsakerna till ungdomars användande av grovt språk och vad man i skolans 

värld kan göra för att motverka detta. I litteraturgenomgången presenteras olika teorier om 

vad det är som påverkar ungdomars talspråk där Kotsinas, Mathiasson och Andersson är 

huvudpersonerna. De teorier som tas upp är om hur grupptillhörighet, slang och attityder till 

språket kan påverka ungdomars talspråk. Grunden för individens identitet läggs under 

ungdomsåren och identiteten grundar sig på kommunikation med andra människor. Den 

omgivning man befinner sig i påverkar ens utveckling. Alla som talar har attityder till språk 

och språkbruk. Det är dessa attityder som styr vårt eget språkbruk och synen på andras. Om 

man använder mycket slang och svordomar anses man ha ett dåligt ordförråd och det kan ge 

en felaktig bild av en person eftersom man oftast blir bedömd efter vilket språkbruk man har. 

För människan är det livsnödvändigt att leva i en grupp, eftersom man har ett stort behov av 

att känna samhörighet med andra människor. Detta gör att gruppen påverkar människans 

beteende. Litteraturgenomgången tar även upp vilket uppdrag skolan har, med utgångspunkt 

från Läroplanen (Lpo94), när det gäller att försöka motverka ungdomars användande av grovt 

talspråk. Det redogörs bland annat för vad man bör tänka på när man diskuterar normer och 

värderingar med ungdomar. 

Undersökningen genomfördes på två olika grundskolor, där tolv elever i år sex och tolv 

elever i år nio intervjuades. Intervjuerna skedde både individuellt och i grupp. Genom 

intervjuerna ville vi få svar på hur ungdomarna talade till varandra och till vuxna. Frågan var 

om det fanns någon skillnad i deras sätt att prata med jämnåriga eller vuxna. I intervjuerna 

frågades det också om hur ungdomarna reagerade på olika ord/uttryck som de blev tilltalade 

med eller kallade. I intervjuerna framkom det att ungdomarna använde i princip samma språk 

till sina jämnåriga kamrater som till vuxna och när det gällde orden/uttrycken som togs upp, 

var det inte många av dem som förekom bland de intervjuade ungdomarna.  

Resultaten grundar sig på våra intervjuer med ungdomar i år 6 och år 9. Resultatet av 

undersökningen stämmer inte överens med litteraturen, som vi tagit upp i uppsatsen, eftersom 

ungdomarna som intervjuats inte använder grovt talspråk i den utsträckning som vi trodde.  
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