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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra praktikklasser, utan dessa engagerade ungdomar hade det 
inte blivit någon undersökning.  
Vår praktikhandledare får också ett stort tack, för allt stöd, alla goda råd och tips samt i övrigt 
all den hjälp hon gav oss och alla härliga skratt. 
Vidare vill vi tacka vår vetenskapliga handledare Åke Forslund. 
Slutligen tackar vi våra familjer för att de ställt upp och orkat leva med oss, under de veckor 
vi jobbat med examensarbetet. 
 
Luleå december 2003 
 
 
 
 
 
Gunilla Andersson   Åsa Sundkvist
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Abstrakt 
 
Under vår utbildning har vi reagerat på elevers respektlösa och kränkande språk gentemot 
varandra. Syftet med vår undersökning var att utveckla elevernas språk i skolan, genom 
värderingsövningar. Undersökningen genomfördes i två årskurs nio kla sser på en sex till nio 
skola, under sju veckor. Vi använde oss av enkäter, ostrukturerade observationer och olika 
värderingsövningar, för att samla information. Resultatet visade att värderingsövningar är ett 
användbart medel för att förändra elevernas språk i skolan. De slutsatser som vi kan dra efter 
vår undersökning, är att eleverna blivit uppmärksammade på sitt språkbruk. Vi kan också 
konstatera att eleverna själva inte tycker att de har ett respektfullt språk, mot varandra. Vi tror 
även att ett fortsatt arbete med värderingsövningar skulle få eleverna att förändra sitt språk. 
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Bakgrund 
 
Inledning 

 
Det är rast och vid plåtskåpen trängs elever ur flera klasser. En febril verksamhet råder och ljudnivån 
är hög och bullrig. Kring ett runt träbord sitter emellertid ett gäng på fyra killar som verkar ta det hela 
med ro. De sitter tillbakalutat på stolarna med ytterkläderna på och försöker upprätta någon sorts 
kommunikation med två av de tjejer som byter bokuppsättning i sina skåp alldeles invid. Tjejerna 
bryr sig till en början inte om tilltalen, vilket klart irriterar killarna som tar i allt mer: 
”Men Klara, din fitta! Va’ fan, ska du hämta böcker?” Han får inget svar, men den som tydligen heter 
Klara lutar sig mot sin kamrat och viskar något. De skrattar och kamraten vänder sig om mot killarna. 
”Det var fan vad du var ful i mun, då!” Killgänget garvar, och en annan av dem fortsätter: 
”Dra åt helvete, fittjävel, din jävla hora.” Han får ett höjt ögonbryn och en ful min till svar, vilket får 
honom att tystna för ett tag, men han kommer snart igen. 
”Alltså ska ni gå på lektion? Ska ni gå på Olle och smöra? Vad är det för fel på er då, era djävla…” 
Här avbryts han av den flicka som han nyss fått en min av. Hon tar några bestämda steg mot bordet 
och killarna med blicken fixerad vid den senaste talaren.  
”Vad då? Era vad då? Vad tänkte du säga? Micke, jag kan säga dig att du kan vara en jävla fitta 
själv!” De andra killarna skrattar uppskattande åt henne, men han som heter Micke reser sig så häftigt 
från stolen att den ramlar omkull bakom honom. Hans kamrater håller fast honom i jackan och säger 
till honom att lugna sig och sätta sig igen. Hon som heter Klara ger en eloge till sin kamrat: 
”Oh, Oh, way to go, bith!” Hon låser skåpet och de går skrattande iväg. 

(Lundgren, 2000, s 105)  
 
Så här kan den verbala verkligheten se ut i dagens skola. När vi vid olika tillfällen besökt 
skolor under vår utbildningstid har vi mött ungdomar och hört deras språk gentemot varandra.  
Vi har då reagerat på elevernas språk. De undrar om någon är cp eller störd och de kallar 
varandra för hora och bög. Det finns också flertalet nördar samt en och annan bitch bland 
eleverna, som de uttrycker det. I våra öron är detta språk kränkande och respektlöst. Att bli 
kallad idiot och att ständigt få frågan: Är du dum? eller: Är du störd?, kan inte bygga upp en 
god självbild, anser vi. Den miljö som finns i dagens skola tror vi inte stärker eleverna eller 
ger dem visioner och drömmar inför framtiden. Vi uppfattar den språkliga skolmiljön som 
negativ och tycker att det blir svårt för ungdomarna att utvecklas i positiv riktning. 
Våra tankar och funderingar kom att handla om hur det blir den dagen eleverna lämnar 
grundskolan och vad de behöver ha med sig ut i samhället. De skall umgås med andra 
människor genom fortsatta studier, arbeten och övrigt socialt samhällsliv. Vi tycker att 
ungdomarna i dag visar en råhet och brist på empati i sitt språk och att detta är på väg att växa 
till ett större problem. Hur blir det om de fortsätter med sitt språk, upp i högre ålder? Är det så 
här människor kommer att tilltala varandra i framtiden?  
Även i ett historiskt perspektiv såg herrar som Strindberg till språket och dess framtid.  
”Språket är ett levande väsen som växer fram ur tiden.”(August Strindberg) 
Att visa empati, respekt och ha goda relationer till andra är en självklarhet, tycker vi. Det är i 
samspelet med andra människor, ungdomarna ska lära sig normer för hur de ska bete sig. 
Normer som ligger till grund i vårt demokratiska samhälle. En del av skolans arbete är att lära 
eleverna detta. Läroplanens, Lpo 94 (1998), innehåll säger att vi skall respektera andra 
människors rätt att uttrycka sina tankar. Vi ska lyssna på och kunna sätta oss in i deras 
uttalanden och åsikter. I skolans miljö där många personer träffas och umgås finns goda 
tillfällen att hjälpa eleverna med hur man förhåller sig till andra människor. De har möjlighet 
att lära sig hur man skapar goda relationer. 
Det är viktigt att ha förmågan att kommunicera både i tal och i skrift. Om man kan uttrycka 
sig på ett bra sätt ökar möjligheterna att föra diskussioner. Man har större chans att bli tagen 
på allvar om man har ett utvecklat språk. Språkförmågan har en stor betydelse för allt arbete i 
och utanför skolan. Vi tycker att det är viktigt att eleverna utvecklar en språklig säkerhet i tal 
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och skrift så att de, med respekt för andra, kan, vill och vågar säga sina åsikter i olika 
sammanhang. 
De tankar vi fick var: Hur arbetar man och hur ska man arbeta i skolan med elevernas 
språkbruk som kan betraktas som en kränkande handling? När vi börjar arbeta som lärare, 
vilken språkmiljö kommer vi att möta bland eleverna i skolan? Hur kan vi påverka och 
försöka förändra elevernas språkbruk? Går det att förändra genom värderingsövningar? 
 
Förankring i lagar och styrdokument 
 
I  Läroplanen, för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
(1998), Utbildningsplanen för Jokkmokks Kommun (2001) och i Skollagen (2003), återfinns 
styrdokument som anknyter till elevers språkbruk, respekt och etiska ställningstaganden. 
 
I Lpo  94 står det så här: 
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. (s 5) 
 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. (s 7) 
 
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. 
Mål att sträva mot 
Skolan skall 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 avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 
-behandling samt medverka till att bistå andra människor. 
Riktlinjer 
Alla som arbetar i skolan skall 
-aktivt motverka trakasserier och förtryck av individen eller grupper och  
-visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt. (s 10) 
 Läraren skall  
-klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för 
det personliga handlandet,  
-uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga 
och motverka alla former av kränkande behandling. 
Mål att sträva mot 
-känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra, 
-befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som 
förnuftsmässiga och etiska överväganden, 
-utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk. (s 11) 
Mål att uppnå i grundskolan 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
-behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 
skrift. (s 12) 

 
På ett flertal ställen i Lpo 94 (1998), om skolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer, 
finner vi punkter som handlar om förståelse, värderingar, ställningstaganden och språk. Dessa 
anknyter till och styrker ämnet i vårt utvecklingsarbete. 
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I Utbildningsplanen för Jokkmokks kommun (2001) kan man under rubriken Etik och 
värdegrund läsa: 

 
Verksamheten ska i första hand visa att alla människor har ett absolut och lika värde.        
Av detta följer solidaritet och respekt för andra människor oavsett kön eller etnisk bakgrund och att 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt arbete. 
Att mobbning och utanförskap aktivt motarbetas. 
Att skapa en trevlig och funktionell arbetsplats för såväl barn och ungdomar som vuxna. 
Alla ska känna trygghet i förskola/skola. (s 9) 
 

Av texten i Jokkmokks kommuns utbildningsplan kan vi se att trygghet i skolan poängteras. 
Utanförskap ska motarbetas och alla människor skall visas respekt för den de är. 
 
I Skollagens första kapitel står följande: 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 
1.främja jämställdhet mellan könen samt  
2.aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.     
(s 15) 
 

Även i skollagen kan man läsa om vikten av att främja aktning för människor och att 
motverka kränkande behandling. 
 
Tidigare forskning 
 
Att föra en dialog med eleverna är kärnan i en demokratisk skola enligt Zakari och 
Modigh (2000). Det är även en förutsättning för medvetet handlande. Om skolan inte 
reagerar när ord som ”bögjävel” och ”hora” sägs ger den dubbla budskap och bidrar till 
våld och diskriminering.  Det är i handling eller genom att inte handla som vi visar våra 
värderingar på vad som är gott och ont. Även kommunerna måste ge skolan 
förutsättningar för att den ska kunna fullfölja sitt demokratiska uppdrag. För att ord ska 
bli handling krävs medvetenhet, engagemang, kompetens och kunskap samt tid och 
resurser. Skolan måste, genom att långsiktigt utnyttja sin makt och påverkanspotential, 
bryta mönstret och förändra värderingarna och normerna. Vill skolan bevara och utveckla 
demokratin är det nödvändigt att det finns möjlighet för alla att ifrågasätta och kritiskt 
tolka, värdera och diskutera de grundläggande värderingarna.  
”Värderingar måste synliggöras, upplevas, konfronteras och samtalas om för att barn och 
ungas ‘demokratiska mentalitet’ skall utvecklas.” (s 9).  
”Skolans verksamhet är ett flöde av människor med olika idéer, kunskaper och värderingar. I 
skolan skapar barnen i möten med andra sin självbild, sina ideal och sina drömmar.” (s 14).  
Eleverna är i skolans vardagsliv indragna i ständiga strider och förhandlingar med andra 
elever. Detta upptar en stor del av deras tid, kraft och engagemang. Livet i skolan går inte 
bara ut på att studera och klara proven, att bli godkänd i alla ämnen. Det handlar också om att 
kunna tolka maktstrukturen och de sociala relationerna mellan eleverna. Eleverna ska också 
fungera som kompis och behålla sin plats i gemenskapen. En förklaring på vad värdegrund är 
har hämtats från statsvetaren Alf Ross.  
”Det innefattar hur man tilltalar andra, vad man säger och om och hur man lyssnar, dvs. 
samtalet och viljan till kommunikation och konsensus” (Zakari och Modigh, 2000, s 35). 
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I skolverkets undersökning (Skolverket, 2002) har ungdomar berättat om sin vardag i skolan. 
De säger:  
 

…”att bli kallad hora eller fitta har blivit så vanligt så att det är som att säga fan”. I en flickgrupp på 
Västerskolan menade man att det ”inte var så konstigt” att bli kallad vid könsord, ”tjejerna är så vana 
så det är ingen som bryr sig om det”. (s 29)  

 
Det förekommer kränkande handlingar under raster och lektioner, i klassrummet och ute på 
skolgården. Eleverna sätter betydelse i att bli socialt delaktig i kamratkulturen och detta är 
förknippat med skolmiljön. Att vara de yngsta eller nya eleverna på skolan ökade risken att 
hamna utanför kamratgemenskapen. Vilket i sin tur ökade risken för att bli utsatt för glåpord 
och andra trakasserier. (Skolverket, 2002) 
 
Detta med socialgemenskap tar också Granath (2002) upp. Elever vill tillhöra 
gemenskapen och det är vissa personer som de flesta strävar efter att vara med eller likna, 
kungarna och drottningarna eller ”balla tongivare” som Granath kallar dem. Det är 
kungarna och drottningarna som styr och bestämmer i skolan, om inte de ansvarsfulla 
ledarna kan väga upp tongivarnas negativa påverkan. Det pågår ett ganska grymt socialt 
spel i klassrummet 
 

Folk är ofta rädda för »tongivarna«, men de utövar samtidigt en förförisk lockelse. De gör »farliga« 
saker och är avancerade. De är »roliga« att vara med, de gör saker och ting roliga. Det märkliga med 
tongivarna är att trots att de är så populära så är de tvungna att förminska andra. … Det är ju så att 
vissa klasser formligen regeras av tongivarna. Där är de hänsynsfulla ledarna för svaga eller har så 
låg status att de inte kan väga upp tongivarnas föraktfulla regemente. I sådana klasser mår eleverna 
dåligt. (s 68). 

 
Tidigare examensarbeten 
 
Vi har tagit del av två tidigare examensarbeten kring ungdomars språkbruk och redovisar 
kortfattat här de olika resultaten. 
 
Danielsson och Sirwiö (2001) har i sitt arbete undersökt om ungdomars språkliga attityder 
gentemot varandra skulle kunna förändras genom värderingsövningar. De träffade elever från 
tre olika årskurser åttor och studerade deras attityder genom olika värderingsövningar.  
De använde sig av enkäter, intervjuer och diskussioner som mätmetoder. Resultatet visade att 
eleverna fått en tankeställare kring sitt språkbruk men att förändringen var obetydlig. 
 
Carlsson (2002) har i sitt arbete träffat gymnasieelever och genomfört värderingsövningar för 
att studera deras språkliga attityder och värderingar gentemot varandra. Carlsson använde sig 
av enkäter och diskussioner för att mäta resultat. Resultatet av utvecklingsarbetet visade att 
ungdomars språkbruk inte förändrades under arbetets gång. Det har dock startat en 
tankeprocess hos eleverna. 
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Varför använder man svordomar och ”hårda” ord? 
 
”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. Motivet för svordomar kan man klassificera 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. För att 
återställa den psykologiska balansen ger man utlopp för sin aggressivitet genom att svära. 
Även i situationer där man normalt inte brukar svära, kan svordomarna komma. Som då vi fått 
fingrarna i kläm i dörren till prästgården eller styrelserummet kan svordomar hagla fram. 
Missräkningar som att man gått miste om något, kan också ge utlopp för vrede och 
svordomar. Det behöver därför inte kräva fysisk smärta för att man ska skrika ut en serie 
svordomar. Det kan anses naturligt till och med nödvändigt att frustration och aggressivitet 
uppstår i våra liv. Det behöver däremot inte vara givet att man tar till svordomar för att 
återskapa den psykiska balansen.  
Det sociala motivet är ofta grupprelaterande, då man måste visa sig tuffa inför sina kompisar 
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 hälsningsfraser, ceremonier och riter då språket 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.  
Orden 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).  
 
Vad betyder orden? 
 
I Nationalencyklopedin (1999) står följande förklaringar till orden. 
Goda relationer, vad är det? En relation är ett känslomässigt förhållande mellan två eller flera 
personer. Ett förhållande är ett sätt att fungera i ömsesidigt utbyte med någon annan part eller 
mellan (flera) olika parter. 
Respekt, vad är det?  Respekt är att visa vördnad eller uppleva en hög värdering av en person 
eller en persons egenskaper. Vördnad är en djup aktning som ofta kombineras med lydnad. 
Empati vad är då det? Empati innebär att man kan leva sig in i en annan människas behov, 
reaktioner och känsloläge. Det är en sorts inkännande, en inlevelseförmåga. En förutsättning 
för empati är förmågan att kunna skilja mellan egna och andra människors känslor.  
Kränka, vad betyder det? Kränka är att behandla någon nedsättande, genom att angripa den 
personliga hedern i ord eller handling. Synonymer är orden förödmjuka, skymfa, såra eller 
vanhedra. (Nationalencyklopedin, NE, 1999) 
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Syfte 
 
Att utveckla elevernas språkbruk i skolan genom värderingsövningar, för att förändra 
elevernas respektlösa och kränkande språk gentemot varandra. 
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Metod 
 
Försökspersoner 
 
Utvecklingsarbetet genomfördes i två, år nio klasser. Av de 55 försökspersonerna i vår 
undersökning var 28 pojkar och 27 flickor, i åldern 14 och 15 år.  
 
Bortfall 
 
Vid det första enkät tillfället var tre flickor och sju pojkar frånvarande. 
När den andra enkäten besvarades var fem flickor och tre pojkar frånvarande. 
 
Material 
 
Det material som vi använde oss av var inledande observationer för att känna av språkmiljön 
bland eleverna. Vi använde också enkäter (bilaga 1 och bilaga 2) för att mäta resultatet av vårt 
utvecklingsarbete. Under de veckor utvecklingsarbetet pågick gjorde vi ständigt 
ostrukturerade observationer i elevgrupperna. 
 
Genomförande 
 
Veckan innan vår praktikperiod började, skickade vi ett brev (bilaga 3) till berörda elevers 
föräldrar, där vi informerade om vårt utvecklingsarbete.  
Vi inledde vårt undersökningsarbete med att känna av språkmiljön hos de två elevgrupperna. 
Vi ville höra hur eleverna samtalade med varandra och med stöd av detta slutgiltigt formulera 
vår enkät. Denna introduktions tid dokumenterade vi inte. Det var våra egna subjektiva 
åsikter. 
Eleverna, i de två grupperna, fick besvara enkäten (bilaga 1) under en del av det första 
lektionstillfället. Därefter startade vi vår sammanställning av synpunkter om och kring 
språket. Med resultatet från enkätsvaren fick vi fram vilka svordomar och ”hårda” ord som 
användes mest. Samt hur och när eleverna använde dem. För att ge eleverna insikt om deras 
språk plockade vi ut de vanligaste svordomarna och ”hårda” orden till ett kommande rollspel 
(bilaga 4). I detta rollspel bestämde vi att eleverna skulle använda de negativa och ”hårda” ord 
som vi fått fram genom enkäten. Vi genomförde även en övning, accepterade och förkastade 
ord (bilaga 5). Vi  ville att eleverna skulle inse att alla inte accepterar de tilltalsord som  
används. 
Vi såg elevernas höstlov som en skiljevägg mellan det negativa och det positiva språket. Före 
lovet hade vi diskuterat och använt negativa ord. Efter lovet startade vi med 
värderingsövningar med positiv inriktning. Den första övningen var ”positiva samtal”  
(bilaga 6) och sedan övningen ”positiva rollspel” (bilaga 7). Här var våra instruktioner till 
övningarna att inga negativa eller ”hårda” ord fick användas. 
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Värderingsövningar och igångsättare 
 
Vad är en värderingsövning? Så här beskriver Svedbom och Åberg (1999) övningarna i boken 
Värderingsövningar. 

 
Värderingsövningar är en speciell form av övningar som syftar till att hjälpa människor att göra klart 
för sig själva var de står i olika frågor. I stället för bara okritiskt ”hänga med” eller, ”göra som man 
alltid har gjort”, vill man genom värderingsövningar ge träning i att göra medvetna val. Genomförda 
på rätt sätt skapar dessa övningar känsla av att ens åsikter, uppfattningar och tankar är värdefulla och 
uppmuntrar en att handla i enlighet med värderingarna. (s 15)  

 
Med dessa värderingsövningar ville vi försöka få eleverna att ta ställning vad gällde, 
deras språk mot och bemötande av, andra elever. 
 
Vi använde oss av igångsättare före de två positiva värderingsövningarna. Vi ville 
försöka uppnå en avslappad stämning bland eleverna. 
Igångsättare är övningar och lekar med fysik aktivitet. De uppmuntrar till skratt och i och 
med det är de avslappnande. 
 

En förutsättning för att arbetet med värderingsövningar i en klass ska bli lyckosamt är att där råder en 
positiv, öppen, och tillåtande stämning. I en del grupper uppstår lätt denna atmosfär. I andra kan det 
vara mödan värt att inleda med någon eller några ”igångsättare” för att lätta upp stämningen, innan 
man börjar med värderingsövningarna. (Svedbom och Åberg, 1999, s 42) 

 
Tidsplan 
 
Termin 7     Val  av undersökningsområde, PM skrivs 
 
Termin 8      Litteraturstudier. Skriver bakgrund, syfte och metod. 
 
Termin 9      Planerar och förbereder undersökningens genomförande. Grovplanering av    
                     observationer, enkäter och lämpliga värderingsövningar. 
                     Genomförande av undersökningen och rapporten färdigställs. Slutseminarium. 
 
Veckoplanering av utvecklingsarbetet under vår praktik. 
v. 40      Informationsbrev till föräldrarna 
v. 41      Inledande observationer 
v. 42      Enkätundersökning och sammanställning av svaren 
v. 43      Värderingsövningar, rollspel samt accepterade och förkastade ord 
v. 44      Mittermins lov, arbete med utvecklingsarbetet 
v. 45      Värderingsövningar, positiva rollspel 
v. 46      Värderingsövningar, positiva samtal 
v. 47      Avslutande enkätundersökning. 
 
Vår undersökning kommer att vara kvalitativ genom enkäter och observationer. Vi har försökt 
tolka och förstå ungdomarnas tankar och upplevelser. Patel och Davidsson (1994) påpekar att 
kvalitativ- och kvantitativforskning ofta anses vara helt oförenliga, men det är inte fallet i 
praktiskt forskningsarbete, fortsätter de. Om kvalitativforskning är de ena ändpunkten på en 
linje så är kvantitativforskning den andra ändpunkten, och forskning inom bl.a. 
beteendevetenskap befinner sig mellan de två ändpunkterna. Kvantitativforskning idag kan 
alltså ha verbala inslag och kvalitativforskning kan ha statistiska inslag. 
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Resultat 
 

Enkät 1. Anser du att skolans elever har respekt för 
varandra? 
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Figur 1. Visar resultatet från första enkätundersökningen där 20 tjejer och 15 killar anser inte 
att skolans elever har respekt för varandra, två tjejer och två killar tycker att man har respekt 
för varandra. Två tjejer och fyra killar vet inte.   
Av totalt 55 elever var bortfallet tre tjejer och sju killar vid undersöknings tillfället. 
 
Exempel på motivationer av tjejer:  
Ja      -En del men inte alla 
Nej    -De har bara inte det. -…skriks det alltid tillbaks håll käften far åt helvete osv. 
          - …Och säger en massa könsord till varandra osv.  
          -Det kommer mkt. fula ord åt varandra osv. 
 
Exempel på motivationer av killar: 
Ja       -Jag tycker inte att det pågår någon mobbing eller nåt annat så då visar säkert alla           
           respekt för varandra. 
 Nej    -Alla ska leka tuffa och styla för tjejerna. Haha. 
           -Man kallar varandra fula saker osv. 
           - Dom kallar varandra bög, hora och andra taskiga ord.
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Enkät 2. Anser du att skolans elever har respekt för 
varandra?
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Figur 2. Visar resultatet från andra enkätundersökningen där 12 tjejer och 18 killar anser inte 
att skolans elever har respekt för varandra, fyra tjejer och fyra killar tycker att man har 
respekten för varandra. Sex tjejer och tre killar vet inte.  
Av totalt 55 elever var bortfallet fem tjejer och tre killar vid undersöknings tillfället. 
 
Exempel på motivationer av tjejer: 
Ja     -De flesta har faktiskt respekt för varandra på vår skola. På andra skolor, har inte alla  
          samma respekt. 
Nej    -Har man respekt för varandra när man tar och slåss och kallar varandra fula ord  
           osv.? Nej, knappast  
          -Men p.g.a orden dom använder till varandra. 
 
Exempel på motivationer av killar: 
Ja     -Men det mesta är på skoj. 
Nej   -Alla går och slår varandra och sejjer dumma saker. Även jag ibland. 
         - Därför man kallar varandra de man vill.
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 Enkät 1:  
 Är det viktigt att du och dina skolkompisar visa 

ömsesidig respekt för varandra? 
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Figur 3. Visar resultatet från första enkätundersökningen där 20 tjejer och 18 killar tycker att 
det är viktigt att visa ömsesidig respekt för varandra, fyra tjejer och två killar tycker inte att 
det är viktigt att visa ömsesidig respekt. En elev vet inte. 
Av totalt 55 elever var bortfallet tre tjejer och sju killar vid undersöknings tillfället. 
 
Exempel på motivationer av tjejer: 
Ja      -Det är väl viktigt för alla människor, ska vi ha ett bra samhälle 
          måste man respektera andra. 
          -Det skulle bli mkt. lungnare och trevligare i omgivningen. Inte lika mkt. tjafs om allt. 
Nej    -De spelar inte så stor roll är man bra kompisar ska man tåla lite ”skämt” å störa lite. 
 
Exempel på motivationer av killar:   
Ja     -För annars skulle det bli ena jävla slaggis 
         -Då blir skolgången trevligare. 
Nej   -Jag bryr mej inte så mycket 
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 Enkät 2: Hur eleverna tror att de kommer att lyckats 
förändra den ömsesidiga respekten.
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Figur 4. Visar resultatet från andra enkätundersökningen, där 12 tjejer och 11 killar tror att de 
kommer att lyckats förändra den ömsesidiga respekten, tre tjejer och nio killar tror det inte.  
Internt bortfall sju tjejer och fem killar. 
Av totalt 55 elever var bortfallet fem tjejer och tre killar vid undersöknings tillfället. 
 
Exempel på citat av tjejer: 
Ja       -Vara snälla och vänliga. Tänka possitivt! Sov mera, så är man på bättre humör 
           -Tänka på vad man säger.  
           -Man kallar inte andra för skällsord, typ hora och sånt. 
Nej     -Hmm ja de vet jag inte tror nog inte att de finns något som kommer fungera  
            för att alla ska ha respekt för varandra 
 
Exempel på citat av killar:   
Ja       -men tagga ner på orden 
           -vara snällare med varandra, inte svära så mycket. 
Nej     -Inte mobba, reta eller svära åt varandra 
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Enkät 1: Får du/ni svära i skolan?
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Figur 5. Visar resultatet från första enkätundersökningen där13 tjejer och 12 killar tycker att 
man får svära i skolan och sex tjejer och fem killar att man inte får svära i skolan. Fem tjejer 
och fyra killar vet ej om man får det. Av totalt 55 elever var bortfallet tre tjejer och sju killar 
vid undersöknings tillfället. 
 
Exempel på motivationer av tjejer: 
Ja       -Svära får man väl alltid göra 
Nej     -Lärarna gillar inte att vi svär. Men dom kan inte göra nått åt saken. Är man uppfödd  
            med svordomar och sånt så blir det ju att man använder dom ofta.  
           -Egentligen inte, men många lärare bryr sig inte… 
 
Exempel på motivationer av killar:   
Ja        -Jag har då aldrig blivit tillsagd. -Ingen har då sagt åt oss 
Nej      -De flesta svär men inte jag. 
Vet ej  -Ingen bryr sig särskilt ofta typ 1 gång per halvår 
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Enkät 1. Brukar du svära åt dina skolkompisar?

0

5

10

15

20

Figur 6. Visar antalet ja och nej svar som 
eleverna angett.

an
ta

l e
le

ve
r

Tjejer - Ja
Killar - Ja
Tjejer - Nej
Killar - Nej

 
Figur 6. Visar resultatet från första enkätundersökningen där 14 tjejer och 16 killar brukar 
svära åt sina skolkompisar, tio tjejer och fem killar brukar inte göra det.  
Av totalt 55 elever var bortfallet tre tjejer och sju killar vid undersöknings tillfället 
 
Exempel på motivationer av tjejer: 
Ja    -De gör man aotomatiskt. Men det är ju inget specielt. Alla gör det. 
Nej  -Det är inte schysst 
 
Exempel på motivationer av killar:  
Ja    -Någon gång per dag för att alla andra gör det 
Nej  -Jag svär inte men det gör typ alla andra  
 
 
 
De fem vanligaste svordomarna  
 
Tjejernas fem vanligaste svordomar är helvete, jävlar, fitta, kuk, fan. 
Killarnas fem vanligaste svordomar är fitta, jävlar, fan, satan, helvete. 
 
Det är i stort sett samma svordomar som är vanliga hos tjejer och killar. De har en annorlunda 
rangordning. 
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Diskussion 
 
Vi har genomfört en studie i hur man genom värderingsövningar kan förändra elevers 
respektlösa och kränkande språk, gentemot varandra. I följande diskussion redovisar vi våra 
personliga reflektioner och synpunkter. 
 
Validitet 
 
Undersökningens giltighet är beroende av att man verkligen undersökt det som man tänkt sig 
att undersöka. Vi hade för avsikt med den första enkäten att titta på hur elevernas språk var, 
för att sedan jobba med deras språk i värderingsövningar. Detta arbete med 
värderingsövningar skulle leda till ett förändrat språk hos eleverna. Dessa förändringar skulle 
vi se av resultatet vid det andra enkät tillfället. Vi har fått svar på det vi hade för avsikt att 
undersöka. 
 
Reliabilitet 
 
Det är många faktorer vi har att ta hänsyn till när vi skall bedöma tillförlitligheten i vår 
undersökning. Vi anser att vår undersökning är relativt tillförlitlig eftersom vi använt oss av 
två enkäter och observationer. Resultatet från enkäterna och observationerna visar på att 
värderingsövningar kan användas i arbetet med att förändra elevers språkbruk. 
 
När enkäter ska besvaras är det alltid svårt att veta hur tillförlitligheten blir. Patel och 
Davidsson (1994) säger att en enkäts tillförlitlighet inte kan bedömas förrän enkäten blivit 
besvarad. Det är först då som vi kan se om frågorna besvarats som vi tänkt oss, om de 
missförståtts eller om någon använt egna svarsalternativ. 
 
Vid en fråga på vardera enkäten (bilaga 1 och 2) har vi formulerat frågan, med ja och nej som 
svarsalternativ. Några elever har då använt sig av egna svarsalternativ, vilket bidragit till ett 
internt bortfall. I fortsatta undersökningar kan man förbättra det tillvägagångssättet med att 
alltid ha ett vet ej alternativ. Även om vi själva tycker att det går att svara ja eller nej på en 
fråga, är det inte säkert att andra tycker det. 
 
Då vi formulerat vissa frågor så att de skulle motiveras eller hade öppna svar, är det inte 
säkert att eleverna skrivit allt vad de tyckte. En viss bekvämlighet att skriva så lite som 
möjligt kan nog finnas hos eleverna. Vi tror dock att öppna svar ger det bästa resultatet. De 
skapar ett friare sätt för eleverna att svara. För att förbättra resultatet av öppna svarsalternativ 
kan man diskutera med och motivera eleverna för att de svarar så tydligt som möjligt. Att 
deras svar är viktiga och har betydelse för undersökningen.  
 
Enkäterna besvarades anonymt och enskilt av varje elev. Några personer kan dock ha tittat på 
varandras svar och skrivit av, vilket kan ha lett till att inte alla svar är helt tillförlitliga. 
 
Vi tror att det finns ett behov hos eleverna att diskutera språkbruk. Därför anser vi att man vid 
en annan undersökning skulle få ett bättre resultat om man exempelvis använder fler positiva 
värderingsövningar och fler diskussioner om varför ungdomarna använder vissa ord och 
vilken innebörd de lägger i orden. 
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Resultatdiskussion 
 
I vårt resultat tycker vi oss se ett mönster där tjejerna har fler och könsrelaterade ord i sina 
uttryck och fraser. I övningen där eleverna skulle acceptera och förkasta ord, var deras förslag 
på vad killarna kunde kallas betydligt fler och hårdare. Deras ord var mer laddade i 
förhållande till killarnas som visade på en mer mat inriktad variant, ord som räkfrossa, 
apelsinklyfta, chokladbulle och paltröv var deras förslag. Gullisnutt, tanten och frun var ord 
som tjejerna inte ville bli kallade för. Ord som vi anser är relativt neutrala förkastas av tjejerna 
medan de gärna vill bli kallade beauty, sexybabe, sexig och kexet. Detta menar vi visar den 
sexistiska hållningen som vi tror kommer från vårt mediesamhälle. 
Killarna accepterade ord som var mot det ”stora” manliga hållet som biffig, biffen och 
karlakarl. De ville gärna bli kallade för man med stort M. Killarna är även de influerade av 
vad det allmänna media budskapet visar i dag med våra könsroller. Där killarna ska vara stora 
starka och sexiga samt tjejerna snygga och sexiga.  
Vidare ser vi att det är vanligt med ord som har en stam av jävla eller fan, kombinerat med 
könsrelaterade ord eller handikapprelaterade ord. (bilaga 8). 
 
I övningen med accepterade och förkastade ord ser vi att killarna inte vill bli kallade vid 
könsrelaterade ord, men de säger samtidigt i enkäten att de kan kalla varandra för sådana ord. 
Detta visar på likheter med Skolverkets (2002) undersökning. Där lyfter man fram elevers 
åsikter att kränkande handlingar finns överallt i skolan och kan hänföras till personer och 
sammanhang, i stället för platser. Det är alltså skillnad på hur språket upplevs beroende på 
vem som säger orden. I diskussionen efter rollspelet med hårda ord påpekade också eleverna 
att de kunde använda könsrelaterade ord mot sina kompisar. Eleverna tycker alltså att till sina 
kompisar kan man nästan säga vad man vill. Skolverkets undersökning säger det samma. Det 
är vem som säger orden som avgör inte vilka ord som används. Eleverna anser alltså att de 
kan kalla bästa kompisen för exempelvis ”bög”, men det är inte legalt för vilken elev som 
helst på skolan att säga det. Detta tolkar vi så att eleverna tycker att exempelvis sexglosor inte 
alltid behöver vara kränkande. Det kan vara en ”jargong” som ett kamratgäng har. I 
skolverkets undersökning (Skolverket, 2002) kom det till och med fram att pojkarna kunde 
använda ”hårda” ord för att markera grupptillhörighet.  
 
Mer än hälften av eleverna i vår undersökning ansåg att de fick svära i skolan. De gav 
kommentarer som ”Ingen har då sagt åt oss”, ”Ingen bryr sig särskilt ofta typ 1 gång per 
halvår” eller ”Egentligen inte, men många lärare bryr sig inte…” I Läroplanen, Lpo 94 (1998) 
står det att läraren skall: 
”Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 
förebygga och motverka alla former av kränkande handling.” (s 11). Elevernas svar i vår 
undersökning visar att skolans arbete inte följer riktlinjerna i Lpo 94 (1998). Detta med 
skolans brist på handlande understryks av Zakari och Modig (2000) när de säger att skolan 
bidrar till diskriminering och våld när den inte ingriper när ”hårda” ord används i skolan. Här 
behövs ett förändrat synsätt och agerande i skolan, anser vi. 
Helt klart har vi sett en förändring i dessa elevers språkbruk. I frågan; ”Vilka tankar har 
väckts hos dig när klassen jobbat med negativa eller positiva ord, diskussioner och rollspel?”, 
fick vi många positiva reflektioner. Där tyckte eleverna att det var roligt att jobba med 
verkligheten och en tjej skrev; MER SÅNT! Vilket naturligtvis var glädjande för oss.  
Det kom också fram att man börjat tänka sig för vad man säger till andra. Att man som ”nia” 
ser sig själv som en förebild för de yngre eleverna. Vi ser det positivt att eleverna tar ett 
ansvar att påverkar de yngre eleverna mot ett mindre respektlös och kränkande uppträdande. 
(bilaga 9). 
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När vi tillsammans diskuterade språkbruk före starten av vår undersökning, kopplade vi själva 
ihop språkbruk som ett sätt att visa respekt gentemot andra. Vi tycker att, om man använder 
ett hårt och kränkande språk mot andra så visar man inte de personerna respekt. Att säga 
”hårda” ord är att kränka andra. När eleverna svarade på frågan om de visade respekt för 
varandra i skolan, var det många som angav just språket som en ”respektfaktor”. Att man 
säger ”fula” ord och könsord till skolkamrater samt att man svär till varandra, visar inte på 
respekt. (bilaga 10). 
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, tycker vi sammanfaller med vår egen syn på vad respekt är. Att vi lyssnar på 
människorna i vår omgivning, är en del av respekten. Hur vi tilltalar de människor som finns i 
omkring oss är också en del av att visa respekt. Använder eleverna glåpord, sexistiska uttryck 
och andra ”hårda” ord till och om varandra, så anser vi att de använder ett respektlöst och 
kränkande språk. 
 
Avslutande diskussion 
 
Strindberg menade att ”språket är ett levande väsen som växer fram ur tiden”. Visst hade han 
rätt. Språket förändras med tiden och påverkas av omgivningen. Vi behöver för den skull inte 
acceptera allt det nya. Genom ungdomarnas stora datoranvändning i dag växer ett nytt språk 
fram. Chatt hör till deras vardagliga rutiner. Där förkortningar som iaf (i alla fall) och lr (eller) 
är ord som ständigt används. Detta har vi också sett i vår undersökning då ett flertal av 
enkäterna innehöll sådana förkortningar. 
Vi ser fram med en förhoppning om mer ”livskunskap” i skolan och då 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 Lpo 94 (1998) satt upp, exempelvis ”Skolan skall främja förståelse för 
andra människor och förmåga till inlevelse.” (s 5). 
I våra inledande observationer såg vi att eleverna använde respektlösa och kränkande ord mot 
varandra var de än befann sig i skolan. Vilket också eleverna i skolverkets undersökning sa 
(Skolverket, 2002) Vi hade den föreställningen att åtminstone klassrummet skulle vara befriat 
från kränkande ord, men så var inte fallet. Vi tycker att vikten av att förebygga, upptäcka och 
arbeta med kränkningar ökar mer och mer, för dem som jobbar i skolan.  Vi tror att skolorna 
måste börja upprätta handlingsplaner för språkbruket på skolorna. Ungefär som man gör 
mobbningsplaner. Ett respektlöst och kränkande språkbruk är också en sorts mobbning, tycker 
vi. Vad som gör detta till ett problemområde är att det kränkande språket är så utbrett. Det är 
inte vissa elever som är utsatta för det utan de flesta eleverna på skolan. Vi ser detta, att 
utsättas för glåpord, könsrelaterade ord eller att på annat sätt tryckas ned av andra, som 
elevernas vardag i skolan i dag. Detta måste förändras. 
Likheter finns här med bilden, som Skolverket (2002) beskriver av en skola, där det är 
”normalt” att bli tilltalad ”hora”. Detta tycker vi är skrämmande. Att flickorna dessutom 
skulle ha blivit så vana att de inte reagerar, anser vi är än mer skrämmande. De respektlösa 
och kränkande ord och uttryck som eleverna använder i skolan måste vuxna reagera på. 
Reagerar inte eleverna själva, måste vi göra dem uppmärksamma på deras respektlösa och 
kränkande ord. Det är i alla fall vår uppfattning. 
Zakari och Modig (2000) påpekar detta med att skolan måste utnyttja sin makt och 
påverkanspotential för att bryta mönster samt förändra värderingar och normer. Det är av 
största vikt att skolan tar tag i saken och förändrar elevernas språk.  
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Vi tror att det i alla fall finns ett hopp inför framtiden när det gäller ungdomarnas språkbruk. 
På vår fråga, om eleverna tror att de kommer att lyckas med att arbeta för förändringar när det 
gäller ömsesidigrespekt, svarar tjugotre elever att de tror att de kommer att lyckas med detta 
(figur 4). Även om de inte har så många förslag på vad dessa förändringar skulle vara, så har 
de i alla fall en positiv inställning till framtiden, tycker vi. 
 
Fortsatt forskning  
 
Skolverket (2002) konstaterar att det inte bedrivits någon forskning i större utsträckning om 
kränkande- handlingar och språk. Vi har den senaste tiden förstått att detta med språkbruk är 
ett aktuellt ämne. Radions nyhetssändningar (2003) har rapporterat om undersökningar i 
språkbruk och att det är skrämmande resultat som uppmätts. Vi tror och hoppas att 
språkbruket i skolorna skall belysas än mer.  
En av tankarna runt vårt examensarbete var att försöka synliggöra för eleverna hur de 
samtalar och tilltalar varandra. Ett fortsatt arbete med att belysa det språkbruk som finns i 
skolan samt att därefter forska för att se vilka förändringar man fått, vore ett intressant arbete 
att ta del av. 
Det vore även intressant att ta del av en forskning om vad en språkplan skulle kunna 
åstadkomma med elevernas språkbruk och skolpersonalens agerande gentemot språkbruket i 
skolan. Vi tror exempelvis att en enkätundersökning bland lärare skulle förändra personalens 
agerande mot elevernas respektlösa och kränkande språk. Om lärarna sätter sig ner och 
funderar på hur situationen ser ut i skolan och hur de själva agerar och reagerar i olika 
situationer, tror vi att det skulle få ett positivt resultat. Det skulle skapa en konstruktivdebatt 
och lärarna skulle ”se” ett resultat av det man tror och antar. Skolan skulle få ett underlag för 
beslut och handling. Genom en undersökning skulle uppmärksamheten skärpas och alla som 
arbetar inom skolan skulle få ett gemensamt förhållningssätt. Skolan skulle där efter kunna 
formulera sina språkliga spelregler.
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Bilagor 
 

                                                                                                  Bilaga 1 
     Enkät om språkbruk  
 
           Tjej ?                          Kille ?  

 
Försök att beskriva och motivera så tydligt som möjligt. Använd baksidan 
om du behöver. 
 
Tänk dig situationer i klassrummet och annan skolmiljö. 
 
1. Anser du att skolans elever har respekt för varandra? 

Ja ?                Nej ?                   Vet ej ?  
           

Motivera……………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

 
2. Vad innebär ordet respekt för dig?  

 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………….. 
 

3.  Är det viktigt att du och dina skolkompisar visa ömsesidig respekt för varandra? 
Ja ?               Nej ?                      Vet ej ?  
 
Motivera…………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
4. Vad kan du/ni göra för att visa respekt för varandra? 

 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………….... 
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Bilaga 1 
      5. Får du/ni svära i skolan? 

Ja ?              Nej ?                       Vet ej ?  
 
Motivera …………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………. 
 

6. Vilka är de fem vanligaste svordomar du använder? …………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
7. Brukar du svära åt dina skolkompisar? 

Ja ?             Nej ?  
 
Motivera ………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

      
8. Varför svär du? ………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………... 
 

9. Vad är ”hårda” ord? ……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………... 
 

10. Vad kan du/ni med ”hårda” och fula ord kalla era skolkamrater? 
…………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………... 

 
 

Varför använder du dessa ord? ………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
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Bilaga 1 
11.  Vad kan du/ni med ”mjuka” och vänliga ord kalla sina skolkamrater?  
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 
Varför använder du dessa ord? ……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………... 
 

 
12. Vilka är vanligast ”hårda” eller ”mjuka” ord? …………………………… 
 
13.  Hur känns det när någon använder ”hårda” ord till dig? …………………. 

 
……………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………….. 

 
14.  Hur känns det när någon använder ”mjuka” ord till dig? …………………  
         

…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………... 
 

15. När slutar du? 
 
I dag ?              I morgon ?                Har slutat ?            
 
 
Inlärning ska vara roligt!   

- så pressa fram ett leende medan du jobbar!!! 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!!!    Gunilla och Åsa 
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Bilaga 2 
Enkät om språkbruk 
 
 
 
Tjej  ?                                       Kille ?  
 
 
Försök att beskriva och motivera så tydligt som möjligt. Använd baksidan om 
du behöver. 
 
Tänk dig situationer i klassrummet och annan skolmiljö. 
 
 

1. Anser du att skolans elever har respekt för varandra? 
 
Ja ?               Nej ?                   Vet ej ?  
 
Motivera 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

      
2. Vad innebär ordet respekt för dig?   

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 

3. Vad kan du/ni göra för att visa respekt för varandra?     
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
 

4. Vad kan du/ni med ”hårda” och fula ord kalla era klasskamrater?   
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………..  
 
Varför använder du dessa? 
…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 

 
5. Vad kan man med ”mjuka och vänliga ord kalla sina klasskamrater? 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………     
 
Varför använder du dessa? 
….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 

6. Vilka är vanligast ”hårda” eller ”mjuka” ord? 
…………………………………………. 

 
 
 
 
7. Vilka tankar har väckts hos dig när klassen jobbat med negativa eller 

positiva ord, diskussioner och rollspel? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
 
8. Vad har du gjort sista veckan som visar att du är en bra kamrat? 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 

9. Vilka förändringar när det gäller ömsesidigrespekt, kan du och dina 
skolkamrater arbeta för? 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………... 
 

      Kommer ni att lyckas?   
 
Ja ?          Nej ?  
 
 

      
     Fanns idén innan vi kom på den? 
 

 Ja ?          Nej ?  
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan!!!   Gunilla och Åsa 
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Bilaga 3 
 
 
 

2003-09-30 
 
 
Till föräldrar i år nio. 
 
Vi är två lärarstuderande som går sista terminen på grundskollärarutbildningen vid Luleå 
tekniska universitet. Under vår slutpraktik, vecka 43-47, skall vi göra en undersökning 
anknuten till vårt examensarbete. 
 
Vår undersökning går ut på att titta på elevernas språkbruk i skolan. 
 
Vi kommer att göra enkäter och olika värderingsövningar tillsammans med eleverna. Allt 
material behandlas naturligtvis konfidentiellt. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Gunilla Andersson   Åsa Sundkvist 
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Bilaga 4  
Igångsättare för rollspel. 
 
Tummen upp i ring i klassrummet. Tummen upp – ingångsättare 
Eleverna står i en ring så att de ser varandra. Läraren läser upp påståendena och eleverna 
instämmer genom att sträcka fram handen med tummen upp, eller instämmer inte genom att 
sträcka fram handen med tummen ner. Påståendena läses snabbt utan diskussion i mellan. Vill 
man använda övningen som värderingsövning kan man stanna upp och låta eleverna motivera 
sina åsikter. 
 

- I vår klass är alla vänner 
- I vår klass talar vi ofta illa om varandra 
- I vår klass skrattar man åt den som svarar fel 
- I vår klass är en del utanför 
- I vår klass törs man tycka annorlunda 
- I vår klass finns det många som ofta bestämmer över de andra 
- I vår klass är det för pratigt på lektionerna 
- I vår klass är det roligt att jobba 
- I vår klass behöver ingen vara rädd för att säga vad man tycker 
- I vår klass blir man retad om man har fel kläder 
- I vår klass sitter alla på sina platser när vi arbetar 
- I vår klass skrattar vi ofta 
- Jag skulle vilja byta klass 
- Vi har roligt för det mesta 

 
Gruppindelning för att få fram sex killar och sex tjejer till omklädningsrumsrollspelet. 
 
Grabbar med-     ett steg fram 

- svarttröja 
- halsband 
- blå kalsonger 
- bruna ögon 
- grå strumpor 
- vänsterhänt 
- röd t-shirt 
- mamma med dubbelnamn 
- yngre syster 
- tvåfärger på strumporna 

 
Tjejer med-     ett steg fram 

- färgat hår 
- vit tröja 
- fler hål i öronen än två 
- bälte 
- svarta byxor 
- lugg 
- röd underkläder 
- marinblå sockor 
- fler ringar än tre 
- hästsvans 
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Bilaga 4 
Kvarvarande elever gruppindelas med att numreras ett, två, ett, två o.s.v.  
Fyra rollspel  
 
Ett omklädningsrum med killar och ett med tjejer. 
Personer killar: 
      -     En mobbad kille 

- Ledarmobbaren 
- Mobbarens bästa kompis 
- En som försöker protestera mot mobbningen 
- En som hakar på mobbarna 
- En som inte bryr sig så mycket om vare sig det ena eller det andra 

 
Personer tjejer: 
      -    En mobbad tjej 

- Ledarmobbaren 
- Mobbarens bästa kompis 
- En som försöker protestera mot mobbningen 
- En som hakar på mobbarna 
- En som inte bryr sig så mycket om vare sig det ena eller det andra 

 
Grupparbete   
 
Personer: 
      -     En ledare 

- Ledarens följeslagare 
- En elev med mobiltelefon 
- En trött elev 
- En som vill annorlunda 
- En neutral person 
- Ytterligare en neutral person 

 
En rast situation – ex. i korridor eller elevfik. 
Personer: 
      -     En populär person 

- Populäre personens kompis 
- Ytterligare en kompis till den populäre 
- En som är utfryst 
- En som vill vara med de populära 
- En som försöker ifrågasätta 
- En neutral person 
- Ytterligare en neutral person 

 
Ord som ska ingå: helvete, jävlar, fan, satan, kuk, fitta, hora, subba, luder, bög, idiot, 
kuksugare, damp, cp, feta jävla kossa, slyna, rövslickare, pucko,    
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Bilaga 5 

Accepterade och förkastade ord 
 
Lektion 1 
Klasserna delas i grupper killar och tjejer. 
Varje elev får skriva en egen lista med ord som det motsatta könet kan kallas för.  
Positiva och negativa – alla ord – en brainstorming. 
 
Tillsammans med grupperna sammanställer vi en lista, med alla deras ord, på OH-blad. 
 
 
 
Lektion 2 
 
Killarna får sätta sig på en rad längst fram i klassrummet. Tjejernas lista med möjliga ord att 
kalla killarna, visas på OH.  
Killarna accepterar eller förkastar orden. 
 
Proceduren upprepas med tjejerna längst fram och killarnas ord presenteras. 
 
Vi samlar orden på listor med vad  som accepteras eller förkastas. 
 
Tjejerna gör sin accepterade lista som väggaffisch och killarna gör det samma. 
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Bilaga 6 
 
Positiva samtal 
 
Igångsättare  - Ringarna 
Klassen ställer sig i två ringar, en yttre och en inre. Den inre ringen vänder sig medsols och 
den yttre motsols. Ringarna börjar vandra runt, långsamt. 
Ledaren ställer frågor till deltagarna. De som svarar, ja, på frågan fortsätter att gå åt samma 
håll i sin ring. De som svarar, nej, på frågan byter ring och därmed rörelseriktning.  
Frågorna kan vara allt från enkla vardagliga frågor till svårare värderingsfrågor. 
 
Har du varit i Kvikkjokk? 
Gillar du pasta? 
Längtar du efter snön? 
Är din favorit färg svart? 
Svär du ofta? 
Har du jeans på dig? 
Brukar du kallar någon för hora? 
Är du femton år? 
Hånskrattar du till den som svarar fel på en fråga i skolan? 
Gillar du köttbullar? 
Händer det att du kalla dina kompisar för CP? 
Brukar du åka skoter? 
Använder du cykelhjälm? 
 
Positiva samtal 
Klassen delas i tre grupper – ca. nio elever/grupp 
 
Vad kan du göra för att hjälpa en skolkamrat som har kört fast med ex. en berättelse? 
 
Berätta om en person som gjort dig glad den här veckan. Vad gjorde han/hon? 
 
Vad kan man göra för att göra någon glad? 
 
Vad har du gjort den här veckan för att göra någon glad? 
 
Vad kan du göra för att du och dina skolkamrater ska respektera varandra mer?  
 
Vad är du mest glad för i livet just nu? 
 
Om du fick önska tre, positiva, glada, ”mjuka”, ord, vilka skulle det vara? 
 
Varför väljer du de orden? 
 
Vad kan förbättra språket i skolan? 
 
Beskriv med tre adjektiv hur en bra klassrums situation är. 
 



 32

Bilaga 7 
 
 
Igångsättare - Varg och Lamm och positiva rollspel. 
 
En är varg och de övriga lamm. Vargen känns igen på att han har en kudde. Den försöker han 
bli av med genom att trycka den mot bröstet på något av lammen. Lammet kan bara rädda sig 
genom att krama om något annat lamm, bröst emot bröst. Då kommer inte vargen åt med sin 
kudde. Om vargen ändå lyckas att trycka kudden mot lammets bröst, blir detta lamm den nya 
vargen. Den gamla vargen blir naturligtvis ett lamm.  
Man får (lamm, ha ha) inte kramas mer än tre sekunder åt gången och man får inte krama 
samma lamm två gånger i följd. 
 
Rollspelen 
Eleverna jobbar i de grupper som de delas in vid det första rollspelet. Utformningen får 
eleverna själva stå för med förbehållet att det ska vara e en positiv anda. De får också till 
uppgift att bestämma om det de spelar upp är en verklighet som kan hända eller om det är en 
dröm. 
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Bilaga 8 

Accepterade och förkastade ord. 
Killarnas förslag som tjejerna:            Tjejernas förslag som killarna:  
Accepterade  
Grupp1. 

Accepterade  
Grupp 2. 

Accepterade  
Grupp1. 

Accepterade  
Grupp 2. 

Pussgurka Beauty Snygging Man 
stumpan bruden fräshing snygging 
snygging sötis gullet latis 
sockergullet snygging gullponken självsäker 
gullet hon är så jävla fin älskling snubben 
gumman chokladpralin älskade älskling 
sötis flickan älsklingspojken gulliga du 
kära sötnos läckerbit humoristiska/ roliga 
älskling älskling hjärtat sötis 
tjejen  hjärtegull biffen/biffig 
pudding  sötis killen 
läckerbit  honey omtänksamma du, 
  darling gullunge 
  söting smart/smarto 
  underbaraste pojken 
  babe grabben 
  karlakarl snällis 
 
 
Killarnas förslag som tjejerna:                         Tjejernas förslag som killarna: 
Eventuellt 
accepterade 
Grupp 1. 

Eventuellt 
accepterade  
Grupp 2. 

Eventuellt 
accepterade  
Grupp 1. 

Eventuellt 
accepterade  
Grupp 2. 

fjällan, Sexybabe minidick Gubbe 
sexig jordgubbe  ängel 
bruden flum  fetto 
kexet dockan  Ärligatypen 
   crazy 
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Bilaga 8 
Killarnas förslag som tjejerna:                           Tjejernas förslag som killarna: 
Förkastade  
Grupp 1. 

Förkastade  
Grupp 2. 

Förkastade  
Grupp 1. 

Förkastade  
Grupp 2. 

räkfrossa Kinky Bög tönt/töntig/mega-tönt, 
spec barbiegirl bögjävel gubb-jävel 
cp gelehallon bögfitta svikare 
damp kärring idiot apa 
nörd korv idiotjävel wannabe 
gös fitta jävla damp skithög 
hora snobb damp matcho 
bitch bimbo dampskalle skitunge 
lodis bitch dampbarn player 
slampa huwa dampfall jävla- idiot 
gullisnutti fjortis äckel stördis 
kåtbock hojja äckeljävel kändis 
dockan subba äckelfan ung-jävel 
skabb Fröken Sverige dumfan cp/cpjävel 
pucko barbie dumjävel avundsjuka du, 
höns paltröv dumskalle svin 
slyna häxa dum i huvve bög/bögjävel 
luder frun fårskalle as 
sockerpulla skabb jävla svin trögo 
chokladbulle lax jävla cp, fuling 
kärringjävel lodis cp cooling 
apelsinklyfta  cpfall gaphals 
trög  cpskalle fanskap 
idiot  cpbarn dampunge 
fjortis  cpstörd uppkäftiga truten 
fitta  tönt Brad Pitt-hakan, 
tanten  snefall han där/du där 
  ramsne dum/dumskalle/dumfan 
  gullan knäppis/knäppo, 
  pucko din blåsta jävel 
  manshora äckel/äcklig 
  ditt jävla psyko allvarliga typ, 
  psyk skrytig 
  psykfall bajskorven 
  din fule jävel snoppen 
  fulskalle kuken 
  din jävla fuling dasen 
  din fulefan  
  mutta  
  honeypie  
  kuk  
  kukskalle  
  kukhuvud  
  kuksugare  
  skithög  
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Bilaga 8 
 
Fortsättning 
Killarnas förslag som Tjejerna:                           Tjejernas förslag som Killarna 
Förkastade  
Grupp 1. 

Förkastade  
Grupp 2. 

Förkastade  
Grupp 1. 

Förkastade  
Grupp 2. 

  skitstövel  
  dumma jävla drake,  
  gay  
  gaystjärt  
  keff  
  sär  
  jävlasärbarn  
  ditt jävla sär  
  toffel  
  brigthead  
  biatch  
  apa  
  slyna  
  kossa  
  gris  
  hora  
  slampa  
  fetto  
  skitapa  
Flickorna har flest förkastade ord på sin lista till pojkarna. Dessa ord har ofta en –jävel som 
stamord och förstärkningsord. Grupp 1, flickor har flest ord på sin lista och flest 
könsrelaterade ord. Pojkgrupperna har ord som härrör till mat som; jordgubbe, räkfrossa, 
gelehallon, lax, apelsinklyfta, pussgurka osv. 
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Bilaga 9 
Enkät 2.Vilka tankar har väckts hos dig när klassen jobbat med negativa eller positiva 
ord, diskussioner och rollspel? 
Citat Tjejer: Citat Killar: 
Det är bra många har börjat och blivit 
snällare, och sen så har det varit kul och 
lärorikt, men det blir en förändring men det är 
mest efter vi har haft typ ett rollspel, efter den 
lektionen: om nå säger nå dumt så säger typ 
hela klassen : aj så ska du inte säga. Så det är 
ju bra. 

Att vi använder allt för mycket ”hårda ord” 

Det har varit roligt. För att det är ju som att 
jobba med verkligheten. Kul med lekar och 
rollspel. MER SÅNT! 

Inga särskilda 
 

Vet inte, men jag har börjat svära mer och 
oftare, faktiskt. 

Att vi använder många fula ord 
 

Hur kan man gå runt och säga hora till sina 
kompisar? Det har varit kul med rollspel, men 
det var konstigt att man skulle stå och svära. 

Hmm.. de är bra, men det väcker inga tankar 
 

Var ganska konstigt att svära så mycket, men 
det är inga speciella tankar som har väckts, 
kanske att var snäll med andra, och det är jag 
oftast. 

Jag har inte brytt mig så mycket 
 

Man förstår att man inte behöver var otrevlig. 
Det är bara onödigt 

Inga tankar alls 

Alla har nog börjat tänka om, och säger inte 
så fula ord. Vi har börjat tänka. Vilka hemska 
ord vi använder mot varandra. 

Att språket i skolan är ganska taskigt 

Hmm, ja jag vet inte man har väl insett att 
hårda ord dyker upp allt för ofta och snälla 
allt för sällan. 

Inga speciella 

Att vuxna har en tendens av ta så allvarligt på 
allt vi säger 

Det bara bra. 

Inte mycket. Det kändes roligt åsså. Men de har int berört mej 
Att man ska inte kalla kompisen för dumma 
ord för man vill inte själv bli kallad det. 

Det bara bra. 

Att det är onödigt att behandla människor illa. Inga speciella 
Att tänka mer på språket man använder. Det var kul 
Inga Inga alls. 
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Bilaga 9 
Fortsättning. Enkät 2.Vilka tankar har väckts hos dig när klassen jobbat med negativa  
eller positiva ord, diskussioner och rollspel? 
Citat Tjejer: Citat Killar: 
Att vi använder onödigt hårda ord. Inga bara att man svär för mycket. 
Att det låt mycket värre med de hårda än de 
mjuka. 

Vad fult språk vi använder. 

Att man if ska använda sådana ord. Det var roligt 
Bra tankar jag har börjat tänka mej för vad jag 
säger till andra och hur yngre människor 
kanske påverkas av hur vi 9:or pratar. 

Inga 

Att det var bra att lära sig och att man får en 
del att tänka på. 

 

Detta är alla svar som eleverna lämnat. Tre tjejer och sju killar har inte svarat på frågan. 
Många tjejer anser att de insett och börjat tänka på hur de använder språket. Hälften av 
killarna tycker att de använder många hårda ord.  
 
 



 38

Bilaga 10 
Vad innebär ordet respekt för dig? 
Enkät 1.   citat Tjejer: Enkät 2.   citat Tjejer: 
Att man ser upp till nån, man respekterar den 
personen och tycker att deras åsikter är 
viktiga. 

Att man inte går omkring och snackar skit om 
andra man respekterar andras åsikter och är 
trevlig mot andra. 

Att man ska bli accepterad som den man är 
och slippa bli kränkt. 

Vänskap, ärlighet 

Att man lyssnar när andra pratar osv Att man accepterar när folk säger ifrån och 
accepterar deras tankar och åsikter. 

Att man lyssnar på varandra och accepterar 
alla olikheter 

Att man ska låta andra ha sina egna åsikter 
utan att man sak gå och klaga på dem, utan 
respektera att alla inte är likadana. Alla tycker 
inte som en själv, och alla ser inte likadana ut, 
etc. att respektera varandras olikheter. 

Att man har respekt för varandra, och ej ser 
ner på endel. 

Att man respekterar varandras personligheter 
och sånt. Tänker på att alla är enskilda 
individer och bör respekteras för den man är 

Att acceptera någon för de den är Att någon ska respektera mig för den jag är. 
Inte klaga på en m.m. 

Visa respekt genom att lyssna på varandra, 
låta en person tycka som hon/han vill. 

Att man kan respektera en person som den 
personen är. Respekt är inget som man tar det 
är något man får. Vill man bli respekterad så 
måste man respektera andra också. 

Säger jag lr nån annan åt mej att vara tyst så 
lyssnar jag. Man lyssnar på varandra 

Att låta alla vara som dom är. 

Att man lyssnar på andra och hör deras 
åsikter. 

Att man får ha olika åsikter utan att någon ska 
bry sig! 

Att acceptera någon som hon/han är. Vilka 
olikheter man än har. 

Att man ser upp till någon annan. Du 
beundrar lite grann en person som du 
respekterar, dom/den har antagligen något du 
saknar och vill ha ungefär typ ser bra ut eller 
är duktig på någonting. 

Att man ser upp till person/personer. Man 
visar hänsyn helt enkelt 

Allt möjligt. Beroende på vilket folk och om 
de e på skolan el fritid. 

Att man accepterar andra för den dom är och 
kan lyssna på den människan och försöka 
förstå endå.  

Att man skall respektera andra människor tex. 
Åsikter m.m. 

Att man lyssnar på vad andra säger. Att folk kan lyssna på en utan en massa 
invändningar och svammel. 

Att man behandlar varandra väl och inte bryr 
sig i utseende osv. 

Att alla är lika mycket värda, allas åsikter är 
lika ”tunga”. 

Att man accepterar att andra kan tycka olika 
än en själv, och inte behandlar andra som skit. 

Att man behandlar andra som man själv vill 
bli behandlad 

Att man lyssnar på vad andra och att andra 
kan lyssna på en. 

Att man tar hänsyn, och inte bry sig hur andra 
ser ut osv. 

Att inte bråka med varandra, inte förnedra Att man ska försöka förstå och acceptera 
andra människor. Alla är olika och det måste 
man försöka anpassa sig efter. 
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Bilaga 10 
Vad innebär ordet respekt för dig? 
Fortsättning 
Att behandla sina ”vänner” väl vara trevlig 
lyssna på dom och inte skita i vad dom säger  
utan lyssna på varandra. Ja respektera 
varandra! 

Att man ska respektera att alla är olika och 
behöver tas om hand som dom behöver. 

Att man är vänlig och trevlig å man skiter 
bara inte i vad andra har att säga 

Att man lyssnar utan att avbryta inte snakka 
skit. Säger jag någonting ska dom lyssna. 

Att någon respekterar mig för den jag är Att man bryr sig om vad andra tycker. 
Respektera varandra och varandras åsikter. Att man inte ska behöva utsättas för mobbing 

bara för att man ser annorlunda ut eller nåt 
annat. 

Respekt för mig betyder respekt till andra, 
förhoppnings vis får man samma respekt 
tillbaka. 

 

Att man tar hänsyn till andra och försöker se 
det fina/bra hos alla enskilda individer 

 

 
 
Vad innebär ordet respekt för dig? 
Enkät 1.   citat  Killar: Enkät 2.   citat  Killar: 
Att dom flyttar på sig om man ber dom Snäll, sjyst 
Att man inte gapar mot varandra. Att folk inte far och snackar skit om en 
Att vara snäll med varandra och helt enkelt 
respektera varandra. 

Att folk tycker att det jag gör är rätt och det 
jag säger lyssnar dom på 

Man accepterar saker Svårt ord, att inte bli retad på annat sätt än på 
skoj. 

Att vara snäll, trevlig och social mot alla! 
Tror jag 

Att man är snäll och inte håller på med 
varandra 

Att man lyder den som är starkare än en själv. 
Att man lyssnar på varann 

Att man lyssnar på vad dom säger och är snäll 
med dom. 

Att man lyssnar på varandra sen bryr sig om 
vad andra tycker 

Lyssna på vad folk säger och inte jävlas hela 
tiden 

En tuffing Att man lyssnar på vad andra har att säga. 
Det innebär att man ska vara snäll med 
varandra och inte säga taskiga saker. Man ska 
inte jävlas på något sätt. 

Vet inte, men jag vill att det ska vara att folk 
gillar mig som en sjjusst kille! 

Att inte far runt och snacka skit, hålla på med 
andra 

Att inte hålla på med en person osv. 

Att man är snäll mot varandra och sånt. Att man inte går och slår på någon eller pratar 
skit om någon. 

Att inte snacka skit om den personen, att inte 
hålla på osv. 

Man behandlar andra som man själ av vill bli 
behandlad 

Att man är snäll mot varandra. Att var med och jobba ordentligt samt hjälpa 
till i tex. Grupparbeten. 

Att man är bäst. Att man hör vad andra vill och tycker. 
Att vara snäll med varann. Att man inte mobbar och sånt. 
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Bilaga 10 
Vad innebär ordet respekt för dig? 
Fortsättning 
Att man ska behandla andra som man själv 
vill bli behandlad 

Man ska har respekt för äldre 

Att respektera hans/hons åsikt inte moba 
varandra 

Att man ska lyssna på vad andra säger och 
respektera det 

Att respektera någon Att man lysnar på när någon har något att 
säga. 

Att man inte mobbar eller ser ned på andra Att dom är snälla. 
 Att man inte ska gapa mot äldre. Man ska 

behandla alla lika. 
 Att ingen ska gapa 
 Att man ska respektera alla för den man är. 
 Att man är snäll. 
 Att man blir respekterad för den man är dvs. 

man får acceptera den man är. 
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Bilaga 11 
 Vad kan du/ni med ”hårda” och fula ord kalla era skolkamrater? 
Enkät 1.   Tjejer: Enkät 2.   Tjejer: 
Dummo störd fan 
Jävla idiot bög jävel 
Hora kuksugare 
Förbannade kuksugare hora 
Dumjävel feta jävla kossa… 
Damp idiot 
Cp din fule fan 
Smart luder 
Idiot bög 
Cp-barn cp 
Psykfall psykfall 
Fuljävel fitta 
Dumfan Kuk 
Fitta Kukhuvud 
Kuk Skitunge 
Bögdjävul Fittjävel 
Dumfitta Ungjävel 
Pucko Störd 
Cp-skalle Pucko 
Blatte Dum i skallen 
Luder Du måste ha nå fel i skallen 
Subba Äckel 
Din dumma djävel sugkuk. Far åt helvete 
bögjävel idiot helvete / jävel 

Jävla idiot 

 Inkompitent 
 Dum i huvudet 
 Jag är så jävla less på dig 
 Bög dumhuvud 
 Bitch 
 Slampa 
 Dumskalle 
 Allt möjligt 
 Din lilla skit 
 Slyna 
 Damp 
 Nolla 
 Knäppskalle 
 Apa 
 Mutta 
 Mupp 
 Knäpp 
 Allt, man kan säga ”dumma” saker med snälla 

ord 
Detta är alla ord som eleverna angett. Flera elever kan ha angett samma ord. Tjejerna anger 
fler ”hårda” och fula ord i andra enkäten. 
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Bilaga 11 
Vad kan du/ni med ”hårda” och fula ord kalla era skolkamrater? 
Enkät 1.   Killar: Enkät 2.   Killar: 
Cp Hora 
Dampbarn Bög 
Neger Tönt 
Taliban Idiot 
Idiot Fitta 
Trög Ditt cp 
Jävla hora Är du dum eller 
Ful Bög jävel 
Dum i skallen Dum i huvudet 
Röv Kuksugare 
Bög Cp 
Kukhuvud Dumskalle 
Kuk Psykfall 
Hora = bara till killar Ful djävel 
Din cp skadade horfitta Dum djävel 
Din jävla bög-jävel Damp 
Jävla dumskalle Pucko 
Din stan gris jävel Något som de inte heter tex arne, belu, beda. 
Det tänker man inte på CP kanske Bög jävel 
 Gay 
 Kuk 
 Spec 
 Dum fan 
 Alla möjliga 
 Nöt 
Detta är alla ord som eleverna angett. Flera elever kan ha angett samma ord. Killarna anger 
fler ”hårda” och fula ord vid andra enkät tillfället. 
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Bilaga 12 
Enkät 2.   Vad har du gjort sista veckan som visar att du är en bra kamrat? 
Tjejer: Killar: 
Sagt snälla saker Varit snäll 
Jag har gett komplimanger och inte tryckt ner 
nån (sagt någonting för att veta att nån annan 
mår dåligt precis nu och då känner man sig 
bra av nån anledning) 

Pussas 

Jag vet inte vart snäll Vet inte 
Varit som vanligt Allt möjligt 
Väntat, pratat, hjälpt Fråga hur folk mår i fall det hänt not 
Varit snäll? Bråkat har jag gjort det var inte bra. 
Gett ägg till mina vänner Tröstat en kompis som hade fått spö 
Varit snäll och uppmuntrat Varit snäll 
Ingenting. Bara försökt vara där för mina 
vänner. 

Ingenting 

Frågat hur personer mår, klappat dom på 
axeln. 

Minns inte 

Frågat hur personer mår, klappat dom på 
axeln. 

Vari sjyst och trevlig 

Lyssnat gett råd varit den jag är funkar bäst. Varit snäll 
Hjälpt folk, varit snäll- som vanligt =) Stötat mina vänner. 
Umgåtts Vet inte kanske är jag snäll 
Jag har sagt till min kompis att jag tycker om 
henne och att ja vill att hon ska komma och 
bo med mej dom sista veckorna ja har huset 
för mej själv + att ja bjudit henne på mat med 
mera 

Inte något speciellt vad det gäller att va snäll 
eller dum 

Gett kramar Varit snäll mot kompisar 
Varit snäll och hjälpt till Ja du det vet jag inte. Jag har varit mig själv 

som alltid 
Varit snäll med mina kompisar hur vet jag 
inte, men jag är för det mesta snäll med dom. 

Vet inte ricktigt 

Vet inte. Svårt å minnas väntat, bjudit, kanske Gett beröm till klasskompisar, delat med mig, 
inte sagt massa fula saker 

Gett en del snälla kommentarer, hjälpt m.m. Inget har varit snäll 
Ringer kompisar, hjälpt med läxor, påmint om 
olika lektioner/gympa. 

Är ofta en bra kamrat så jag har bara varit mig 
själv. 

Jag har hjälpt min kompis att förklara läxan, 
och äh kommer inte ihåg men det är en massa 
små saker. 

Jag har varit med och jobbat hårt i grupp 

Detta är alla svar som eleverna lämnat. Tre killar har inte svarat på frågan. Både tjejer och 
killar anser att de varit snälla mot sina kompisar, stöttat dem och varit hjälpsamma.  
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Bilaga 13 
Resultat av rollspel. 
 
”Hårda ord” 
Vi angav var scenen utspelade sig. Vilka personer som skulle ingå samt vilka hårda ord och 
svordomar som skulle finnas med i rollspelet. 
Grupperna genomförde rollspelen efter en timmes övning. Alla elever var genomgående 
positiva och engagerade i sin uppgift.  
Både flickor och pojkar använde svordomar och de hårda orden. Sexistiska och könsrelaterade 
ord var ofta återkommande i rollspelen, även förstärkt med svordomar, ex. satans kuksugare. I 
de blandade grupperna fanns fler svordomar och ord som damp, cp osv.  
Rollspelen visade på olika mobbingoffer, men slutscenen var ofta att det löste sig på ett eller 
annat sätt.  
 
I diskussionen som följde efter de genomförda rollspelen framgick att de flesta av eleverna 
kände ett visst inre motstånd till att använda ”hårda” ord via manus. Även om eleverna 
uttryckte att dessa ord var en del av deras vardag. På frågan om de kallade sina föräldrar för 
fitta eller kuk, kom det fram att man inte gör det. Flickorna ansåg att de oftast använder sig av 
könsord. Man kunde kalla en lärare för fitta eller kuk men inte så att vederbörande hörde det. 
Att eleverna använde dessa ord gentemot sina kompisar var ofta på skoj eller i ilska, sa de, 
och då tänkte man sig inte för, ”de liksom kommer bara”. Det skulle vara kul om en lärare sa”  
sätt dig ner kuken” menade en pojke. 
 
 
”Mjuka ord” 
Eleverna var i samma grupper som vid det första rollspelet. Deras uppgift var att själv ta 
ställning till rollspelets utformning, med förbehåll av att det skulle vara i en positiv anda. De 
skulle även ge namn till sitt rollspel. Ansåg de att de visade upp en verklighet, något som kan 
hända i verkligheten. Eller var det bara en dröm, det skulle inte kunna hända. 
 
Alla elever deltog med stor motivation till att göra lektionen trivsam med deras positiva 
rollspel. Här visade eleverna upp sina rollspel med en positiv och engagerad anda. 
 Alla grupperna trodde på en verklighet i sina rollspel.  
Resultatet av rollspelen visade på empatiska handlingar, när grupperna spelade upp sina 
budskap; ”hjälpsamhet, grupptryck, dela med sig samt att pusha på laget, då en missat mål 
och en annan gjort mål”. Teman som ” du får också var med” och ”stoppande av mobbing” 
var starka inslag i elevernas scener.  
Eleverna visar hur deras rollfigurer ”tänkt om” i en ”verklighet” 
 
 
 
 




