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Sammanfattning 
 

Under de senaste tio åren har det har blivit ett hårdare klimat i skolan och språket består numera 

av fler svordomar och hånfulla könsord. Jag har i min yrkesroll också uppmärksammat att det 

finns ett grovt språkbruk och att skällsord, kränkande begrepp och svordomar används dagligen 

av elever. Det fick mig att fundera över vad det beror på att elever i skolan tilltalar varandra på 

det sätt de gör och vad orden egentligen betyder för dem? Som lärare i dagens skola har jag ett 

tydligt uppdrag att arbeta mot alla former av kränkande behandling.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kränkande begrepp som vanligtvis kan 

används av gymnasieungdomar i skolan, vad som menas med kränkande behandling, i vilket 

syfte och sammanhang som begreppen används av eleverna och vad begreppen innebär för dem, 

samt hur jag som lärare kan förhålla mig till detta. För att besvara mitt syfte har jag använt mig 

av tidigare forskning och litteratur, genomfört en observation, intervjuer och intervjusamtal.  

Min slutsats visar ett det förekommer kränkande begrepp bland gymnasieelever i stor 

utsträckning och att det finns ett kränkande språkbruk bland gymnasieelever, där ord som ”fag” 

(bög), hora, fitta, idiot/dumhuvud och svordomar är vanligt förekommande. Det finns begrepp 

som är mer kränkande än andra om begreppen sägs av ”fel” person vid ”fel” situation. Det är 

situationen som avgör i fall en person uppfattar begreppet som kränkande eller inte och det är 

alltid personen som utsätts för den kränkande behandlingen som avgör ifall handlingen är 

kränkande eller inte. Eleverna är medvetna om begreppens ”korrekta” betydelse men menar att 

det är situationen som avgör ifall ordet är menat som en kränkning eller inte. Oftast menas inte 

ordets rätta innebörd när det används. Eleverna är också medvetna om att begreppen kan 

uppfattas som kränkande och att begreppen inte är accepterade. Som lärare är det viktigt att sätta 

in begreppet i situationen för att kunna avgöra i vilket syfte eleven använder sig av begreppet. 

Det är också viktigt att det ständigt pågår en dialog mellan vuxna i skolan och eleverna och att 

skolan involverar eleverna i likabehandlingsarbetet.  

 

Nyckelord: kränkande behandling, kränkande begrepp, skola, styrdokument, elever, sexuella 

trakasserier.     
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1. Inledning 

Jag sitter vid mitt skrivbord och ser ut över mina elever i klassrummet. Jag har fem elever, varav 

två av dem arbetar medan de andra tre sitter och pratar. De pratar högt och brett om helgen som 

har varit, vem som var fullast och fick med sig mest sprit hemifrån. Samtidigt som de pratar med 

varandra, kommenterar de varandra och kallar varandra för idiot, apa, bög, hora med mera. Det 

här är ett exempel på en situation av många som dagligen sker i vår skola. Enligt media har det 

blivit ett hårdare klimat i skolan de senaste tio åren och språket består numera av fler svordomar 

och hånfulla könsord (Menckel & Witkowska, 2002, s. 1). Den här typen av samtal mellan elever 

får mig att fundera över vad det beror på att de tilltalar varandra på det sätt de gör och vad 

betyder orden egentligen för dem? Är det så att de inte är medvetna om ordets korrekta innebörd, 

eller är det bara ”tomma” ord för dem? Kanske är ord som hora, bög, idiot numera nutidens 

svordomar, som den äldre generationen och vuxna har svårare att acceptera och/eller läser in för 

mycket i orden och inte tar hänsyn till i vilket sammanhang de sägs. Det sker ständigt 

förändringar i formen av människors relationer och ungdomar och vuxna har olika sätt att 

förhålla sig till varandra och tilltala varandra (Osbeck, Wernersson & Holm, 2003, s. 9). Oavsett 

vilket så ska alla i skolan arbeta mot alla former av kränkande behandlingar. Ord som förlorar sin 

innebörd och används som skällsord i kränkande syften är inte och kommer inte att vara 

accepterat. I skolans styrdokument står det tydligt att alla inom skolan ska arbeta mot alla former 

av kränkande behandlingar. I läroplanen för det frivilliga skolväsendet (1994) står det att:  

 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för 

annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande 

behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.   

(Lpf, 1994, s.3)  

 

Skolan ska aktivt arbeta för alla människors lika värde och rätt att bli respekterade och hörda.  

Barn och unga har rätt till att känna sig trygga i skolan och det ingår i skolans demokratiska 

uppgift att se till att det sker. Men hur fungerar detta i praktiken? I en artikel från 

Göteborgsposten (2009-11-27) läste jag om hur sextrakasserier har blivit vardag på allt fler skolor 
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och på en skola har det till och med gått så långt att en flicka blev våldtagen under skoltid. 

Förövarna dömdes vid Göteborgs tingsrätt men tingsrätten skriver i sitt utlåtande att man ”fått 

intrycket av att beteendet varit så omfattande och vanligt att det blivit ’normaliserat”. Efter att ha 

läst artikeln började jag fundera över ifall sextrakasserier som beteende verkligen är så 

omfattande att det har blivit vanligt i skolan. Skolan och lärarna ska upprätthålla de demokratiska 

värden som skolan vilar på samt förankra dem hos eleverna. Hur ska/kan skolan och lärarna 

arbeta mot kränkande behandlingar? Hur kan jag som lärare veta när eleverna endast ”skojar” 

med varandra eller när en elev faktiskt upplever sig kränkt? Det demokratiska uppdraget är ett av 

skolans viktigaste uppdrag, men kanske också det svåraste?  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kränkande begrepp som vanligtvis kan används av 

gymnasieungdomar i den av mig undersökta skolan, vad som menas med kränkande behandling, i 

vilket syfte och sammanhang som begreppen används av eleverna och vad begreppen innebär för 

dem? Jag kommer också att se närmare på hur jag som lärare kan förhålla mig till detta och vad 

skolans samt lärarens uppdrag är när det gäller kränkande behandling.   

1.2 Forskningsfrågor 

Mina forskningsfrågor är: 

 

1 Vilka kränkande begrepp kan användas av elever i den undersöka gymnasieskolan? 

  

2 Vad betyder begreppen för eleven och i vilket sammanhang/syfte använder eleven dem? 

  

3 Hur kan jag som lärare förhålla mig till detta?  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

2.1 Presentation av litteratur och tidigare forskning.   

Nedan följer en presentation av litteratur och tidigare forskning jag använder mig av i denna 

uppsats. Tanken med detta är att ge dig som läsare en överblick över omfattningen och 

trovärdigheten i de undersökningar/rapporter som jag hänvisar till. 

För att ta reda på vad kränkande behandlingar innebär och olika begrepp, har jag använt 

mig av Osbeck, Holm och Wernersson (2003). De har gjort en nationell studie på uppdrag från 

skolverket som syftar till att kartlägga förekomsten av kränkningar i skolan och vad som kan 

uppfattas som kränkningar. Rapporten baseras på en enkätundersökning bland 3386 elever från 

åk 5, 8 och gymnasiets år 2 men har även kompletteras med fyra mindre studier, som intervjuer 

och frågeformulär. Genom att studera problemet från elevernas synvinkel får jag tips på hur jag 

som lärare kan möta eleverna och vad det är som jag ska tänka på men även hur jag bör förhålla 

mig till problematiken. Att studera elevernas svar ger mig en bild av hur de vill att jag som lärare 

ska bemöta problemet. Utifrån den bilden tillsammans med tidigare forskning kan jag forma ett 

förhållningssätt som eleverna kan känna sig trygga och bekväma med. Osbeck (2006) har i sin 

avhandling arbetat vidare med den intervjustudie som Osbeck tillsammans med Holm och 

Wernersson genomförde 2003. Syftet med Osbecks avhandling är att beskriva bland annat hur 

livsförståelse rekonstrueras bland unga i skolan.  

Menckel och Witkowska (2002) har undersökt samspelet mellan människor i skolan när 

det gäller språkbruk och sexuella beteenden. Studien är en rikstäckande kartläggning, inriktad 

mot elever i gymnasieskolans år 1. Sammanlagt valdes 2 200, 17-åringar ut slumpmässigt, där 

både tjejer och killar finns representerade från både storstad och landsbygd. Witkowska (2005) 

har i sin avhandling studerat hur könsrelaterade kränkningar förekommer i skolan. Witkowska 

har gjort en enkätstudie där 2 200 slumpmässigt utvalda unga deltog.   

Skolverket (2009) har genomfört en övergripande rapport om diskriminering och skolans 

roll i arbetet mot kränkande behandling. Rapport (2009:326) omfattar en undersökning om barns, 

elevers och studerandes uppfattningar om situationer där diskriminering och trakasserier 

förekommer. Rapporten består även av en intervjustudie som syftar till att undersöka ifall fler 

stödinsatser behövs för att upprätthålla lagen. Undersökningen bygger på 156 gruppintervjuer 

med 529 barn, elever och studerande. Studien undersöker när och var i verksamhetens miljö 
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trakasserierna sker, hur de tar sig uttryck och vem som trakasserar samt vilka konsekvenserna 

blir. Rapport (2009:327) undersöker hur barn- och elevskyddslagen tillämpas i förskolan, 

grundskolan, gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen. Undersökningen bygger 

på enkätundersökningar, som omfattar förskola, grund- och gymnasieskola samt 

vuxenutbildningen, där cirka 175 kommuner deltog i enkäten. Undersökningen har också 

kompletteras med 37 intervjustudier. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2009), Barn- och elevombudet (BEO) och 

Skolinspektionen har gjort en gemensam rapport om likabehandling och förebyggandet av 

kränkande behandling.  

Andra referenser jag har använt mig av är skolans styrdokument, SFS 2006:67, SFS 

2008:567, Jämställdhetsombudsmannen (JämO, 2002), Skolverkets nationella 

kvalitetsgranskning (1999), Svenska Akademins Ordlista, Hartman mfl (1994), 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Forum för levande historia (2004) samt Myndigheten för 

skolutveckling (numera Skolverket). 

2.2 Vad innebär kränkande behandling? 

Enligt Svenska akademins ordlista betyder ordet ”kränka” att ”förolämpa; våldföra sig på; bryta 

mot m. m” (SAOL, 2009). Innebörden i begreppet omfattar därmed både fysiska och verbala 

handlingar riktade mot såväl personer som principer. Osbeck, Holm & Wernerson (2003, s. 11) 

påpekar att självaste uttrycket ”kränkande behandling” inte är ett särskilt vanligt begrepp och att 

det oftast är kopplat till mobbning. De menar att det ingår flera företeelser inom begreppet 

kränkande behandling som till exempel främlingsfientliga handlingar, sexuella trakasserier och 

grovt språkbruk. I samtliga fall menar Osbeck mfl (2003, s. 12), är det människans lika värde 

som kränks, vilket den demokratiska värdegrunden bygger på.  

Eftersom det inte finns någon skarp gräns mellan vad som är en accepterad handling och 

vad som kan uppfattas kränkande finns det vissa drag som kan indikera en kränkning. I de fall det 

inte går att se på själva handlingen om den är kränkande eller inte, kan man studera den 

attackerades reaktion. Det är när den attackerade personen tar åt sig som det är en kränkning. Om 

han eller hon inte gör det kan det istället uppfattas som ett skämt (Osbeck mfl, 2003, s. 38). 

Menckel & Witkowska (2002, s. 4) påpekar även de svårigheter att skilja på vad som är allvar 

och vad som är skämt när det gäller olika former av kränkande beteenden eller språkliga uttryck. 

Det som av den ena uppfattas som ”normalt” eller ”på skämt” kan av den som drabbas uppfattas 
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som allvarligt eller kränkande.  

Osbeck (2006, s. 160ff) menar att kränkningar ofta riktas mot en handling eller ett 

förhållande som man inte gillar. Om en individ förändrar sitt handlande och anpassar sig till det 

som är ”gällande” i miljön kan kränkningarna upphöra. Kränkningar kan betraktas som ett 

uttryck för en speciell livsförståelse. Osbeck förklarar livsförståelse som ”kunskap om värden 

som äger giltighet”, det vill säga deras förståelse av hur livet fungerar och vad som ger värde och 

mening. Livsförståelsen ger kränkningar som inlärningsverktyg legitimitet. Kränkningar ger både 

upphov till livsförståelse men även uttryck för livsförståelsen. Som exempel, menar Osbeck, att 

man förväntar sig särskilda beteende av vissa personer, enligt livsförståelsen, samtidigt som det 

finns personer som inte lever upp till förväntningarna. I den här situationen, där förväntningarna 

inte stämmer överens med verkligheten, används kränkningen som ett inlärningsverktyg för att få 

personen som inte lever upp till förväntningarna att förstå vad som gäller. Att använda 

kränkningen i lärande syfte kan i sig betraktas som uttryck för livsförståelsen. Osbeck (2006, 

s.165) påpekar att livsförståelsen påverkas av de relationer som finns i den miljö man vistas i, 

som för många elever är i skolan. Osbeck menar vidare att det är i skolmiljö som livsförståelsen 

tar form för det är där som relationer byggs. Det är i gemenskapen, i relation till andra, som de 

unga tolkar hur livet fungerar och vad som är viktigt. På så vis lärs livsförståelse kollektivt 

(Osbeck, 2006, s. 367).    

2.3 Begrepp 

2.3.1 Etniska relaterade begrepp 

Begreppet etnisk diskriminering förklaras som en orättvis eller kränkande behandling, vilken sker 

på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse (Osbeck m.fl, 

2003, s. 153). Undersökningen visar att de flesta etniska kränkningar sker i form av ord och att 

kränkningarna oftast sker i offentliga miljöer som uppehållsrum eller utomhus.  

Enligt en undersökning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Forum för levande 

historia (2004, s. 42ff) genomfört, hamnar cirka 27 procent av landets elever (cirka 25 000 

elever) per årskull i den kategori som betecknas som tveksamma gentemot judar. 

Undersökningen påpekar också att de flesta av de elever som ger uttryck för en intolerant 

inställning gentemot judar, troligtvis inte har kommit i personlig kontakt med någon jude 

eftersom den judiska populationen i Sverige är mycket liten. Det finns en tydlig skillnad mellan 
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tjejer och killar när det gäller inställningen till judar, där tjejer är i genomsnitt mer positivt 

inställda.  

Turk och blatte är vanliga begrepp som används och har med tiden blivit allt mer ett 

skällsord. Enligt Osbeck m.fl (2003, s. 50) undersökning menar de intervjuade eleverna att dessa 

ord sällan används som kränkande. De menar att de själva kallar varandra det och att det är okej. 

Turk används däremot ofta som ett generellt uttryck för alla med utländsk bakgrund, menar 

eleverna.  

2.3.2 Könsrelaterade begrepp 

Jämställdhetsombudsmannen (JämO, 2000) definierar sexuella trakasserier:  

 

Sexuella trakasserier är ord eller handlingar av sexuellt slag som orsakar att den som 

utsätts känner sig kränkt, rädd eller på annat sätt illa till mods. Kännetecknande för 

sexuella trakasserier är att de är ovälkomna och oönskade. Det är den som utsätts för 

orden eller handlingarna som avgör om de kan accepteras och är välkomna eller om 

de är kränkande och ovälkomna. [kursivt i originalet]  

(JämO, 2000, s. 37).  

 

Sexuella trakasserier kan alltså vara verbala som ickeverbala och att det är den som utsätts för 

handlingen som avgör ifall de är välkomna eller inte. En svårighet med det, menar Osbeck m.fl 

(2003, s. 16), är att en handling kan uppfattas olika beroende på hur den som blir utsatt reagerar. 

Begreppet är individrelaterat och en handling som kan uppfattas som objektifierande och riktad 

mot en enskild person, kanske själv inte uppfattar det som ovälkommet, trots att handlingen kan 

uppfattas kränkande på gruppnivå.  

Witkowska (2005, s. 5) påpekar att sexuella trakasserier är en social och kulturell 

konstruktion som är djupt påverkad av kön, sexualitet och makt. Som exempel ger Witkowska 

olika förklaringar. En av dem är ”sex-role spillover”, som innebär att man förväntar sig ett 

beteende av en person beroende av personens kön, som till exempel att tjejer förväntas hjälpa 

läraren att hålla lugnt i klassrummet och att hjälpa killarna med studier. En annan variant är 

”contrapower” som innebär att tjejer exkluderas från olika sfärer och på så vis undermineras 

deras kunskaper som en man med sämre kvalifikationer kan få tillträde till. Witkowska (2005, s. 

6) menar vidare att sexuella trakasserier inte enbart beror på bristande kunskap utan att sexuella 

attityder och missplacerad sexuell åtrå också spelar roll. Att objektifiera kvinnor, skryta om sex, 
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rangordna tjejer och så vidare, är sätt för män att umgås och på så vis återskapas könsmönstret. 

Konsekvenserna av sexuella trakasserier kan enligt Witkowska (2005, s. 2) leda till att tjejer 

hoppar av sportaktiviteter som är mansdominerade för att de är rädda för att bli utsatta för 

trakasserier. Detta påverkar inte bara tjejers hälsa utan kan även komma att påverka deras 

framtida möjligheter när det gäller val av yrke, då mansdominerade arbeten ger bättre betalt. 

Witkowska påpekar också att även män utsätts för sexuella trakasserier men att det oftast sker av 

andra män. Killarna blir inte i de fallen trakasserade för att de är killar utan för att de är ”fel” 

sorts killar. Vidare påpekar Witkowska att vuxna, lärare, föräldrar och samhället i stort inte 

behärskar problematiken fullt ut, därför misslyckas vi med att utbilda våra barn.       

Hora är ett ord som både tjejer och killar kan använda sig av, menar Osbeck m.fl (2003, s. 

33). Tjejerna ansåg att de fick höra hora när det handlar om en argumentation som killen 

förlorade eller när killarna inte fick som de vill. Ordet hora används mer sällan mellan killar 

eftersom killar inte kan vara en hora, enligt den ”korrekta” benämningen av ordet. Vidare 

påpekar Osbeck m.fl att hora är ett svårt begrepp att få grepp om. En del av de tillfrågade menar 

att det är ett kränkande uttryck medan andra menar att det bara sägs på skämt. Hora kan också 

användas tjejer emellan och då främst i två sammanhang. Dels används det i en vardaglig 

skämtsam ton och dels används det i skitsnacket mellan tjejer. Undersökning visar att oftast 

används ordet hora som ett nedsättande ord som förekommer bakom ryggen på folk. Det används 

som ett skällsord och används när det ”pyser” över, som uttrycker hur annorlunda en person är. 

Ordet kan också användas om en persons utseende där valet av smink, kläder med mera kan 

utgöra grunden för benämningen hora. Några av tjejerna i Osbecks m.fl (2003, s. 34) 

undersökning menar att den här formen av skitsnack är mer sårande än direkta angrepp från 

killar.   

”Bög” eller ”bögjävel” är det främst killar som använder till eller om andra killar. Just 

detta ord används mera allvarligt och med mera innebörd än många andra ord. Ordet kan 

användas om en persons utseende eller sätt att vara men kan också användas om en kille råkar 

komma för nära en annan kille. Ordet används oftast när någon avviker från den maskulina 

normen. Fitta är också ett av de vanligaste orden som också anses som ett av de ”värsta” att säga 

och att det kanske är just därför som ordet används så frekvent. Ordet sägs ungefär i samma 

sammanhang som bög och hora och att det kan skrikas rakt ut ifall det till exempel går dåligt i 

kortspel (Osbeck m.fl, 2003, s. 32). Ord som hora, fitta och bög har fått en dubbel innebörd. 

Begrepp som bög används vanligtvis till manliga individer med faktisk eller förmodad 
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homosexuell läggning. Begreppet används till att kränka en annan person oavsett sexuell 

läggning. Det blir ett problem när en specifik grupp av individer drabbas, då begreppets korrekta 

betydelse får en negativ innebörd. Konsekvenserna blir att vissa grupper drabbas mer av 

”allmänna” kränkningar än andra. Det finns andra typer av kränkningsord, som till exempel ”din 

skit”, som kan riktas till vem som helst och drabbar inte en specifik grupp (Osbeck m.fl, 2003, s. 

12). 

2.4 Skolans uppdrag 

I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

(SFS 2006:67) i kraft. Nu fick skolor och förskolor en skärpt skyldighet att arbeta aktivt för att 

förebygga diskriminering och kränkningar av barn och elever. Syftet med lagen är att alla inom 

skolan ska arbeta för alla elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Innan likabehandlingslagen kom 

fanns det ingen särskild lagstiftning med krav på aktiva åtgärder mot diskriminering och annan 

kränkande behandling, där huvudmannen kunde bli skadeståndsskyldig (Skolverket, 2009:327, s. 

13).  

Den första januari 2009 ersattes barn- och elevskyddslagen utav två nya regelverk, 

diskrimineringslagen (SFS:2008:567) och kapitel 14 i skollagen. Det infördes även en form av 

böter för skolor som inte har en plan som lever upp mot diskrimineringslagens krav (DO, BEO, 

Skolinspektionen, 2009, s. 2). Eftersom det är huvudmännen som är ytterst ansvariga för att 

likabehandlingsarbetet följs är det på deras ansvar att verksamheten får de förutsättningar som 

behövs (Skolverket, 2009:327, s. 10). Tanken med lagen är att alla elever ska ha ett rättsskydd, 

likvärdigt det skydd som finns för skolans anställda. Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa 

en skola fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling men även att 

förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. Barnkonventionen bygger på perspektivet att barns 

bästa alltid ska gå först, alla barn har rätt till liv, utveckling och inflytande och att göra sin röst 

hörd (Skolverket, 2009:327, s. 14).  

2.5 Likabehandlingsarbetet i skolan 

Skolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan och en 

plan mot kränkande behandling. Ansvaret för att det sker ligger på huvudmannen. I skollagen står 

följande: 
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huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever  

(SFS 1985:1100, kap 14, 6 §). 

 

huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn 

och elever (SFS 1985:1100, kap 14, 8 §). 

 

Myndigheten för skolutveckling (2003, s. 35f) påpekar vikten av att skolan har ett 

handlingsprogram eller en strategi mot kränkande behandling. Utarbetade dokument som 

handlingsprogram ger skolan handlingsberedskap. Om något händer vet alla på skolan vem som 

ska göra vad, hur, när och varför. Skolverkets nationella kvalitetsgranskning (1999, s. 24) visar 

att de flesta gymnasieskolor har någon form av handlingsprogram för hur mobbning och i vissa 

fall även andra former av kränkande behandling ska hanteras. Granskningen visar att möjligheten 

att kunna påverka utformningen och innehållet i ett handlingsprogram mot kränkande behandling, 

skapar ett engagemang som leder till ett positivt resultat. På de skolor som hade en hög 

medvetenhet och ett starkt engagemang när det gäller värdegrundsfrågor var handlingsplanen ett 

levande dokument i stället för ”hyllvärmare”. Ett utvecklat handlingsprogram, med tydliga mål, 

ger skolorna goda förutsättningar för att i ett tidigt skede upptäcka kränkande behandling samt 

förbättra den psykosociala miljön (1999, s. 3).  

Skolverkets rapport (2009:326, s.9) visar att 93 % av gymnasieskolorna har en 

likabehandlingsplan. Skolinspektionen bedömer dock att det finns likabehandlingsplaner som inte 

motsvarar lagens krav. Enligt rapporten framkommer det att det framförallt är gymnasieskolorna 

som involverar eleverna i arbetet. Det är även gymnasieskolan tillsammans med grundskolan som 

genomför olika kartläggningar av problemen för att få kunskap och underlag om hur den aktuella 

situationen ser ut för att sedan strukturera arbetet efter det. Rapporten påpekar att det är viktigt att 

personalen ute i skolorna får möjlighet att avsätta tid till att reflektera och diskutera 

värdegrundsfrågor och tillsammans skapa en strategi för likabehandlingsarbetet. Menckel & 

Witkowska (2002. s. 24) menar att eleverna själva inte vet om skolan har en handlingsplan mot 

sexuella trakasserier. Endast fyra procent av tjejerna och fem procent av killarna var medvetna 

om det. Däremot visste ungefär hälften av tjejerna och killarna att det finns en handlingsplan mot 

mobbning på deras skola.  
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2.6 Skolans problematik 

Enligt Osbeck m.fl (2003, s. 42) har skolan två olika uppgifter som är svåra att förena. Å ena 

sidan ska skolan fostra eleverna till solidariska demokratiska samhällsmedborgare medan å andra 

sidan förser skolan unga människor med etiketter som kan komma och påverka deras val senare i 

livet. Hartman (Almén, Furenhed & Hartman, 1994, s. 15) poängterar även han skolans 

ambivalenta uppdrag. Hartman menar att det finns en synlig och en osynlig läroplan som ibland 

kolliderar. Den synliga värdegrunden är vår läroplan som förespråkar förståelse, medmänsklighet 

och att skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde. Den osynliga läroplanen tycks å 

andra sidan innebära att eleverna och skolans kvaliteter mäts och avvikande sorteras åt sidan för 

att höja skolans attraktionsvärde. Skolan och samhället harmoniserar och därför är det inte 

konstigt att eleverna inbördes skapar och bygger upp normer för sociala hierarkier. På så vis är 

det också naturligt att den relation som skapas mellan lärare och elev är hierarkisk ordnad. Lärare 

har och kommer att ha ett maktövertag över elever så länge som läraren sätter elevernas betyg. 

Enligt Osbecks (2003, s. 42) undersökning, framkom det att det finns outtalade regler och normer 

i förhållningssättet mellan lärare och elever. Det som framförallt utmärker dessa normer, är att de 

uttrycker hierarki och distans.  

Enligt skolverkets rapport (2009:326, s. 79ff) kan materiella symboler som märkeskläder 

bidra till en elevs sociala status. Att inte lyckas leva upp till ungdomsgruppens ”normala” 

konsumtion kan innebära en risk för social isolering och olika former av annan kränkande 

behandling. Därför har föräldrars ekonomiska tillgångar betydelse för om eleverna kan ta del av 

det som tillhör en tonåring som i sin tur kan komma att påverka elevernas sociala status och 

popularitet inom elevgruppen. Det kan vara bidragande faktorer till huruvida eleven utsätts för 

kränkande behandling eller inte. Utseende är en annan viktig faktor. Enligt undersökningens 

intervjuer får man som tjej inte vara för tjock men inte heller för smal. Som kille ska du vara stor 

och stark och förknippas med maskulinitet före femininitet. Däremot om eleven är extra 

talangfull, kan han/hon undgå från att bli kränkt just på grund av sina specialkunskaper inom 

något område. Eleverna själva menar att för att klara av skolmiljön behöver man vara social men 

inte påträngande, behärska de sociala spelen inom kamratkulturen samt att kunna hantera och 

behärska sina känslor. Om man inte är sådan blir man lätt en måltavla för trakasserier (Skolverket 

2009:326, s. 80f).   
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2.7 Undersökningar om elever och kränkande behandling  

2.7.1 Elever om kränkande behandling i skolan 

Mycket av det som uppfattas som kränkande avgörs i självaste situationen, av omständigheter 

som generellt inte är lätta att beskriva. Det kan bero på saker som vem som säger det, hur 

personen säger det, vad som sägs och när det sägs. Det är stor skillnad ifall det är en kompis som 

säger det, menar eleverna i Osbecks m.fl. (2003 s. 38f) undersökning. För att kunna förstå hur 

eleverna resonerar måste man ta hänsyn till det hierarkiska sammanhanget, menar Osbeck m.fl. 

Om det är en ”tönt” som utför handlingen behöver man inte bry sig, är det istället en ”bråkig” 

person som säger det, är det viktigare att ge igen.  

Menckels & Witkowskas rapport (2002, s. 16ff) visar att olika typer av verbala 

kränkningar med sexuell anknytning är vanligt förekommande. Studien visar att det är fler tjejer 

än killar som har uppgivit verbala kränkningar som ett problem. Eleverna ombads att rangordna 

olika beteenden som är ett problem på deras skola och flest tjejer valde att sätta ”sexuella 

kommentarer” som det största problemet medan killarna valde att sätta ”uttalande om andras 

attraktivitet” som högst på samma lista. Studien visar att fysiska och andra typer av kränkningar 

är mindre vanligt än verbala kränkningar. Vid frågan om de har blivit utsatta för verbala 

kränkningar med sexuell anknytning svarar samtliga att de har det. Det är genomgående fler tjejer 

än killar som har utsatts för kränkningar. Den enda punkten där andelen killar var högre var om 

de någon gång har blivit kallade för lesbisk, flata eller bög. 

2.7.2 Elever om skolans roll vid kränkande behandling 

Eleverna i Osbecks m.fl. (2003, s. 37) undersökning menar att beroende på vem läraren är, kan 

kränkningar även förekomma i klassrummet. Eleverna efterfrågar fler lärare i korridorerna 

samtidigt som de poängterar att inte vill ha ”lärarna efter sig”.  Eleverna påpekar att det finns 

lärare som självmant reagerar på möjliga kränkningar utan att någon elev har tagit kontakt med 

dem. Undersökningen visar att trots att eleverna hävdar att de inte bryr sig om lärarnas eventuella 

reaktioner menar andra att lärarnas inställning verkligen påverkar vad som sägs i klassrummet. 

Eleverna tror att lärarna själva påverkas av att vara i miljön och att de avtrubbas eller till och med 

ger upp, till exempel när det gäller språkbruket (Osbeck m.fl, 2003, s. 40). 

Menckel & Witkowska (2002, s. 25ff) frågade eleverna vad de anser att skolan bör göra 

för att förhindra kränkande behandling. De flesta elever anser att skolan ska informera mer om 
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vad som menas med kränkande behandling. De efterfrågar också mer och bättre kunskap till sig 

själva men även hos lärarna. Eleverna efterlyser en större öppenhet och ett erkännande om att 

problematiken finns. Genom att genomföra dramaövningar, samtal i smågrupper, 

friluftsaktiviteter med mera, möts eleverna över könsgränserna. ”Reglera, agera, ingripa” är en 

annan metod som flera av de tillfrågade eleverna anser att skolan kan använda sig av. De menar 

att skolan ska ha tydligare och hårdare regler och ingripa mer och ta det på allvar. En tuffare 

attityd gentemot sexuella trakasserier efterfrågas. Allt för många lärare blundar och är för fega för 

att säga till, menar några av de tillfrågade eleverna. Andra menar att det inte finns något att göra 

och att det är ett samhällsproblem.  

I skolverkets rapport (2009:326, s. 84) framkom det att det kan uppstå en del missförstånd 

kring elevers språkbruk. Eleverna menar att lärarna inte sätter in de ”fula orden” i sammanhanget, 

utan fördömer orden som dåliga och icke-önskvärda.   
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3. Metod   

Då mitt syfte bland annat är att undersöka vilka kränkande begrepp som vanligtvis kan används 

av elever i den av mig undersökta skolan, i vilket syfte och sammanhang som begreppen används 

av eleverna och vad begreppen innebär för dem, har jag valt att använda en fallstudie som metod. 

Fallstudier tenderar till att fokusera på relationer och sociala processer och det är i relationer som 

kränkningar används. Genom att gå på djupet och titta på enskilda fall har jag större chanser att 

upptäcka saker som jag inte tror kommer fram vid en enkät i enlighet med Denscombe (2009, s. 

60). Min studie visar på ett särskilt fall där jag inte kan komma fram till några generella svar utan 

enbart fokusera på vad de enskilda individerna säger och gör.  

För att besvara mitt syfte valde jag att använda mig av observation, intervjuer och 

intervjusamtal samt skriftliga källor.   

3.1 Observation 

För att finna svar på frågan vilka kränkande begrepp som kan vara vanligast förekommande i den 

undersökta skolan genomförde jag en observation. Observationen genomfördes på en 

gymnasieskola i en mindre stad i Sverige under höstterminen 2009. Skolan har ungefärligen 350 

elever som går på olika yrkesförberedande program. Observationen genomfördes i ett klassrum, 

deras naturliga miljö, under ett lektionspass på 60 min (Denscombe, 2009, s. 62). Tyvärr hade 

eleverna fått influensavaccinet mot den nya influensen dagen innan och ungefär hälften av 

eleverna var sjuka, vilket medförde att observationen genomfördes med enbart killar. Det kan ha 

påverkat resultatet och visar enbart vilka begrepp som dessa gymnasiekillar använder sig av. 

Resultatet av observationen är inte representativ för alla killar men det visar att dessa begrepp 

förekommer på en gymnasieskola och på så vis vet jag att det existerar. Trots att jag inte kan 

generalisera kan jag identifiera olika kännetecken. Denscombe (2009, s. 68) påpekar att ”även om 

varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt så är det också ett exempel som ingår i en bredare 

kategori”. Hade fler elever närvarat vid observationen kan resultatet ha sett annorlunda ut. Jag 

valde att genomföra en dold observation för att få ett mera naturligt resultat. Jag ville få en bild 

av hur gymnasieelever kan tilltala varandra i en vanlig klassrumssituation när de sitter och pratar 

med varandra. Hade jag berättat mitt syfte var jag rädd för att eleverna antingen skulle överdriva 

eller inte säga någonting. Detta för att undvika observatörseffekten som Denscombe (2009, s. 72) 

skriver om. Däremot kan det vara etiskt tvivelaktigt då eleverna inte är medvetna om att deras 
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handlingar dokumenteras och att de inte har något inflytande över resultatet, som även 

Denscombe (2000, s.179) påpekar. Denscombe menar att ”de har då knappast någon möjlighet att 

ge sitt ’informella samtycke’” (2000, s.179). Mina argument för att genomföra en dold 

observation är att jag ville studera eleverna i deras naturliga miljö och hade jag berättat mitt syfte 

kan resultatet ha påverkats. Eftersom ingen elev tog skada av observationen och elevernas 

identitet inte har avslöjats anser jag att observationen genomfördes på ett etiskt sätt i enlighet med 

Denscombe (2000). 

  I det här fallet valde jag att observera en klass som jag sedan tidigare är bekant med, 

vilket jag tror kan bidra till att de känner sig någorlunda trygga med mig som närvarande i 

rummet. Jag intog en passiv roll vid observationen, vilket kan uppfattas onaturligt men jag 

undvek på så vis att påverka resultatet. Syftet med observationen är att få en fingervisning om 

vilka begrepp som dessa elever använder. Jag vill påpeka att observationen enbart visar på vilka 

begrepp som används mest i just denna klass, den här dagen. Skulle jag genomföra samma 

observation i en annan klass eller i samma klass en annan dag kan resultatet se annorlunda ut.  

3.1.1 Genomförande 

Observationen genomfördes under det första lektionspasset för dagen. Jag satte mig längst bak i 

klassrummet, där jag hade en bra översyn över eleverna. Jag hade med mig papper och penna 

men försökte ha materialet så diskret som möjligt för eleverna. Under observationen fokuserade 

jag på eleverna och deras relationer till varandra, som kroppsspråk, språk med mera. Eftersom jag 

inte har spelat in eller filmat observationen kan mindre händelser ha undkommit mig, då jag till 

exempel antecknade. Det anser jag inte är ett problem eftersom observationens syfte var att få en 

fingervisning om vilka begrepp som kan användas av gymnasieelever och de ord som uttalades 

antecknade jag.   

3.2 Samtal med lärare 

På grund av att det var ett sådant stort manfall vid observationstillfället valde jag också att 

genomföra fem intervjusamtal med andra lärare för att få deras syn på vilka ord som används 

flitigast av gymnasieelever. Syftet med intervjusamtalen är även här att få en fingervisning om 

vilka begrepp som används mest av gymnasieelever, enligt andra lärare inom gymnasieskolan. 

Intervjusamtalen utformades som vanliga samtal, där lärarna fick utrymme att tala fritt kring 

frågor som var relaterade till mina frågeställningar. Intervjusamtalen genomfördes på deras 
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arbetsplats den 4-6 november, 2009. Att använda mig av intervjusamtal som metod gav mig en 

möjlighet att få se huruvida andra lärare upplever samma problematik och vilka begrepp som de 

anser används flitigast bland gymnasieelever. Jag vill poängtera att det endast är fem personers 

åsikter jag har tagit del av och att resultatet inte är generaliserbart och kan variera mellan olika 

personer.  

3.3 Intervju 

Syftet med intervjustudien är att låta eleverna med egna ord få redogöra för sina erfarenheter om 

vad begreppen innebär för dem och i vilka sammanhang som begreppen används. Vuxna antar 

ofta vad eleverna menar med orden, så varför inte fråga dem? Jag valde att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer, där jag på förhand hade formulerat olika frågor (bilaga 1) som 

skulle fungera som stöd i intervjun och i fokusgrupperna. Denscombe (2009, s. 239) menar att 

fokusgrupper är bra att använda sig av när man vill undersöka bakomliggande motiv som 

förklarar särskilda synpunkter och åsikter. En annan anledning till att jag valde gruppintervjuer är 

för att de inte enbart ger inblick i vad personen tänker utan också varför, som framkommer i 

interaktion med andra personer. Vid en intervju kan det vara bra att ha något som stimulerar till 

en diskussion, menar Denscombe (2009, s. 237) och det kan vara allt från bilder, videoklipp med 

mera. Jag valde därför att skriva ner de fem vanligaste begreppen, som hade framkommit via 

observationer och genom intervjusamtal med lärarna, på stora ark. De fem begreppen är hora, 

fitta, bög, idiot/dumhuvud och jude. Genom att lägga fokus på begreppen i pappersform, blir 

begreppen genast något fysiskt, något man kan ta på, och på så vis blir det lättare för eleven att 

diskutera kring dem. Begrepp kan annars vara något abstrakt för eleverna och svåra att ”greppa”. 

På så vis öppnas samtalet upp och aktiverar de intervjuade samt att diskussionen fokuserar kring 

något specifikt och konkret.  

3.3.1 Pilotstudie 

Utifrån mitt syfte formulerade jag öppna intervjufrågor, där tanken var att ge eleverna möjlighet 

att med egna ord få beskriva sina tankar. För att veta att intervjufrågorna skulle hålla i en intervju, 

valde jag att genomföra en pilotstudie. Eftersom jag arbetar som lärare använde jag mig av mina 

frågor under ett lektionspass. Jag började med att informera de sju närvarande eleverna om att de 

skulle diskutera några frågor (bilaga 1) rörande kränkande behandling. Jag delade in eleverna i tre 

grupper, blandat killar och tjejer, där de fick använda intervjufrågorna som underlag för en 



 19 

diskussion. Jag gick runt och lyssnade på eleverna och efter en stund diskuterade vi frågorna i 

helklass. Diskussionerna trevade lite till en början men kom igång när spärrarnas släppte, vilket 

jag tolkade att detta är lite känsligt att diskutera kring. Jag försökte fånga upp elevernas 

synpunkter och antecknade förslag till följdfrågor till intervjun. Av diskussionerna i grupperna att 

döma ansåg jag att frågorna håller för en intervju.  

3.3.2 Urval 

Under arbetets gång har jag funderat över vilka elever som jag skulle vilja intervjua om hur de 

tänker kring kränkande behandling. Jag valde ut tre killar och tre tjejer som jag har en god 

relation till och som jag vet har åsikter om ämnet. Anledningen till att jag valde dessa är för att 

jag själv har hört dem använda liknande begrepp. Deltagarna har valts ut på grund av personliga 

kännetecken som är relevanta för min uppsats, i enlighet med det Denscombe (2009, s. 242) 

skriver. Eftersom jag har valt ut elever som är relevanta för mitt syfte har jag inte fokuserat på 

elevernas etniciteter. För att förbereda eleverna pratade jag med de utvalda ungefär två veckor 

innan den planerade intervjun ifall de kan tänka sig att delta i en intervju. Jag förklarade syftet 

med uppsatsen och att det är frivilligt att delta. Jag poängterade också att det är deras åsikter jag 

är intresserad av och att det inte finns något ”rätt” eller ”fel” svar. För att de ska våga öppna sig 

och våga tala fritt om sina uppfattningar, delade jag in killarna och tjejerna i varsina 

fokusgrupper. Jag ansåg att det också var viktigt att eleverna känner varandra och litar på 

varandra inom fokusgruppen, så att de vet att det som sägs innanför rummets väggar också 

stannar där, vilket även Denscombe (2009, s. 244) påpekar. Eleverna som deltog är 16 och 17 år 

gamla.  

3.3.3 Genomförande 

Intervjuerna skedde under skoltid. Vi satte oss i ett mindre grupprum som ligger lite avsides, där 

det är relativt lugnt. Jag hade förberett grupprummet med att ställa ihop två bänkar så att vi satt 

tillsammans vid en sida var. Det gjorde att vi alla såg varandra, vilket är viktigt vid fokusgrupper 

precis som Denscombe (2009, s. 252) menar. Jag placerade bandspelaren mitt på bordet 

tillsammans med begreppen på pappersarken. Jag valde att spela in intervjun för att det i stort sett 

ger en fullständig dokumentation över vad som sägs under intervjun. Intervjun började med att 

jag presenterade mitt syfte och berättade vad tanken med intervjuerna var. Eftersom 

ljudupptagningar endast fångar det talade ordet använde jag mig också av fältanteckningar. 
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Denscombe (2009, s. 258) påpekar att fältanteckningar kan vara ett bra komplement till 

ljudupptagningar. Fältanteckningarna blev till stor nytta i början av intervjun som jag hade med 

tjejerna, eftersom en av tjejerna inte ville prata när bandspelaren var på. Hon var rädd för att säga 

fel. Genom att förklara för henne varför jag behövde spela in samtalet och garanterade henne att 

det är endast jag som kommer att lyssna på det valde hon att delta.  

Under intervjun bad jag eleverna att rangordna begreppen så att det mest värdeladdade 

begreppet hamnade överst och det som är minst värdeladdat underst. Syftet med momentet var att 

se om det finns ord som är ”värre” att säga än andra eftersom det då finns en medvetenhet i valet 

av begrepp hos dem. En annan anledning är för att det blir lättare för eleverna att diskutera kring 

något som de kan röra och flytta på. Intervjuerna pågick i ungefär 20 minuter vardera.   

3.3.4 Moderatorns roll 

Innan intervjun funderade jag över vilken roll jag som moderator skulle ha. Jag ville komma åt 

elevernas funderingar och därför valde jag att ställa öppna frågor som lät dem få redogöra för 

sina tankar. Jag ställde också följdfrågor och lät eleverna få tänka efter i lugn och ro. Jag ville 

heller inte avbryta dem ifall de började prata i mun på varandra. Min roll blev att ställa frågor, 

följdfrågor men även ibland också upprepa vad eleven sa för att se att jag förstod honom/henne 

rätt.  

Eftersom jag har träffat eleverna tidigare har jag en relation till dem och det kan i sin tur 

påverka deras beteenden, vilket kan vara både till min fördel och till min nackdel. Att de känner 

mig, kan bidra till att de vågar diskutera och berätta vad de tänker och tycker. Att jag är utbildad 

lärare kan vara till min nackdel, då det kan bidra till en rädsla för att svara fel eller att bli 

bedömd. Precis som Denscombe (2009, s. 245), påpekar kan intervjuarens identitet få betydelse. 

Att jag är ung, lite drygt 28 år, tjej och svensk, kan också komma att påverka elevernas svar vid 

intervjun. Jag tror att min ålder kan bidra till att eleverna vågar säga vad de tycker än vad de 

skulle göra till en äldre man eller kvinna.   

3.4 Reliabilitet och validitet 

Från observationer och intervjustudier kan det vara svårt att dra generella slutsatser och det är 

svårt att mäta det man ser. Syftet med uppsatsen är inte heller att kunna göra generaliseringar. 

Däremot bidrar observationen och intervjuerna med bilder av elevernas upplevelser och redogör 

för hur några individer upplever situationen. I det här fallet valde jag att observera en klass som 
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jag sedan tidigare är bekant med. Eftersom observationen enbart visar hur de observerade 

eleverna agerar kan resultatet komma att se annorlunda ut beroende på vem/vilka som observeras. 

Jag valde att genomföra en dold observation för att fånga eleverna i deras naturliga situation, 

vilket också kan vara etiskt tveksamt. Eleverna har i och med att de inte vet om att de är 

observerade ingen möjlighet att ha inflytande över resultatet. Antalet intervjuade individer är 

också för få för att det skulle kunna göras generaliseringar (Denscombe, 2009, s. 321). Min 

identitet är också svår att bortse ifrån när det gäller analysen. Denscombe (2009, s. 384) påpekar 

att ens värderingar och övertygelser kan spela en viss roll i arbetet men om man är medveten om 

det går det att ta kontroll över sina normala attityder för att kunna arbeta på ett rättvist sätt.  
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4. Resultat 

4.1 Observation 

Eleverna heter i verkligheten någonting annat. Två elever heter M och H, vilket beror på att de 

endast omtalades och inte var närvarande under själva observationen.  

Tre elever kommer inrusandes i klassrummet. De tjoar och busar med varandra. Pelle 

ropar ”din jävla fitta” och knuffar till Anton. Det visar sig att det var en hämnd för att Anton hade 

knuffat till Pelle på vägen till klassrummet så att han hade fått varmt té på händerna. ”Jävla fag” 

säger Pelle till Anton. Jens går och hämtar sina grejer. Pelle och Anton sätter sig på sina platser, 

Pelle kallar Anton för kalkon. Lite senare hörs musik från Pelles och Antons mobiltelefoner. 

Läraren säger till eleverna. Jens sätter sig och jobbar. Pelle och Anton hojtar till varandra över 

klassrummet medan Anton hämtar sitt material i andra änden av rummet. De pratar om när de sist 

var fulla och vad de gjorde då. En form av skryttävling uppstår. Pelle sitter kvar och skrattar åt 

något skämt som han själv sa. Läraren hämtar Pelles grejer medan Pelle och Anton sitter och 

bryter av pennor mot Antons hals. Ord som ”idiot”, ”dumhuvud” florerar. Rickard kommer in i 

klassrummet och börjar med att ge Pelle en lätt smäll på axeln. Pelle, Anton och Rickard sitter 

bredvid varandra och Jens sitter två bänkar bort men tittar ofta mot trion. Pelle, Anton och 

Rickard jämför sina armar efter vaccinationen. De pratar också om gårdagens lektion om att två 

lärare ”fick spel” på dem. Rickard säger till Anton: ”vilken jävla fjant du är”. Pelle frågar läraren 

vad det är han ska göra, får ett svar och börjar jobba men behöver hjälp direkt. Eleven ber läraren 

om en ny penna för pennan är borta.  

En diskussion om migrän uppstår. Många ”vanliga” svordomar används för att 

understryka vikten av det de säger. Diskussionen övergår till att prata om mobiler. Anton ber om 

hjälp och frågar Pelle om den är vattenskadad. Pelle tittar efter och säger att den inte är det och 

lägger till ”jävla dumhuvud” i slutet av meningen. De börjar prata om elev M som inte är 

närvarande. De pratar om att han är schysst men ”dum i huvudet” för han ”myttar så jävla 

mycket”. Fredrik kommer in i klassrummet 40 minuter för sent. De fortsätter att prata om elev M 

och pratar vidare om hans kompisar. De pratar om huruvida de tror på det som elev M säger. 

Fredrik får veta att han klarade matteprovet, och blev jätteglad. Utbrister ”att det är första gången 

jag klarade ett matteprov”. Rickard och Pelle påpekar att det bara var ett test och inget svårt att 

klara. De pratar vidare om elev M:s kompis H. Ingen arbetar. Läraren går fram till Pelle och 
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hjälper honom. De pratar om jordens uppbyggnad. Läraren väljer att avbryta och ha en 

genomgång om hur jordskorpan är uppbyggd och försöker locka dem med att diskutera vad det 

egentligen är som vi står på/vad finns under oss. Läraren börjar genomgången men blir avbruten 

av Pelle som kommenterar. Rickard, Fredrik, Anton och Jens skrattar med. Läraren säger till 

eleverna att de måste vara tysta. Rickard säger till Pelle att vara tyst efter att läraren återigen blir 

avbruten av eleven. Nu börjar även Anton att prata och Pelle och Anton startar ett samtal och 

pratar konstant. Läraren sitter tyst men visar demonstrativt för eleverna vad han/hon tycker. Nu 

börjar samtliga elever att prata och reagerar inte över att läraren avbryter lektionen. Eleverna får 

gå på rast och lektionen avslutas fem minuter för tidigt.  

4.2 Samtal med lärare 

Eftersom det var ett sådant bortfall på observationen pratade jag även med andra lärare om vilka 

kränkande ord som de upplever florerar i skolan. Samtliga lärare anser att ord som hora, fitta och 

bög är de vanligaste förekommande orden. Även ord som neger och jude förekommer men dessa 

används mycket i skämt och i nya ”påhittade” ordspråk som ”jag sliter som en jude”. De har även 

observerat att det svärs mycket och ord som idiot och dumhuvud används konstant. 

4.3 Sammanfattning av observation och samtal 

Det är tydligt att det förekommer kränkande ord i en vanlig klassrumssituation. Observationen 

visar att kränkande ord används flitigt i klassrummet och nedvärderande ord, personliga påhopp 

och smeknamn är vanligt förekommande. I det här fallet så finns det en jargong mellan killarna. 

Däremot är det framförallt Pelle som kommenterar och kränker sina kamrater. Anton är den som 

får ta emot flest kommentarer, både allmänna och personliga. Ingen av killarna ser ut att ta illa 

vid sig och de ger igen med samma mynt. Även om Anton inte säger något tillbaks så beter han 

sig som om han vore en i gänget. Han pratar med Pelle, bryter av pennor med mera. Det kan vara 

ett sätt att inkluderas i gruppen.  

Rickard och Fredrik kommer båda lite senare, där Rickard börjar med att ge Pelle en lätt 

smäll på axeln. Fredrik sätter sig istället vid gänget och hänger på. Ingen arbetar direkt förutom 

Jens som sitter tyst men sneglar konstant mot gänget. Kränkande begrepp används till att 

förstärka åsikter och betona specifika händelser. Däremot används begreppen mot personer som 

svarar på samma sätt. Ingen av eleverna tilltalar läraren med svordomar eller andra kränkande 

ord. De använder sig endast av språket mot varandra, med undantag för Jens. Det kan man tolka 
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som att det finns en medveten handling, att begreppen används till dem personer som använder 

dem tillbaks, som en osynlig kodex.  

De fem lärare som jag samtalade med påpekar även de att den här typen av samtal, där det 

svärs och kommenteras är mycket vanligt. Lärarna var överens om att hora, fitta och bög är de 

vanligaste orden som eleverna använder sig av men poängterar också att svordomar och 

idiot/dumhuvud sägs konstant. Jag tolkar deras svar som att idiot/dumhuvud och svordomar 

används mer frekvent och att lärarna inte reagerar lika starkt på dessa ord som hora, fitta och bög.  

4.4 Intervjuer 

Jag kommer nedan att presentera båda intervjuerna i sin helhet. Eftersom det framkom, enligt 

mig, många intressanta saker under intervjuerna vill jag låta läsaren få hela sammanhanget. I 

intervjuerna framkommer elevernas svar men även hur eleverna samtalar och tilltalar varandra, 

vilket man också kan dra slutsatser från. Intervjuerna följs av en gemensam sammanfattning, där 

jag kopplar ihop tjejernas och killarnas intervju. 

4.4.1 Intervju ett  

Lina, Emelie och Petra 

 

Ann-Sofie -  Vilka av de här orden använder ni?  

Emelie börjar med att peka på alla ord utom jude, hon tycker att det var jobbigt 

att prata när bandspelaren var på. 

Lina:   Alla utom jude. 

Petra:   Det gör jag.  

Ann-Sofie:  Vad betyder de här orden egentligen? 

Lina:    Bög är sådana som är ihop med killar, hora är sådana som hmm… hahaha… säljer 

sin kropp till andra. (får hummanden som bekräftelse av de andra två tjejerna). 

Fitta är väl en sådan som vi har… hahaha… Vad är jude, Petra? 

Petra:    En ras… nej, men det är väl det. 

Lina:  En ras haha… Idiot är något man kan va. Dum i huvudet är väl en del som är 

skadade.  

Ann-Sofie:  Hur menar du då? 

Emelie:  Ja de beter sig jävligt dumt i huvudet. 
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Ann-Sofie:  Vad betyder orden för er? 

Lina:   Om man är sur på någon så säger man så 

Emelie:  Ja man säger mer än vad man egentligen vill säga.  

Lina:   Mmm.. man tänker inte på vad bög, hora och fitta betyder liksom utan man bara 

säger det som du är en jävla horunge.  

Ann-Sofie:   Är det något av de här orden som är värre att säga? Kan ni tillsammans rangordna 

de fem orden så att det ”värsta” ordet hamnar överst och det minst farliga längst 

ner. 

Tjejerna är överens om att hora är det värsta ordet att säga och hamnar därför 

överst på listan. Efter det placerade de fitta, bög, idiot/dumhuvud och sist 

hamnade jude.  

Ann-Sofie:  Så jude är det ”snällaste” man kan säga? 

Lina:   Mmm 

Petra:  Mmm 

Emelie:    Det är värre att säga blatte och neger än jude. Om det hade stått blatte så hade den 

hamnat högre upp, i alla fall över idiot. Det är inte deras fel att de är bruna. 

Ann-Sofie:  När använder ni er av orden? 

Emelie:  När jag är arg 

Lina:  Ja, arg eller sur på någon 

Ann-Sofie:  Är det bara när man är arg eller sur på någon? 

Lina:   Ja typ 

Petra:    Jag använder dem typ jämt. Ja typ när vi skämtar så kan jag typ säga din jävla 

hora.  

Emelie:  Ja visst, man vet ju att man skämtar men det är väl inte så snällt ändå.  

Ann-Sofie:  Då vet den ni pratar med att det är ett skämt? 

Lina:   Ja  

Ann-Sofie:  Hur kan man veta det?  

Emelie: Vi skrattar när vi säger det till varandra 

Lina:   Ja typ, vi skrattar när vi säger sådana grejer. Jag säger en grej till dig och så säger 

du tillbaka.  

Petra:   Ja 

Lina:   Och så sitter vi och skrattar samtidigt. Då fattar man att det är ett skämt, men hon 
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kanske menar det men man fattar ändå att det är ett skämt.  

Ann-Sofie:  När använder man de olika orden? 

Lina:   Bög använder jag när en kille håller på med en kille….  

Emelie:   …eller om man har en kille som umgås mycket med en kille så säger man ”är du 

bög eller?”  

De andra tjejerna skrattar och håller med.  

Lina:   Eller om de sitter och låtsas ta på varandra så säger vi också det.  

Petra:   Ja, jag säger det ofta. Det är typ snälla ord för mig. 

Lina:   Ja det är det, för du säger det till din kille dagligen. Det är kärlek för dig.  

Emelie:  Ja, det gör ni. Enda gången de är snälla mot varandra är väl när vi inte ser dem. 

Ann-Sofie: Varför använder ni er av de här orden? 

Emelie:  Har inte en aning 

Lina:  Jag vet inte, vi tänker ju inte på att vi använder dem 

Petra:   Ja, de bara flyger ut.  

Ann-Sofie:  Tänker ni på vad orden egentligen betyder när ni använder er av dem? 

Emelie:  Ja men det är nog inte det vi menar när vi säger dem i alla fall.  

Lina:   Nej… du din jävla som säljer din kropp, hahaha.  

De andra skrattar med 

Emelie:  Ja då kan man ju lika gärna säga så 

Ann-Sofie:  Vad menar du när du säger hora? 

Lina:   Det låter elakt.  

Emelie:  Jag är sur och vill låta så elak som möjligt, det är väl typ så 

Petra:   Förutom den här (pekar på idiot/dum huvud) den här använder jag typ varje dag.  

Lina:   Det säger jag med … du är för fan dum i huvudet säger jag ifall de har betett sig 

illa. 

Ann-Sofie:  Så dum i huvudet är något ni använder er mest av? 

Samtliga: Ja 

Ann-Sofie:  Tar ni någon gång illa vid er? 

Emelie:  Det beror på, ifall man känner personen… 

Lina:   Eller om man inte tycker om den personen som säger det, då skulle jag lätt kunna 

gå upp och döda. Det gör inget om jag säger det till den. 

Emelie:  Nej för då blir man inte själv sårad.  
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Petra:   Då sårar man någon annan. 

Ann-Sofie:  Så orden kan såra? 

Emelie:  Ja det är klart de kan. 

Ann-Sofie:  Tänker man på vem man säger orden till? 

Lina:   Man säger inte de här orden till lärarna, förutom ”du är ju dum i huvudet”.  

Petra:   Ja 

Lina:   Ja, jag skulle ju inte ställa mig och skrika hora till en lärare.  

Ann-Sofie:  Så då anpassar ni språket efter situation? 

Emelie:   Ja, i alla fall… inte när det är yngre. Då tänker man inte på vad man säger. För 

dem kan lika gärna säga tillbaka. Lärarna skriker inte direkt tillbaka.  

4.4.2 Intervju två  

Per, Stefan och Hans 

 

Ann-Sofie:  Vilka av de här orden använder ni? 

Per:   Alla utom jude, jag har aldrig hört någon säga det.  

Hans:   Skulle vara NN i så fall.  

Stefan:   Jag har hört det som ”springa som en jude” typ så har jag hört det. Men det är bara 

typ ja... Men jag använder mig inte av det.  

Hans:   Använder mig av alla men inte jude.  

Stefan:  Ja, jag använder mig av alla men inte jude.  

Ann-Sofie:  Vad betyder orden för dig? 

Per:   Hora … jag vet inte.. 

Stefan:  Det betyder ju…  

  Stefan avbryter Per men som snabbt tar tillbaks ordet 

Per:   Jag vet ju vad det är … En som betalar för sex.  

Stefan:  Hahahaha… betalar en hora för sex 

Per:   Nej men tvärtom då eller ja.. hon säljer sex.  

Stefan:   Ja, vi vet ju vad det är men när vi säger det så menar vi ju inte det. Det är väl för 

att typ få dens uppmärksamhet.  

Ann-Sofie:  Vad betyder de andra orden? 

Stefan:  Bög är homosexuell 
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Per:   Och det använder jag som ett kränkande ord till mina kompisar.  

Hans:   Varför  

Per:   Jag vet inte 

Stefan:  Jude är ett folk, en religion, en tro 

Per:   Vad tror man på då? 

Stefan:  Inte fan vet jag 

Ann-Sofie:   Finns det något ord som är ”värre” att säga än något annat? Kan ni tillsammans 

rangordna de fem orden så att det ”värsta” ordet hamnar överst och det minst 

farliga längst ner. 

Hans:   Jude (Hans kommentar kommer mycket snabbt).  

Stefan:   Fitta, bög, hora, idiot och dumhuvud är ju typ det vanligaste man säger, så säger 

man hela tiden typ.  

Hans:   Det beror på ifall det är till en tjej eller kille.  

Stefan:   Hora säger jag i alla fall oftare. Va… Vad gör du, det farligaste ska ligga där 

uppe. (Per lägger samtidigt ordet jude högst upp) 

Per:   Ja, vad är jude då? 

Stefan:  Ja, det var ingenting 

Killarna gjorde följande rangordning, jude överst följt av bög, fitta, hora och 

  idiot/dumhuvud.  

Hans:   Hora ska egentligen… (Hans visar att han inte riktigt är nöjd med rangordningen) 

Stefan:  Men hora säger man ju hela tiden ju…  

Hans:   Men hora är ju fan värre 

Stefan:  Håll käft, idiot.  

Ann-Sofie:  Så hora är värre att säga än fitta? 

Hans:   Ja 

Ann-Sofie: Skulle du vilja flytta på dem två? 

Hans:   Ja 

Ann-Sofie:  Vad tycker ni andra? 

Per:   Nej 

Stefan:  Nej 

Ann-Sofie:  Varför använder ni er av de här orden? 

Per:   Det kommer som en ren reflex. Det bara finns där. 
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Stefan:   Vid vissa tillfällen kan man bara slänga ur sig något om det till exempel går ett 

rykte om någon.  

Ann-Sofie:  Hur menar du då? 

Stefan:   Jag menar att om någon, vi säger att den typ är bög, smygbög, eller nåt, jag vet 

inte, säger man typ bögjävel, jag vet inte. 

Ann-Sofie:  När använder ni er av orden, är det i en viss situation, till en viss person? 

Stefan:  Jag brukar inte säga de här grejerna till typ tjejer. 

Hans:   Nej.  

Stefan:  Till killkompisar säger man lite halvcoolt, hey bögjävel 

Ann-Sofie:  Så ni använder inte orden till tjejer? 

Hans:   Nej 

Stefan:  Jo, dumhuvud och idiot. 

Per:   Håller med Stefan 

Hans:   Jag säger idiot och dumhuvud till tjejer.  

Ann-Sofie:  Vad beror det på? 

Hans:   Jag tycker att det är mer kränkande för tjejer. I alla fall hora. Det är mer 

kränkande. 

Ann-Sofie:  Varför använder ni er av orden?  

Lång tystnad 

Hans:   Vet inte riktigt. Har väl blivit en helt vanlig ovana. 

Stefan:  Bad habbit (dålig vana) 

Ann-Sofie:  Vad menar du då, tycker du att det är fel att använda orden? 

Stefan:  Ja men alla andra säger dem så då måsta man säga dem själv.  

Hans:   Ja det blir ju så. 

Stefan:   Ja typ, vad är det hora, vad är det kompis? Nej då svarar man med samma sak. 

Per:   Ja när de andra säger det så blir det att man också säger det.   

4.5 Sammanfattning av intervjuerna 

Intervjuerna visar att de begrepp som har diskuterats är vanliga och används dagligen av både 

killar och tjejer. Båda intervjugrupperna vet inte varför de använder orden, Per menar att: ”det 

kommer som en ren reflex, det bara finns där” eller som Petra säger: ” ja de bara flyger ut”. Det 

finns ändå någon form av medvetenhet bland eleverna då orden delvis anpassas efter situation 
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och/eller person. Tjejerna skulle inte kalla en lärare för hora. Lina menar: ”Man säger inte de här 

orden till lärarna” och i diskussionen påpekar Emelie: ”Lärarna skriker inte direkt tillbaka”. 

Däremot kan de kalla lärarna för idiot eller dumhuvud. Jag noterade också att det var första 

gången som tjejerna inte satte en svordom framför ”dum i huvudet”. Till yngre personer och 

mellan kompisar används orden flitigt. Emelie säger: ”Då tänker man inte på vad man säger. För 

dem kan lika gärna säga tillbaka”. Eller som Stefan påpekar att man svarar på samma sätt: ” Ja 

men alla andra säger dem så då måsta man säga dem själv”. Per påpekar samma sak: "Ja när de 

andra säger det så blir det att man också säger det”. Jag tolkar att det kan fungera som ett skydd 

då man inte vill visa sig svagare eller annorlunda.  

Både tjejerna och killarna vet med sig att det är ”fula” ord de använder. Hans säger: ”Har 

väl blivit en helt vanlig ovana”. De är också överens om att orden inte används i sin egentliga 

betydelse utan betyder någonting annat. Emelie säger: Ja men det är inte nog inte det vi menar 

när vi säger dem (orden) i alla fall. Lina exemplifierar: ”Nej… du din jävla som säljer din kropp, 

hahaha”. Stefan säger: Ja, vi vet ju vad det är men när vi säger det så menar vi ju inte det. Det är 

väl för att typ få dens uppmärksamhet”. Samtidigt har eleverna märkt att orden är värdeladdade 

och att de, genom att använda sig av dem, kan visa att de är arga på någon eller som Stefan säger, 

få uppmärksamhet. På frågan när de använder sig av orden svarar Emelie: ”När jag är arg” och 

Lina säger: ” Ja arg eller sur på någon”. De är också medvetna om att till exempel ordet hora kan 

såra. Lina förklarar: ”Det låter elakt”. Grupperna påpekar även att orden också kan användas i 

skämtsamma situationer mellan kompisar. Emelie säger: ”Vi skrattar när vi säger det till 

varandra”. Petra menar: ” Ja typ när vi skämtar så kan jag typ säga din jävla hora”. För eleverna 

verkar det då accepterat att kalla varandra för hora, fitta och bög. Det verkar som att orden bör 

sättas in i sammanhanget/situationen.   

Det finns en del skillnader mellan killarna och tjejernas svar. När det gäller rangordningen 

så anser tjejerna att ord som hora och fitta är de värsta orden att säga. Medan killarna sätter jude 

och bög som de mest kränkande orden. Det är intressant att begreppet jude blir högst rankad av 

killarna och hamnar längst ner på listan hos tjejerna. Jude var också det begrepp som eleverna 

blev mest osäkra på att förklara. På frågan om de ibland tar illa vid sig svarar Emelie: ”Det beror 

på ifall man känner personen”. Lina fortsätter meningen: ”eller om man inte tycker om den 

personen som säger det, då skulle jag lätt kunna gå upp och döda”. Det visar att eleverna tycker 

att begreppen är sårande om det sägs på fel sätt av fel person. Däremot är det okej att vara den 

som säger det för då är det inte man själv som blir sårad. Lina säger: ”Det gör inget om jag säger 
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det till dem” och Petra svarar: ”Då sårar man någon annan”.  

Killarna nämner inte att begreppen kan vara sårande men de är däremot medvetna om att 

orden kan uppfattas som kränkande. När Stefan förklarar ordet bög säger Per: ”Och det använder 

jag som ett kränkande ord till mina kompisar”. Varför vet han inte. De väljer att inte kalla tjejerna 

för hora och fitta eftersom de menar att det är mer kränkande för en tjej att kallas hora eller fitta 

än en kille. Hans säger: ”Jag tycker att det är mer kränkande för tjejer. I alla fall hora. Det är mer 

kränkande”. Däremot används ordet bög. Stefan säger: ”Till killkompisar säger man lite 

halvcoolt, hey bögjävel”. Tjejerna använder sig också ofta av ordet bög riktat till killar. Ordet får 

olika betydelse i olika situationer och sägs ibland som något snällt men används oftast då en kille 

avviker från normen. Lina säger: ”Bög använder jag när en kille håller på med en annan kille” 

och Emelie svarar ” eller om man har en kille som umgås mycket med en kille så säger man är du 

bög eller”. 

Detta tillsammans med att killarna satte bög som näst värst på rangordningen tolkar jag 

som att bög är ett kränkande ord för killar som de tar illa vid sig av att höra av fel person i fel 

situation.  
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5. Analys 

Mitt syfte är att undersöka vilka kränkande begrepp som vanligtvis kan används av 

gymnasieungdomar i den av mig undersökta skolan, i vilket syfte och sammanhang som 

begreppen används av eleverna och vad begreppen innebär för dem samt hur jag som lärare kan 

förhålla mig till detta. Jag kommer nu att presentera vad litteraturen och mitt resultat visar och 

föra en diskussion kring detta.   

Skolans styrdokument fastställer att ett av skolans viktigaste uppdrag är att fostra 

demokratiska medborgare med demokratiska värderingar och förmåga till inlevelse för andra 

människor. Alla former av kränkningar som sexuella trakasserier, grovt språkbruk, 

främlingsfientliga tendenser med mera, ska skolan aktivt arbeta emot. En handling blir 

kränkande, först när en person upplever sig kränkt, vilket mina intervjuer och min observation 

visar i likhet med Osbeck mfl (2003) som påpekar att det i skolan uppstår sociala hierarkier och 

att status kan avgöra ifall man blir kränkt eller inte. I skolan avgörs den sociala statusen av 

grupptillhörighet, konsumtion och utseende. Om man behärskar det sociala spelet i skolan och 

inom kamratkulturen, kan man undgå att bli trakasserad. Det är alltså inte själva handlingen i sig 

som är kränkande utan det är först när personen som blev utsatt för handlingen upplever sig 

kränkt som handlingen blir kränkande. Det som en person kan finna kränkande, kan en annan 

person tycka är fullt acceptabelt. Tjejerna i intervjun menar att det är mer okej att vara den som 

säger orden eftersom man inte själv blir sårad. Det visar att de är medvetna om att begreppen 

sårar och att det är mer accepterat att såra någon annan. I skolan förekommer olika former av 

kränkningar varje dag skrev Göteborgsposten, vilket också min observation och mina intervjuer 

med elever och lärare visade.  

Genom observationen och intervjusamtal med lärarna, framkom det att det finns ett 

kränkande språkbruk bland gymnasieelever och ord som hora, fitta och bög används flitigt. 

Observationen visar att begrepp som idiot/dumhuvud används ofta och att det svärs mycket 

överlag. Gärna för att betona eller förstärka något som de har sagt. Osbeck (2006) menar att 

kränkningar ibland kan användas som inlärningsverktyg gentemot de personer som inte passar in 

i livsförståelsen, det vill säga deras bild av hur verkligheten ska se ut. På så vis används 

kränkningen som ett verktyg för att försöka få personer att förstå vad det är som förväntas av dem 

och att försöka få dem att passa in i den rådande normen. Jens var egentligen den enda av killarna 

som inte använde sig av ett grovt språkbruk. Han satt tyst för sig själv men visade med sitt 
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kroppsspråk att han var intresserad av de andra killarna eftersom han ofta sneglade på dem. Pelle 

var den mest framträdande personen i observationen. Han kallade Anton för ”fag” (bög), idiot 

men också för kalkon, ett personligt öknamn. Ord som är kopplade till något personligt som till 

exempel ett utseende, eller ett sätt att vara, kan vara minst lika kränkande eller kanske till och 

med mer kränkande. Eftersom det är personen i fråga som avgör ifall handlingen är kränkande, 

kan det vara svårt att se på en elev ifall han/hon har blivit kränkt. Eleverna i observationen visade 

inga tecken på att vara kränkta eftersom de skrattade med, tilltalade varandra i stort sett på 

samma sätt och gick ifrån klassrummet tillsammans men det kan vara svårt att avgöra ifall en 

elev känner sig ledsen och kränkt.  

Hora, fitta och bög är exempel på begrepp som används delvis i kränkande syften, där 

eleven vill poängtera att hon/han är arg eller sur men begreppen kan även användas på skoj. I och 

med att orden får olika innebörd beroende på situation, finns det alltså en medvetenhet hos 

eleverna när det gäller val av ord. Det är i situationen som orden väljs. Mellan kompisar kan hora 

sägas med ett skratt och följden att ingen direkt tar illa vid sig, men skulle hora sägas av ”fel” 

person vid ”fel” tillfälle kan ordet gå från att vara ett skämt till att såra och kränka en person. 

Precis som Osbecks mfl (2003) menar, är vem som säger det, hur det sägs, vad som sägs och när 

det sägs, avgörande ifall begreppet uppfattas som kränkande. Det är alltså situationen som avgör i 

fall en person uppfattar begreppet som kränkande eller inte. Eleverna i intervjun påpekar också 

att det finns ord som är mer värdeladdade än andra och vilka orden är skiljer sig mellan killar och 

tjejer. Tjejer anser att hora är det mest sårande ordet, vilket också killarna på sätt och vis var 

medvetna om eftersom de väljer att inte kalla tjejerna för hora. Killarna däremot sätter jude högst 

och bög direkt därefter. Det är intressant att jude hamnar högst upp på rangordningen av killarna 

och längst ner på listan av tjejerna. Enligt Brottsförebyggande rådet är tjejer mer toleranta mot 

personer av judiskt ursprung. Kanske är placeringen av judebegreppet ett resultat av 

värdegrundsarbete på skolan? Det kanske finns en medvetenhet hos killarna att man inte 

använder sig av främlingsfientliga begrepp, varken på skoj eller i kränkande tillfällen. Enligt 

skolverkets rapport (2009:326) kan det lätt uppstå missförstånd mellan lärare och elever, eftersom 

lärarna inte sätter in begreppen i sammanhanget eller ser till situationen. Tar läraren hänsyn till 

vilka sammanhang som begreppen sägs, kan läraren tolka situationen och hur allvarlig den är och 

på så vis undvika missförstånd och/eller feltolkningar.  

En annan intressant aspekt är det har blivit ”normalt” att tilltala varandra på det sätt de 

gör och att inte göra det vore att bryta en norm. Stefan menar i sin intervju att man svarar på 
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samma sätt som man blir frågad. Exempelvis om någon säger ”hej hora” eller ’kan du skicka 

smöret, hora’, svarar man inte ”vad är det kompis” utan man svarar på ett liknade sätt. Alla de 

intervjuade är också medvetna om att det inte är riktigt accepterat att tilltala varandra på det 

sättet, att det inte är riktigt schysst och kan uppfattas kränkande. Språket har blivit en trend, en 

vana som ingen vågar bryta. Bryter man den finns det en risk att man uppfattas avvikande. Mitt 

resultat visar att livsförståelse lärs in kollektivt som också Osbeck (2006) har funnit. Gemenskap 

och samspel med andra spelar stor roll för vilka ord och uttryck eleverna använder. Flera av 

eleverna i Menckel & Witkowskas (2002) undersökning efterfrågar diskussioner och en öppenhet 

hos lärarna och att de vågar bekänna att det finns ett problem. De efterfrågar även mer kunskap 

och information, både till lärarna och till sig själva, tydligare regler, engagerade lärare som tar 

ansvar och markerar. Det visar att lärarna har en betydande roll när det gäller arbetet mot 

kränkande behandling.  
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6. Slutsats, diskussion och förslag på vidare forskning 

Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka kränkande begrepp som vanligtvis kan används 

av elever på den undersökta gymnasieskolan, vad som menas med kränkande behandling, i vilket 

syfte och sammanhang som begreppen används av eleverna och vad begreppen innebär för dem? 

Jag har också undersökt hur jag som lärare kan förhålla mig till detta och vad skolans samt 

lärarens uppdrag är när det gäller kränkande behandling. Jag kommer här att presentera min 

slutsats, diskutera mina egna tankar kopplat till mitt resultat och litteratur samt presentera förslag 

på vidare forskning. I min slutsats använder jag mina frågeställningar och svara på dem var och 

för sig.  

6.1 Slutsats 

6.1.1 Vilka kränkande begrepp kan användas av elever i gymnasieskolan? 

Tidigare forskning och mitt resultat visar att kränkande begrepp förekommer bland 

gymnasieelever i stor utsträckning. Genom observationen och intervjusamtal med lärarna, 

framkom det att det finns ett kränkande språkbruk bland gymnasieelever och observationen 

visade att ord som ”fag” (bög), fitta, hora, idiot/dumhuvud, fjant, kalkon och svordomar 

förekommer.  

Eleverna i intervjun påpekar också att det finns ord som är mer värdeladdade än andra 

och vilka orden är skiljer sig mellan killar och tjejer. Tjejer anser att hora är det mest sårande 

ordet, vilket också killarna på sätt och vis var medvetna om eftersom de väljer att inte kalla 

tjejerna för hora. Killarna däremot sätter jude högst och bög direkt därefter. Ord som 

idiot/dumhuvud används ofta och det svärs mycket överlag.  

Det finns begrepp som är mer kränkande och sårande än andra och om begreppen sägs av 

”fel” person vid ”fel” situation blir man ledsen. De ord som sårar mest är jude, hora och bög, 

enligt mitt resultat.  

6.1.2 Vad betyder begreppen för eleven och i vilket sammanhang/syfte använder eleven dem? 

Min slutsats bygger på litteratur och mina två intervjuer. Mitt resultat visar att det är situationen 

som avgör i fall en person uppfattar begreppet som kränkande eller inte. Begreppen används för 

att begreppen låter elaka, att man vill visa att man är sur eller arg på någon eller för att få 
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uppmärksamhet. Tjejerna i intervjun menar att det är mer okej att vara den som säger orden 

eftersom man inte själv blir sårad. Det är alltid personen som utsätts för den kränkande 

behandlingen som avgör ifall handlingen är kränkande eller inte. Begreppen kan även sägas på 

skoj. Gemenskap och samspel med andra spelar stor roll för vilka ord och uttryck eleverna 

använder.   

Språket har blivit en trend, en dålig vana. Eleverna är medvetna om begreppens 

”korrekta” betydelse men menar att det är situationen som avgör ifall ordet är menat som 

kränkande eller inte. Oftast menar de inte ordets rätta innebörd när de använder det. De är också 

medvetna om att det är begrepp som kan uppfattas som kränkande och att orden inte är 

accepterade. Några av eleverna vill inte gärna använda sig av orden men eftersom alla andra gör 

det så gör även de det. De är rädda att hamna utanför gemenskapen, den sociala normen.  

6.1.3 Hur kan jag som lärare förhålla mig till detta?  

Genom att studera elevers svar i olika undersökningar i min presenterade litteratur, observationer 

och intervjuer kommer jag nu att besvara min ovanstående frågeställning.  

Skolans styrdokument fastställer att ett av skolans viktigaste uppdrag är att fostra 

demokratiska medborgare med demokratiska värderingar och förmåga till inlevelse för andra 

människor. Det leder till att det uppstår en kollision mellan styrdokumentens åligganden och 

elevernas uppfattningar. Skolan hamnar med sitt uppdrag allt längre bort från elevernas 

uppfattningar. 

Utifrån min observation, mina intervjuer och det Osbeck (2006) skriver, tycker jag mig se 

hur viktigt det är att förstå elevernas livsförståelse. På så vis kan skolan och lärarna arbeta med 

elevernas uppfattningar om verkligheten och det arbetet kan vara en väg till ökad förståelse för 

våra olikheter och dagens ungdomars språkbruk.   

Det är viktigt att sätta in begreppet i situationen för att kunna avgöra i vilket syfte personen 

använder sig av begreppet. Som lärare eller annan vuxen i skolan kan det vara svårt att förstå hur 

eleverna resonerar kring språket. Därför är det viktigt att det ständigt pågår en dialog mellan 

vuxna i skolan och eleverna och att skolan involverar eleverna i likabehandlingsarbetet. Vuxna i 

skolan måste vara medvetna om att det finns ett glapp mellan styrdokumenten och elevernas 

uppfattningar och också vilja närma sig eleverna och försöka förstå deras verklighet, deras 

livsförståelse. Först då kan man börja arbeta mot kränkande behandling men utan en gemensam 

attityd och tydlig likabehandlingsplan är det omöjligt att komma någonstans.    
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6.2 Diskussion 

Skolan har ett tydligt uppdrag att arbeta mot alla former av kränkande behandling. Enligt mig har 

lärarna en central roll i arbetet mot kränkande behandling eftersom det är vi som möter eleven ute 

i våra skolor. Utifrån min observation, mina intervjuer och det Osbeck (2006) skriver, tycker jag 

mig se hur viktigt det är att förstå elevernas livsförståelse. På så vis kan skolan och lärarna arbeta 

med elevernas uppfattningar om verkligheten och det arbetet kan vara en väg till ökad förståelse 

för våra olikheter och dagens ungdomars språkbruk.   

Ett problem, som jag ser det, är att skolans och lärarnas uppdrag kolliderar med elevernas 

uppfattningar. Alla inom skolan har ett tydligt uppdrag att aktivt arbeta mot alla typer av 

kränkande behandling, som till exempel grovt språkbruk. Eleverna däremot uppfattar inte alltid 

begreppen som kränkande på samma sätt som vuxna gör. Det leder till att det uppstår en kollision 

mellan styrdokumentens åligganden och elevernas uppfattningar. Skolan hamnar med sitt 

uppdrag allt längre bort från elevernas uppfattningar. Det uppstår en glipa, som kommer att växa, 

om inte skolan och lärarna försöker att närma sig eleverna. En dialog måste till stånd mellan 

vuxna i skolan och elever, där man diskuterar begreppens betydelse och varför begreppen kan 

uppfattas som kränkande. Jag anser att skolan måste ta sitt ansvar och visa att de tar 

problematiken på allvar.  

Ett sätt för skolan att visa att de tar problematiken på allvar är att involvera eleverna i 

likabehandlingsarbetet i större utsträckning än vad som sker idag. Sedan 2006 finns det lag på att 

det ska finnas en likabehandlingsplan inom varje verksamhet. Enligt Skolverket (2009:326) har 

de flesta gymnasieskolor en likabehandlingsplan, cirka 93 procent. Jag tycker att det är intressant 

att endast fyra procent av tjejerna och fem procent av killarna känner till att det finns en 

likabehandlingsplan på deras skola för sexuella trakasserier (Menckel & Witkowska, 2002). Jag 

menar att detta visar att skolorna inte engagerar eleverna i likabehandlingsarbetet, vilket 

Skolverket förespråkar. Genom att ha en öppen dialog med eleverna, samtala öppet om 

problematiken och får dem att bli involverade i arbetet, kan det leda till att eleverna får en ökad 

förståelse och acceptans för varandra och våra olikheter. Precis som Skolverket (2009:326) anser 

jag det vara viktigt att lärarna får den tid och de resurser som behövs i likabehandlingsarbetet. 

Det är också viktigt att lärarna utvecklar den kompetens de behöver för att kunna klara av arbetet. 

Är det som Witkowska påpekar, att lärare och andra vuxna inte behärskar problematiken fullt ut? 

Eller är kränkande behandling en fråga om kön? Witkowska har kommit fram till att sexuella 
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trakasserier främst drabbar tjejer i skolan och enligt henne kan det komma att påverka tjejers val 

längre fram i livet. Kan det vara så att den här typen av kränkande behandling, som drabbar 

främst tjejer, inte tas på lika stort allvar just på grund av att det drabbar tjejer? Skulle skolan 

prioritera likabehandlingsarbetet om det drabbade killar i lika stor utsträckning? Är kränkande 

behandling i grunden en ekonomisk fråga?  

Dessa frågor har kommit fram under tiden jag har arbetat med denna uppsats. Mitt syfte 

har varit att söka svar på de frågeställningar jag har ställt men jag tror att det finns mycket arbete 

att göra kring dessa frågeställningar jag har i denna diskussion.   

6.3 Förslag på vidare forskning 

En fråga som jag fick under arbetet med uppsatsen är om kränkande behandling är en fråga om 

kön. Witkowska menar att sexuella trakasserier främst drabbar tjejer i skolan. Det är också 

anmärkningsvärt att så få elever i Witkowskas undersökning kände till att likabehandlingsplanen 

även omfattar sexuella trakasserier eftersom varje skola måste upprätta en sådan plan. Mitt 

förslag på vidare forskning är att undersöka om hur arbetet kring sexuella trakasserier fungerar i 

skolan. Det skulle även vara intressant att undersöka språkets roll och om språket är inkörsporten 

till sexuella trakasserier och annan kränkande behandling. Kan det vara så att kränkningar börjar 

med ett grovt språkbruk, eskalerar trakasserierna till grövre former av kränkande behandlingar 

om det får fortgå?  

Jag har fått flera frågor under arbetes gång och det tycker jag visar hur viktigt och 

engagerande arbetet kring kränkande behandling är och visar på vad mycket det finns kvar att 

göra kring denna problematik.  
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Bilaga 1 
 

  

 

VAD BETYDER BEGREPPEN FÖR ELEVEN OCH I VILKET SYFTE/ 

SAMMANHANG ANVÄNDS DE? 

 

 

 

 

Intervjufrågor: - Vilka av de här orden använder du? Vad betyder orden egentligen? 

 

   

- Vilka av orden är ”värst” att säga och varför? Rangordna orden.   

 

 

- När använder du dig av orden, är det till en viss person, vid vissa 

specifika tillfällen/situationer?  

 

 

  - Varför använder du dessa ord? Har orden någon innebörd för   dig? 

 

 

 

 

 

Att tänka på:  Följdfrågor som hur tänker du nu, varför sa du så?  

Viktigt att ge eleverna lite tid till att tänka efter.  

Tystnaden är ok, inte prata på som intervjuledare.  

Visa att jag är intresserad av deras svar.   

 


