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Vi har i vårt arbete undersökt elevers och lärares attityder och förväntningar gällande 
användandet av tabubelagt språk i klassrummet. Undersökningen genomfördes på en 
kommunal gymnasieskola på en liten ort i Mellansverige där två lärare intervjuades 
och elever från två olika program svarade på enkäter och observerades i klassrummet. 
Eleverna verkar uppleva att det finns förväntningar på deras språk och agerande i 
klassrummet, främst från lärare och vårdnadshavare. Eleverna verkar ha tydligare och 
mer uttalade förväntningar på att läraren ska vårda sitt språk i högre utsträckning än 
andra elever i klassrumssituationen. Det finns inga absoluta tabun men det finns ändå 
tydliga skillnader mellan vad som oftast anses vara acceptabelt i klassrummet och vad 
som inte är det. Undersökningen visar att både elever och lärare anpassar sitt språk till 
mottagare och situation, ibland medvetet och ibland omedvetet. En ständig dialog bör 
hållas om hur språket används i olika situationer vilken troligen både är utvecklande 
och nödvändig för elevernas framtida liv som samhällsmedborgare.  
__________________________________________________________ 
Nyckelord: Gymnasiet, klassrummet, svordomar, situationsanpassat språk, tabubelagt språk 
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1. Inledning 
De flesta som kliver in i ett klassrum avhåller sig från att svära. De vet med sig att 

svordomar är tabubelagda i klassrummet. De har troligtvis blivit tillsagda under sin 

första tid i skolan av sin allra första lärare att det är fult att svära, särskilt när man är 

så liten och synnerligen om du råkar vara flicka. När är det egentligen okej att svära? 

Varför är just klassrummet så språkligt inskränkt när det kommer till användandet av 

tabubelagt språk jämfört med många andra platser? Vid en diskussion gällande 

språkbruket i klassrummet under vår verksamhetsförlagda utbildning på 

lärarprogrammet uttryckte en av våra elever något som väckte vårt intresse för detta 

ämne, nämligen att ”alla säger fitta men inte i klassrummet”. 

      Andersson (1985) menar att svordomar och annat tabubelagt språk helt enkelt är 

en del av vårt sätt att uttrycka oss och att vissa ord egentligen inte alls är fulare eller 

sämre än andra. Vår attityd beror på hur vi uppfattar dessa ord och inte på orden själva. 

Mercury (2005) skriver dessutom att studerandet av tabubelagt språk kan fungera 

direkt språkutvecklande. Det finns alltså en del belägg för att inkludera ett samtal till 

exempel om svordomar i svenskundervisningen, ändå verkar denna aspekt av språket 

ofta förbises eller rent av förbjudas.  

      Vi har i denna undersökning studerat hur några elever och lärare ser på och 

använder sig av tabubelagt språk i klassrummet. Vi har ställt detta mot tidigare 

forskning som behandlat ämnet för att få en bild av hur språket kan se ut i olika 

klassrumssituationer.  

     

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare och elever använder tabubelagt 

språk i klassrummet och vad de har för attityder till tabubelagt språk. 

 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställning undersökningen utgått från är följande: 

 Hur använder några elever och lärare tabubelagt språk i klassrummet? 

 Vad har tillfrågade elever och lärare för attityder gentemot användandet av 

tabubelagt språk? 

 Vilka förväntningar upplever informanterna att andra klasskamrater, lärare och 

föräldrar har på deras användning av tabubelagt språk i klassrummet? 
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 Vilka förväntningar har informanterna på andras användning av tabubelagt 

språk i klassrummet? 

 I vilken mån varierar normerna efter programinriktning och kön? 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Här nedan redogörs för relevant litteratur, styrdokument och tidigare forskning.  

 

2.1 Attityder 

Vår inställning till olika saker påverkar hur vi agerar. Våra attityder till olika fenomen, 

däribland svordomar och annat tabubelagt språk, formas enligt Harvey och Smith 

(1977) i tidig ålder. De tidigast uppkomna attityderna är enligt Deprez och Persoons 

(1987) ofta de som är svårast att ändra på. Den primära socialisationen sker i den 

närmaste kretsen, bland föräldrar och syskon. Deras språkbruk kan alltså forma det 

lilla barnet från början och lägga grund till hens kommande attityd gällande språkbruk. 

När barnet hör lärare, andra vuxna och jämnåriga vänner tala så anammar de, eller tar 

avstånd från, de språkliga normer som gäller i de olika sammanhangen. Det utvecklar 

en personlig känsla, en attityd, för vad som är rätt och vad som är fel under denna 

sekundära socialisationsfas.  

      Deprez och Persoons (1987) skriver att attityder består av tre delar: den kognitiva, 

den evaluativa och den konativa.  Den kognitiva delen innefattar de föreställningar, 

sanna eller osanna, vi har om en företeelse. Den evaluativa delen i form av 

känslomässiga värderingar av det vi har föreställningar om befäster attityden och ger 

den en positiv respektive negativ laddning. Den konativa delen innefattar hur vi är 

beredda att agera när det kommer till det attityden handlar om. Man kan exempelvis 

ha en attityd kring svordomar som säger att svordomar är dåligt (kognitivt). När man 

blir frustrerad (evaluativt) över att ha slagit sig på tummen så svär man (konativt), 

trots sin inställning om att svordomar är fult. Angelöw och Jonsson (1990) kallar 

istället de olika delarna för tanke- och kunskapskomponenten, känslokomponenten 

och handlingskomponenten vilket kanske bättre beskriver innehållet i de olika delarna. 

Einarsson (2009) poängterar att vi inte nödvändigtvis agerar som den konativa delen 

säger men att vi åtminstone tror att vi är beredda att agera i enlighet med detta. Vi kan 

till exempel svära lite oftare än ”då och då” och inte bara när vi slagit oss på tummen.  
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2.2 Formellt och informellt språk 

I skrivet och talat språk finns olika sätt att markera vad som är viktigt och vad som är 

en mening eller ett yttrande. I skriftspråket bör man använda sig av grammatiska 

konstruktioner av mer formell karaktär medan man i talat språk kan markera 

meningar med hjälp av till exempel röstläge och gester. Talspråket har även en del 

andra grammatiska konstruktioner som inte accepteras i skriftspråk, till exempel 

diskurspartiklar, omstarter och icke-maximala strukturer (Lindström, 2007). 

      Enligt Andersson (1985) anpassar vi vårt språk till vår samtalspartner, till det 

aktuella ämnet och till sammanhanget. Vi antar en mer informell ton när vi känner oss 

bekväma och trygga, exempelvis när vi talar om något oladdat hemma i köket hos en 

närstående och en mer formell ton när vi är otrygga och obekväma, exempelvis i en 

ovan situation som en Tv-intervju.  

      Det utmärkande för ett formellt talspråk, menar Andersson (1985), är att vi talar 

mindre dialektalt, i mer skriftspråkliga termer, har ett mindre ledigt ordval med bland 

annat mindre slanguttryck och svordomar, ett noggrannare uttal, mindre jargong och 

ett lite stelare uppträdande än vid ett informellt talspråk. Kvinnor har enligt Andersson 

ett generellt sett mer vårdat språkbruk än män, speciellt i informella situationer. Män 

använder sig av slang och jargong i högre utsträckning än kvinnor, vilket räknas som 

en mer informell språklig stil.  

      Lärare bör enligt Colnerud och Granström (2002) ha ett yrkesspråk för att räknas 

som professionella yrkesutövare. Yrkesspråket går ut på att läraren anpassa sitt 

språkbruk till olika situationer. I klassrummet används ett klassrumsspråk för att 

kommunicera med eleverna. Läraren ska enligt författarna även ha ett ämnesspråk 

anpassat till det ämne hen undervisar i och ett metaspråk för reflektioner kring 

undervisningen. I kontrast till att läraren behöver ett professionellt språk står också 

behovet av att upprätthålla en personlig kontakt till eleverna: ”För eleverna kan det 

ibland vara en fördel om läraren har ett intuitivt, vardagligt och sökande 

förhållningssätt istället för en distanserad, systematiserade och teoretiserande 

hållning” (Colnerud och Granström, 2002:118). Författarna tror dock att en 

kombination av de båda ytterligheterna är att föredra.  
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2.3 Tabubelagt språk  

Ordet tabu härstammar från tongaskan och betyder ungefär ’förbjuden’ eller ’att 

förbjuda’ och började bli känt runt om i världen i slutet av artonhundratalet tack vare 

Kapten James Cooks reseberättelser (Allan & Burridge, 2009). Från början var 

begreppet ”förknippat med den utpräglat hierarkiska socio-religiösa 

samhällsordningen” (Nationalencyklopedin, tabu) men i Europa har termen kommit 

att syfta inte bara till aspekten om det heliga utan även till det som anses farligt. I 

modern tid används ordet företrädelsevis i samband med det som anses mest förbjudet 

i vardagslivet så som aspekter rörande vår sexualitet (Nationalencyklopedin, tabu). 

Andersson (1985) skriver att tabu inom antropologin syftar på uttalade och medvetna 

förbud i samhället som medför en känsla av äckel och synd. Allan och Burridge (2009) 

skriver att alla samhällen har sina särskilda tabun och det mesta kan vara tabu i ett 

samhälle, så länge det är en gemensam norm bland just den gruppen människor. 

Författarna skriver även att det inte finns något absolut tabu giltigt för alla människor 

vid alla tillfällen. Människor bryter ständigt mot tabun och tabun kan ändras med 

tiden. Samma tabun som gällde för 200 år sedan är inte desamma som idag.  Enligt 

Andersson (1985) är de i samhället giltiga lagarna ofta baserade på våra värderingar 

och tankar om rätt och fel. Förr skulle man enligt lag exempelvis sträva efter att stävja 

sina svordomar men hädelse har inte funnits med i strafflagen sedan 1948. Numera är 

det inte så fult att svära som förr menar Andersson vidare men andra saker har istället 

fått en starkare laddning. Ord som syftar på hat gentemot och fördomar om 

folkgrupper exempelvis svartskalle har blivit starkare tabun. Andersson skiljer dock 

på begrepp som kan räknas som tabun och begrepp som bara anses vara lite fula.  

     Andersson (1985) räknar upp följande områden som i Västeuropa vanliga 

tabuordsområden; könsorgan/sexuellt umgänge (fitta, kuk), religion/kyrka (fan, 

helvete), kroppens avfallsprodukter (piss, skit), döden (döda), fysiska/mentala 

handikapp (CP, idiot), prostitution (hora, fnask), narkotika/kriminalitet (tjyv, sil). I 

andra kulturer är andra tabuordsområden vanliga.  

     Enligt Andersson (1985) kan inte alla tabubelagda ord räknas som kraftuttryck. För 

att ett ord ska kunna definieras som ett kraftuttryck måste det till att börja med vara 

tabubelagt men dessutom ha en vidare betydelse än ordet hade från början. Ordet hora 

syftar exempelvis inte bara på en ’kvinnlig prostituerad’ utan fungerar också som en 
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generellt nedsättande term för vilken kvinna (eller numera även man?) som helst och 

kan således räknas som ett kraftuttryck.  

     En annan typ av tabubelagda ord, menar Andersson (1985), är slanguttryck och 

inneord. Denna typ av ord har enligt Andersson en livslängd på 15-20 år. Efter den 

tidsperioden antingen försvinner orden ur språket eller anses normaliserade och blir 

således en del av vårt ”vanliga” språk. 

 

2.3.1 Varför svär man? 

Andersson (1985) menar att det främst finns tre olika typer av motiv för att svära: de 

psykologiska motiven syftar på behovet att ge utlopp för den frustration man känner, 

de sociala motiven hänger ihop med en vilja att vara tuff, att chockera, att göra en 

bekantskap mer informell eller att tillhöra en grupp och de språkliga motiven är att 

olika människor har olika stilnormer för språket och vissa anser svordomar vara som 

vilken annan del av språket som helst.  

     Van Lancker och Cummings (1999) skriver att kunskapen om svordomar tillägnar 

sig både barn och i andraspråksinlärare tidigt i sin språkutveckling. Svordomar har 

också en mycket framstående roll i en rad olika neuropatologiska språkområden. De är 

även en av de basala språkfunktionerna, det vill säga det som tillhör ”automatiskt 

språk”. Detta kan till exempel observeras hos patienter med språknedsättningar 

orsakade av hjärnskador som patienter med grav afasi. Fult språk har alltså bestått hos 

patienter som annars förlorat stora delar av sin språkförmåga. Svordomar kan fungera 

som ett sätt att uttrycka frustration när kommunikationsförmågan är låg. Van Lancker 

och Cummings förklarar även att en grav ökning av svordomar har skett hos äldre 

patienter i association med en rad sjukdomar som till exempel depression och demens. 

Författarna påpekar att man inom neurologisk behandling av emotionella beteenden 

diskuterar relaterade fenomen som patologiskt skratt och gråt men man diskuterar 

inte svärande. De menar att detta försummande troligtvis har att göra med delvis en 

negativ inställning till svordomar och delvis till att svordomar inte anses vara ett lika 

viktigt område inom ämnet.   

 

2.3.2 Tabubelagt språk i relation till läroplanen 

Det finns inga tydliga föreskrifter i skolans läroplan som behandlar tabuspråk. Det 

finns dock en del aspekter angående språkbruket i skolan. Ett av de övergripande mål 
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och riktlinjer som finns för lärare i skolan är att de ska se till att eleverna ”får stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling” (Skolverket 2011:11) Detta gäller alltså för alla 

lärare. Inom svenskämnet finns en mer detaljerad beskrivning av vad som krävs av 

lärarens prestation och elevens språkbruk men dessa krav fokuserar snarare på 

förmågan att anpassa språket efter rätt situation och sammanhang. Det är också viktigt 

att eleverna lär sig skillnaden mellan tal- och skriftspråk och att de vid tal visar 

”förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen” 

(s. 161). Eleverna ska även få möjlighet att ”diskutera språkriktighetsfrågor” (s. 163). 

      Det finns alltså inget uttalat förbud mot svordomar, men det finns dock andra 

föreskrifter som i kombination med de som redan nämnts, nämligen de som behandlar 

de grundläggande demokratiska värderingar som skolan vilar på. Dessa inkluderar till 

exempel att respektera andra människor, tar avstånd från förtryck och kränkande 

behandling oberoende människors bakgrund (Skolverket, 2011). Det innefattar även 

att man kan ”leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja 

att handla också med deras bästa för ögonen” (Skolverket 2011:12).  

     Eftersom tabubelagt språk oftast åsyftar ämnen som religion etcetera och eftersom 

vi i skolan ska respektera andra människor blir det svårt att rättfärdiga ett fritt 

användande av svordomar i klassrummet då finns en stor risk för att någon ska utsättas 

för kränkningar. 

 

2.3.3 Fult språk som en del av språkinlärning 

Mercury (2005) skriver om användandet av fult språk som en viktig del av 

andraspråksinlärning. Hon menar att andraspråksinlärare behöver lära sig, och träna 

på att använda, tabuspråk för lära sig vad som är acceptabelt och icke-acceptabelt att 

säga och göra i olika språksituationer. Författaren yrkar på att språklärare måste ge 

fult språk större utrymme i klassrummet, speciellt i kurser som fokuserar på att lära 

elever kommunicera i mer informella vardagssituationer där naturligt tal är det 

viktigaste. Att lärare har en tendens att utelämna fult språk i undervisningen tror 

Mercury har att göra med att det ofta stigmatiseras och förbjuds i samhället. ”Perhaps 

because obscenities are often proscribed, teachers shy away from them and virtually 

fail to consider their sociolinguistic importance” (Mercury, 2005:28). Mercury menar 

vidare att även om de flesta tabubelagda ord kan ersättas med andra icke-tabubelagda 

ord blir innebörden av ordet inte exakt den samma. Att lära sig använda tabubelagt 



9 
 

språk i ett nytt språk kan fungera som en praktisk åtgärd för att sedan kunna göra valet 

att inte använda sig av det eller använda det vid rätt tillfälle (Mercury, 2005). 

 

2.4 Maktrelationen i klassrummet 

Enligt Thorsén (2008) finns det i alla relationer mellan människor en makt av något 

slag inbyggd. I hemmet finns det en maktrelation mellan vårdnadshavare och barn och 

i klassrummet är det läraren som står över eleven i form av maktresurser. Detta är 

enligt Thorsén (2008) något som läraren måste ta hänsyn till i sitt agerande. Thorsén 

menar vidare att det finns fler aspekter att ta i beaktande när vi talar om 

maktrelationer. Enligt författaren måste den maktöverordnade samtidigt som den har 

makt också ta ett större ansvar för den med mindre makt, något som är direkt 

överförbart till en klassrumssituation och även till relationen mellan föräldrar och 

barn. Coleman (1990) påpekar att det i maktrelationer kan finnas tillfällen då den 

maktöverordnade parten sätter upp regler som bara gäller den underordnade parten. 

Reglerna skulle exempelvis gälla att elever inte tillåts svära i klassrummet medan 

läraren får säga vad hen vill.  

    Läraren har enligt Wester (2008) också makt att ge pojkar och flickor olika regler 

och normer att anpassa sig efter. Genom att lärare ibland låter pojkar agera och 

uttrycka sig på ett mer aggressivt sätt än flickor förstärks de redan invanda 

beteendemönster som skapats och ständigt återskapas i samhället. 

 

3. Material och metod  

Nedan redogörs för vårt val av metod, vårt tillvägagångssätt, vårt material och våra 

övervägande kring detta. 

 

3.1 Val av metod 

Denna kvalitativa undersökning med kvantitativa inslag genomfördes genom 

metodtriangulering med enkäter, intervjuer och observationer. Metodkombinationen 

valdes för att nå både en bredd och ett djup genom att se på ämnet ur olika vinklar. 

Denscombe (2009) menar att fördelen med detta är att de fynd som en metod ger kan 

kompletteras och jämföras med fynden som framkommer med hjälp av en annan 
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metod. Tre elevgrupper på två olika program svarade på enkäter. Tanken med detta 

var att nå så många elever inom de valda grupperna som möjligt och att undvika det 

Stukát (2005) kallar intervjuareffekten. Vi ville att eleverna skulle våga svara ärligt på 

frågorna och deras svar var därför anonyma. Enkäten var uppdelad i två delar. Den ena 

bestod av frågor om elevernas attityd till och tankar om sitt och andras språkbruk 

(språkattitydsenkäten, bilaga 2). Den andra bestod av en enkät innehållande av oss 

förmodade tabubelagda ord (svordomsenkäten, bilaga 3) där eleverna fick ange om och 

när de använde dess ord. De två delarna lämnades in tillsammans från respektive 

deltagare för att vi skulle veta vem som svarat vad. Enkäter kan bara i liten mån 

förklaras och utvecklas under pågående undersökning och att frågorna är korrekt och 

begripligt formulerade från början menar Stukát (2005) är en förutsättning. Stukát 

menar vidare att en nackdel med enkäter är risken för ett stort svarsbortfall. Detta 

kunde dock undvikas eftersom undersökningsledarna var närvarande när enkäterna 

fylldes i. Samtliga enkäter lämnades in ifyllda. Enkäten innehöll både öppna frågor och 

frågor med svarsalternativ för att nå det djup och den bredd vi eftersträvade.   

     Tre elevgrupper observerades och ljudupptagningar gjordes för att vi skulle kunna 

jämföra elevernas attityder med deras faktiska agerande. Vi utgick ifrån det Patel och 

Davidson (2003) kallar ett enkelt observationsschema som innebar att vi antecknade 

de fula ord som förekom i klassrumssituationerna. De ord som vi valde att kategorisera 

som ”fula ord” var de tabuordsområden som Andersson (1985) redogör för (se 2.3 

ovan). Vi har dock inte fokuserat på användandet av slanguttryck under 

observationerna. Stukát (2005) menar att människor inte alltid gör det de påstår att 

de gör. Vi studerade främst det Stukát kallar för gruppernas verbala beteende.  

     Men de två lärare som undervisade de olika grupperna på gymnasiet genomfördes 

semistrukturerade intervjuer för att vi skulle få en fördjupad bild av de olika 

gruppernas beteenden och attityder. Vi var två intervjuare vid varje tillfälle för att 

möjliggöra kompletterande frågor och en breddad bild av det fenomen vi undersökte 

(Stukát, 2005).  

     Trots ett material på 40 insamlade enkäter, två intervjuer och tre observationer var 

dock inte en generalisering i högre utsträckning möjlig då undersökningen bara 

genomfördes på en skola. Den gav dock möjlighet att jämföra grupperna.  

 

 



11 
 

3.2 Urval 

Fyrtio gymnasieelever i årskurs 3 på en liten kommunal gymnasieskola i en mindre 

stad i Mellansverige medverkade i de delar av studien som innefattade observationer 

och enkäter. Deltagarna bestod av 14 män och 26 kvinnor som studerade heltid på olika 

program på samma gymnasieskola. Tjugosex av deltagarna studerade 

yrkesförberedande program och 14 studerade studieförberedande program. 

Deltagarna valdes enligt tillgänglighetsprincipen med en urvalsram (Denscombe 

(2009) bestående av att de alla studerade på samma skola och att de studerade heltid. 

Deltagarna valdes ut för att de studerade på olika program och var under den senare 

delen av sin gymnasietid. Tanken med detta var att deltagarna skulle ha hunnit komma 

in i de roller olika program och yrken medför. Två av deltagarna svarade inte tillräckligt 

utförligt på svordomsenkäten och vi bortsåg därför från dessa.  

     Två svensklärare, undervisande på yrkesförberedande respektive 

studieförberedande program, deltog i de delar av studien som innefattade 

observationer och intervjuer. Även dessa valdes ut genom tillgänglighetsprincipen 

(Denscombe, 2009).  Lärarna, båda kvinnliga, valdes ut på grund av sitt yrke och det 

faktum att de undervisade elever på olika program och med olika 

studieinriktningar.  Deltagandet var frivilligt och ingen ersättning har tillkommit 

deltagarna.     

3.3 Material och tillvägagångssätt 

Enligt en stående överenskommelse med skolans rektor om att eleverna fick tillfrågas 

om undersökningar kontaktades de berörda lärarna av oss personligen. Lärarna 

tillfrågades om grupper studerande i årskurs 3 på de valda programmen och kom 

gemensamt fram till vilka lektioner som var lämpliga att undersökningen utfördes på. 

Vi var båda personligen närvarande vid undersökningstillfällena. Vi presenterade oss 

och berättade muntligt om studiens syfte och funktion för vårt examensarbete. 

Deltagarna tillfrågades om de ville medverka och samtliga närvarande elever och lärare 

tackade ja.  Vi observerade sedan respektive klass en stund innan enkäterna delades 

ut. Under observationerna gjordes också ljudupptagningar med hjälp av 

mobiltelefonens inspelningsfunktion. Vi delade ut och samlade in samtliga 40 enkäter 

i totalt tre olika grupper.  
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     Språkattitydsenkäten bestod av totalt sju frågor, varav två med följdfrågor, för att 

undersöka elevernas tankar och attityder kring sitt eget och andras språkbruk, främst 

i klassrumssituationer. Deltagarna angav kön i enkäten och vi delade upp de insamlade 

enkäterna efter program. Enkäten innehöll dessutom sju öppna frågor (inklusive 

underfrågor) och två frågor med svarsalternativen ”Ja”, ”Nej”, ”Ibland” och ”Vet ej”. 

På frågorna med svarsalternativ följde följdfrågan ”Varför/ Varför inte?”. Frågorna i 

enkäten avsågs täcka de delar av frågeställningen som handlade om elevernas attityder 

till olika språkbruk i främst klassrummet.  

     Deltagarna fick, efter att de fyllt i språkattitydsenkäten färdigt, också ett 

kompletterande papper med uppräknade, av oss förmodade, tabubelagda ord 

(svordomsenkäten). De uppmanades att stryka under respektive ringa in de ord de 

tyckte var okej att använda sig av i klassrummet respektive på fritiden när de var 

tillsammans med sina kompisar. Denna kompletterande del utformades för att vi 

skulle få en uppfattning om huruvida elevernas attityder och deras uttalade beteende, 

de ord de faktiskt uppgav att de använde i olika situationer, sammanföll eller inte. 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Eleverna informerades skriftligt genom det missivbrev (bilaga 1) som medföljde 

enkäterna om studiens syfte, att undersökningen skulle ligga till grund för vårt 

examensarbete i svenska på lärarutbildningen, att den rapport undersökningen skulle 

mynna ut i skulle publiceras på DiVA-portal, att det kunde avbryta sitt deltagande 

närhelst de önskade och att deras deltagande var frivilligt. Deltagarna informerades 

om att deras svar inte skulle kunna kopplas ihop till respektive person och att deras 

svar skulle behandlas konfidentiellt. Deltagarna blev erbjudna att läsa rapporten innan 

den publicerades och delgavs våra och vår handledares kontaktuppgifter för framtida 

kontakt eller frågor (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Deltagarna delades in i fyra grupper baserat på programinriktning och kön: 

studieförberedande program pojkar, studieförberedande program flickor, 

yrkesförberedande program pojkar och yrkesförberedande program flickor. Detta var 

för att kunna jämföra de olika grupperna med avseende på variablerna kön och 

programinriktning. Protokoll som utgick ifrån språkattitydsenkäten, 
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svordomsenkäten grovtranskriberade intervjuer och anteckningar från 

observationerna sammanställdes.  Varje grupps data från enkäterna sammanställdes i 

protokoll. Gruppernas protokoll sammanställdes sedan till gemensamma protokoll för 

variablerna kön och program och dessa sammanställdes i sin tur i protokoll gällande 

generellt för hela undersökningsgruppen. Svarsfrekvenser räknades ut och angavs i 

procent. Särskilt intressant information har även redovisats i tabellform.  

     De olika delarna av enkäten, de direkta frågorna och de utskrivna, förmodat 

tabubelagda orden, jämfördes med varandra så att vi kunde urskilja mönster och 

utröna om respektive deltagares uttalade agerande och attityd stämde överens.  

     Enkäten analyserades som en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Meningsenheter plockades ur protokollen och dessa bildade 

datastyrda koder genom ett induktivt arbetssätt. Subteman och teman bildades sedan 

av koderna. Svarsfrekvenser räknades ut i procent i hela gruppen och för var och en av 

de olika subgrupperna, till exempel kön. Temat ”Vilka ord är tabu?” framkom till 

exempel genom att vi räknade svarsfrekvensen av orden i bilaga 3 och på så sätt kunde 

utröna vilka ord som var oladdade och acceptabla att använda när som helst, vilka som 

kunde användas på fritiden men inte i klassrummet och vilka som fortfarande var 

laddade och helst skulle undvikas helt och hållet enligt deltagarna. De subteman som 

användes avtabuerade ord, klassrumstabun och absoluta tabun skapades och bildade 

tillsammans temat Vilka ord är tabu?. Två av eleverna gav inte tillräckligt med 

material i denna uppgift så vi valde att räkna bort dessa från resultatet. 

Svordomsenkäten är således analyserat utifrån 38 deltagare. Koder kopplade till 

elevens upplevda förväntningar gällande det egna språkbruket, exempelvis inte svära, 

tala formellt och vara respektfull bildade tillsammans med koder från intervjuerna, 

bland annat formellt språk och avslappnat, informellt språk subtemat Förväntningar 

på elevens språkbruk i klassrummet. Detta subtema bildade tillsammans med 

subtemat Elevens förväntningar på andras språkbruk i klassrummet, skapat av bland 

andra koderna inga förväntningar och förväntar sig kraftuttryck, temat 

Förväntningar och attityder kring språkbruket i klassrummet. Temat Elevers 

språkliga medvetenhet i klassrummet bildades genom jämförelser mellan elevernas 

svar på huruvida de funderade över sin språkanvändning i olika situationer, svaren på 

svordomsenkäten (bilaga 3) och observationerna av respektive grupp.  
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3.6 Validitet och reliabilitet 

Eftersom enkäten besvarats konfidentiellt och svaren behandlats med försiktighet bör 

eleverna inte ha känt något större behov av att svara “rätt” på frågorna vilket bidrar till 

god reliabilitet. Vår förförståelse kan vara både positiv och negativ. Vår strävan efter 

att vara objektiva har genomsyrat hela undersökningen för att undvika att färga 

resultat och tolkningar baserat på tidigare erfarenheter och kunskaper. Våra olika 

egenskaper och erfarenheter bör ha kunnat säkerställa detta i möjligaste mån eftersom 

vi kontinuerligt under arbetets gång diskuterat våra ställningstaganden, antaganden 

och funderingar.  De tidigare kunskaperna har använts för att konstruera enkätfrågor, 

för att få fram så mycket information som möjligt under intervjuerna, för att 

uppmärksamma för undersökningen intressanta saker under observationerna och för 

att utröna mönster i resultatet. 

    För att undvika motsägelsefulla svar som kan bli svårtolkade valde vi att jämföra 

respektive deltagares svar i enkäten med svordomsenkäten. Beslutet föll väl ut och bör 

kunna öka undersökningens reliabilitet då en del deltagare menat att de inte funderar 

över sitt språkbruk men sedan svarar på ett sätt som gör att de uppvisar en implicit 

kunskap om hur de bör uttrycka sig i olika sammanhang. 

     Studiens externa validitet är svår att uttala sig om. Generaliseringar på den aktuella 

skolan eller skolor med liknande förutsättningar i form av storlek på skola, storlek på 

stad, omgivningar (blandad miljö med små städer, landsbygd och brukssamhällen) och 

programinnehåll kan möjligtvis vara acceptabla så länge de baseras på faktorer, ord 

och uttryck och inte frekvenser. Språket skiljer sig förmodligen markant mellan olika 

delar av landet, dialekter, sociolekter och generationer och bör därför generaliseras 

med försiktighet även om ovanstående förutsättningar är till synes 

lika.  Generaliseringar över tid är inte lämpliga eftersom attityderna till språkbruk med 

fokus på tabubelagt språk är i ständig förändring.     För en högre extern validitet hade 

ett större material varit önskvärt. Skolor av olika storlek, både friskolor och 

kommunala skolor, i olika stora städer och med olika inriktningar och i olika delar av 

landet hade varit att föredra. 
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4. Resultat och analys 

Nedan redogör vi för det vi funnit i undersökningen. Detta är uppdelat i teman och 

subteman som är analyserade kvalitativt med vissa kvantitativa inslag. Datan är även 

sammanställd och finns sammanfattad tillgänglig som bilaga 4. I avsnitt 4.1 redogör vi 

för fynd gjorda under observationstillfällena, i avsnitt 4.2 för fynd från 

lärarintervjuerna och i avsnitt 4.3 (inklusive underrubriker) för fynd ifrån 

språkattitydsenkäter och svordomsenkäter. Under dessa underrubriker sammanfattar 

vi även resultaten från de tre delarna av undersökningen och jämför de resultat som 

där framkommit. Vår undersökning har huvudsakligen baserats på fynd från 

enkätundersökningen men den har kompletterats genom att vi jämfört resultat från de 

olika undersökningsmetoderna. Tanken med detta är att utröna om deltagarna agerar 

i enlighet med hur de uttalar att de agerar och uttrycker sig. 

 

4.1 Observationer 

Tre elevgrupper observerades under ordinarie undervisning för att undersöka 

huruvida det språkbruk eleverna påstod sig använda i klassrumssituationer enligt 

enkät och svordomspapper också gällde i faktiska klassrumssituationer. De fynd som 

gjordes under observationerna var att eleverna i liten mån använde sig av fula ord i 

klassrummet. De ord som uttalades var ord som enligt svordomspappret (se avsnitt 

4.3.3) var i det närmaste avtabuerade. Exempel på detta är fan, helvete och jävlar. 

Grupperna uppvisade liknande språkbruk under observationerna. Inga uppenbara 

skillnader kunde heller observeras angående kön eller program.  

 

4.2 Lärarintervjuer  

Läraren som undervisade yrkesklassen berättade att hon tycker att det är acceptabelt 

om vissa svordomar förekommer i klassrummet. Hon angav att skolan inte har någon 

särskild policy gällande språkbruket i klassrummen och att hon själv främst tycker att 

språkbruket ska anpassas till respektive grupp och situation. Yrkesklassen har enligt 

läraren en jargong som kan tyckas lite grövre än klasser med studieinriktning. Läraren 

som undervisade klassen med studieinriktning angav att hon inte accepterade 

svordomar i klassrummet mer än i liten utsträckning. Hon ansåg att ett formellt språk 

var en förberedelse inför vidare studier och förespråkade därför en mer formell ton i 
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klassrummet. Läraren på yrkesprogrammet lade däremot mer vikt vid att vårda en mer 

jämställd relation mellan elever och lärare och förespråkade därför ett mer avslappnat 

och informellt språk, något hon trodde eleverna kunde relatera till sina kommande 

yrken med medföljande yrkesjargong. Både de intervjuade lärarna angav att de upplevt 

en ökning av tabubelagda ord i klassrummet under sina yrkesverksamma år. 

 

4.3 Enkäter och koppling till annan data  

Här nedan redovisas de fynd vi samlat via enkäter (bilaga 2)och svordomsenkäten 

(bilaga 3). Dessa fynd ställs även emot tidigare redovisade fynd från observationer och 

lärarintervjuer. Resultatet redovisas för hela undersökningsgruppen, alternativt för de 

olika subgrupperna beroende på fyndets relevans.  

 

4.3.1 Elevers språkliga medvetenhet   

De allra flesta eleverna i undersökningen ( 77,5 %) angav att de medvetet anpassade 

sitt språk efter situationen och att de talade olika i klassrummet och på fritiden. Över 

hälften (55 %) av eleverna angav att de talade mer formellt i klassrummet än utanför. 

Detta tyder på en språklig medvetenhet. En del av eleverna (20 %) angav dock att de 

talade på olika sätt med olika människor snarare än i olika situationer och att tilltalet 

alltså snarare var personligt än situationsanpassat. Deltagarna angav således i 22,5 % 

av fallen att de inte anpassade sitt språk efter situationen utan att de talade lika i alla 

sammanhang. Detta står dock i viss kontrast till att deltagarna i fråga 3 till hela 92,5 % 

angett att det finns språkbruk som inte lämpar sig för klassrummet. Eleverna angav 

främst fula ord (55 %), kränkningar (45 %) och grova svordomar (15 %) som olämpliga 

i klassrumssituationer. I uppgiften i bilaga 3 angav de också att de använde olika 

svordomar i klassrummet och på fritiden. Exempelvis användes sällan de allra grövsta 

tabuorden.  Detta tyder på att även de elever som angav att de inte funderat särskilt 

över sitt språkbruk hade en implicit kunskap om vilket språkbruk som lämpar sig i 

olika situationer och anpassar sig efter denna mer eller mindre medvetet. Under våra 

observationer konstaterade vi att eleverna visserligen svär men att deras utsaga om att 

de avhåller sig från grövre svordomar i klassrummet stämde, åtminstone vid de 

tillfällen då vi närvarade.  
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4.3.2 Förväntningar och attityder kring språkbruket 

Eleverna hade olika attityder till och förväntningar på språkbruket hos olika 

människor beroende på personens roll i klassrummet. Lärare förväntades till exempel 

vara professionella medan andra elever främst förväntades vara trevliga. Eleverna 

angav också att de upplevde att olika personer förväntade sig olika saker av dem 

gällande språkbruk i klassrummet. 

 

4.3.2.1 Förväntningar på elevens språkbruk i klassrummet  

De allra flesta deltagarna (72,5 %) angav att de känner att de har förväntningar på sig 

i klassrummet gällande sitt språkbruk. Dessa förväntningar gällede framförallt att de 

skulle tala vårdat och formellt (20 %) och att de skulle uppträda trevligt och respektfullt 

(27,5 %) mot sin omgivning. En elev nämnde även att det finns olika förväntningar på 

elever studerande på olika program och en elev sa att det fanns olika förväntningar på 

de olika könen.  

     De specifika förväntningar eleverna trodde att just läraren hade var att de skulle 

uppträda respektfullt (20 % av eleverna) och använda ett för situationen anpassat och 

formellt språk (35 % av eleverna). Några elever (7 % av studieförberedande klassen och 

11,5 % av yrkeseleverna) angav att de trodde att läraren förväntade sig att de skulle vara 

engagerade och aktiva i undervisningen. Pojkarna avstod i 7 % av fallen och flickorna i 

27 % av fallen helt från att svara på frågan (se bilaga 4), vilket kan tolkas som att de 

inte reflekterat kring lärarens förväntningar på deras språkbruk och agerande i 

klassrummet. Lärarna hade olika förväntningar på respektive elevgrupp (se ovan) men 

om dessa förväntningar förmedlats tydligt till eleverna kan dock ifrågasättas eftersom 

det verkar oklart för en stor del av eleverna.  

     Eleverna angav i 55 % av fallen att de inte hade någon uppfattning om hur andra 

elever förväntar sig att de ska uttrycka sig i klassrummet. Detta kan bero på att det inte 

finns någon uttalad hierarkisk ordning inom elevgrupperna utan att de ser varandra 

som jämlikar. Detta kan till exempel ha att göra med att eleverna, till skillnad från 

läraren, inte har någon makt över sina betyg och att eleverna därför inte känner något 

större behov av att visa sina språkliga kunskaper. Eleverna som svarade uttryckligt på 

frågan angav främst att de trodde att de förväntades vara trevliga och bete sig 

respektfullt (22,5 %). Några av eleverna (12,5 %) trodde dock att de andra eleverna 
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förväntade sig att de skulle uppträda formellt och seriöst och att de skulle avhålla sig 

från att svära.  

     Eleverna angav att de trodde att vårdnadshavarna hade högre förväntningar på 

deras språkbruk i klassrummet än vad andra elever hade. Även här trodde eleverna att 

den viktigaste faktorn var att de uppträdde trevligt och respektfullt (37,5 %) samt att 

de hade ett vårdat och formellt språk (35 %). Några elever (7,5 %) nämnde även att de 

trodde att vårdnadshavare förväntade sig att de skulle vara engagerade och aktiva. 

Denna högre förmodade förväntan kan även den tänkas ha med den hierarkiska 

maktrelationen att göra. Vårdnadshavaren har i likhet med läraren en maktposition i 

förhållande till eleven som kan medföra att eleven känner ett behov av att rätta sig efter 

de överordnades förväntningar och krav. 

 

4.3.2.2 Elevens förväntningar på andras språkbruk i klassrummet 

Det faktum att eleverna i många fall inte hade så stor uppfattning om andra elevers 

förväntningar på deras språkbruk i klassrummet avspeglas även i resultatet när vi 

frågar vad deltagarna har för förväntningar på andra elever. Många av eleverna angav 

att de inte har några särskilda förväntningar på andra elevers språkbruk (32,5 %) eller 

avstod ifrån att svara på frågan (10 %) vilket kan tolkas som att de inte har någon 

uppfattning. Även detta kan tänkas hänga ihop med att eleverna befinner sig på samma 

hierarkiska nivå. De deltagare som besvarat frågan angav väldigt skilda förväntningar. 

Ett fåtal av eleverna förväntade sig att klasskamraterna skulle avhålla sig från att svära 

(5 %) medan andra istället förväntade sig svordomar (5 %). Några av eleverna (15 %) 

angav att de förväntade sig olika saker av pojkar och flickor medan lika många andra 

angav att de förväntade sig samma sak av båda könen. Ett fåtal av eleverna (5 %) angav 

dock att de hade olika förväntningar på olika människor baserat på personlighet 

snarare än kön. Några elever förväntade sig att bli trevligt (10 %) och respektfullt (10 

%) bemötta av andra elever. Sju av de åtta elever som förväntade sig detta bemötande 

från andra elever var flickor.  

    En del av eleverna (20 %) ansåg att det var olämpligt att läraren svor, speciellt bland 

elever i den studieförberedande klassen där 50 % av eleverna angett att svordomar från 

läraren inte är önskvärda. De angav skäl som att läraren skulle vara en förebild (5 %) 

och uppträda professionellt (12,5 %). De allra flesta (80 %) angav dock att de tycke att 

det var acceptabelt att läraren svor, åtminstone ibland. Dessa elever går att dela upp i 

två läger: de som ansåg att svordomar är en naturlig del av språket (17,5 %) som har 
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sin funktion i vissa situationer och de som tycke att det inte var acceptabelt att svära 

men att det inte gör något om läraren ”råkar” använda sig av kraftuttryck ibland med 

motiveringen ”att fela är mänskligt” (15 %). Eleverna angav i 7,5 % av fallen att det är 

lättare att relatera till läraren och innehållet om språket är mer informellt och likt deras 

eget, det vill säga om det innehåller fler svordomar och slang. Denna inställning 

harmonierar med svenskläraren på yrkesprogrammets ambition att anpassa språket 

efter elevernas språkbruk.  

    De allra flesta av deltagarna (77,5 %) angav att det var acceptabelt att läraren 

använde slanguttryck i klassrummet. Slang var acceptabelt så länge alla förstod vad 

som menades enligt 17,5 % av eleverna. Några elever ansåg att slanguttryck i vissa 

situationer var en del av ett vardagligt och naturligt språk (12,5 %) och att det till och 

med kan vara språkutvecklande (10 %). Tjugosju och en halv procent av eleverna, 

främst i yrkesklassen, kände att de lättare kunde relatera till ett språk innehållande 

vissa slanguttryck.  

    Både slanguttryck och svordomar ansågs alltså, i vissa sammanhang, vara en 

naturlig del av språket men det rådde delade meningar om när och hur de var lämpliga 

att använda. Flest ja-svar på frågan om läraren får använda den typen av uttryck fick 

slanguttrycken (40 %), hela dubbelt så många som samma fråga om svordomar (20 %). 

Det faktum att ”ibland”-svaren var många på frågan om svordomar (60 %) tyder på att 

situationen när de används är viktig. Slanguttryck kan alltså förmodas vara mindre 

tabubelagda än svordomar eftersom de inte verkar vara lika situationsberoende. 

 

4.3.3 Vilka ord är tabu?  

I vår undersökning har det framkommit att vissa av oss förmodade tabun inte varit 

tabubelagda för dessa elever utan har kunnat användas fritt och kan ses som 

avtabuerade, det vill säga ord som tidigare varit tabu men inte längre är det. Andra 

ord visade sig vara acceptabla för de flesta elever att använda utanför klassrummet 

men ansågs av de allra flesta i undersökningen inte vara acceptabelt språkbruk i 

klassrummet, dessa omnämns här som klassrumstabun. Ord som inte är acceptabla i 

språket någonsin omnämns här som absoluta tabun. Inga ord som ingick i 

undersökningen har dock angetts som absoluta tabun av samtliga elever.    
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4.3.3.1 Avtabuerade ord 

Ord som inte längre verkar belagda med någon tabu och som majoriteten av eleverna 

i undersökning angett är acceptabla att använda när som helst är det som enligt 

Andersson (1985) räknas som svordomar, till exempel helvete (63 %) och fan (66 %), 

eller ord som liknar svordomar, till exempel jäklar (55 %), fy farao (71 %) och jädrans 

(58 %). Andra exempel på avtabuerade ord för eleverna i vår undersökning är vad 

Andersson (1985) kategoriserar som ”kroppens avfallsprodukter” som till exempel shit 

(66 %) och skit (71 %). Det går inte att finna någon större skillnad mellan program eller 

kön gällande dessa ord.  

 

4.3.3.2 Klassrumstabun  

I yrkesklassen var de flesta eleverna överens om att det var tabu att använda ord 

relaterade till könsorgan/sexuellt umgänge och prostitution, vilka enligt Andersson 

(1985) också är exempel på kategorier inom tabu. Exempel från undersökningen som 

inte är acceptabelt att använda i klassrummet är fitta (100 %), knull (96 %) och hora 

(100 %). Det var även tabu att använda ord som syftar till handikapp så som cp (100 

%) och missfoster (96 %) i klassrummet. Dessa ord verkar dock många av eleverna 

använda utanför undervisningssituationer. Hela 79 % av eleverna angav att de 

använder fitta utanför klassrummet, knull används av 58 %, hora av 62,5 %, cp av 62,5 

% och missfoster av 54 %. Nedan följer en tabell för att förtydliga skillnaden mellan 

tabubelagda ord i klassrummet och på fritiden enligt eleverna i yrkesklassen.  

 

Tabell 1: Skillnaden mellan tabubelagda ord i klassrummet och på fritiden enligt eleverna i yrkesklassen. 

 Acceptabelt i klassrummet Acceptabelt på fritiden  

Fitta 0 % 79 % 
Knull 4 % 58 % 
Hora 0 % 62,5 % 
CP 0 % 62,5 % 
Missfoster 4 % 54 % 

 

I den studieförberedande klassen tyckte alla utom en elev att det var tabu att använda 

ord som relaterade till könsorgan (fitta), sexuellt umgänge (knull), prostitution (hora) 

och handikapp (cp, missfoster) i klassrummet (samtliga 93 %). De angav dock 

ytterligare ord som inte var acceptabla i klassrummet. Dessa ingår i andra kategorier, 

till exempel kroppsdelar som arsle, tutte och pung, kroppens avfallsprodukter som 

kräk och piss samt sexualitet som bög (samtliga 93 %). Utanför klassrummet angav 57 
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% av dessa elever att det var acceptabelt att använda ordet fitta, knull angavs av 29 %, 

hora av 14 %, cp av 21 %, missfoster av 29 %, arsle av 36 %, tutte av 43 %, pung av 29 

%, kräk av 21 %, piss av 43 % och bög av 21 %. Det finns ingen synbar skillnad mellan 

könen bland deltagarna i undersökningen, vare sig mellan könen i allmänhet eller 

mellan killar och tjejer på olika program. Nedan presenteras dock skillnaden mellan 

tabubelagda ord i klassrummet och på fritiden enligt eleverna i den studieförberedande 

klassen.  

 

Tabell 2: Skillnaden mellan tabubelagda ord i klassrummet och på fritiden enligt eleverna i den 

studieförberedande klassen. 

 Acceptabelt i klassrummet Acceptabelt på fritiden 

Fitta 7 % 57 % 
Knull 7 % 29 % 
Hora 7 % 14 % 
CP 7 % 21 % 
Missfoster 7 % 29 % 
Arsle  7 % 36 % 
Tutte 7 % 43 % 
Pung 7 % 29 % 
Kräk 7 % 21 % 
Piss 7 % 43 % 
Bög 7 % 21 % 

 

4.3.3.3 Absoluta tabun  

Som tidigare nämnts finns inga absoluta tabun som gäller för alla deltagare i 

undersökningen. Den enda grupp som utmärker sig här är kvinnor på 

studieförberedande program. Exempelvis ord som Andersson (1985) kategoriserar 

som kopplade till prostitution, till exempel luder, slampa och hora, 

könsorgan/sexuellt umgänge, till exempel knull och kuk och handikapp, till exempel 

mongo och sexuell läggning som bög anges av denna grupp som absoluta tabun och är 

alltså inte acceptabla att använda i något sammanhang. Endast en elev i denna grupp 

angav att ovannämnda ord var acceptabla att använda utanför klassrummet men att 

de var tabu i klassrummet. Det faktum att kvinnorna i undersökningen anger fler 

språkliga restriktioner är i enlighet med Andersson (1985) som menar att man kan 

tolka detta som att mäns språkliga nivå är lägre än kvinnors, speciellt i informella 

sammanhang. 
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5. Diskussion 

Nedan diskuterar vi undersökningens metod och resultat utifrån några olika aspekter.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Här nedan diskuterar vi resultatet. Vi har valt att dela upp diskussionen i tre områden: 

situationsanpassat språk, attityder och förväntningar gällande språkbruk och 

tabubelagt språk.  

 

5.1.1 Situationsanpassat språk  

Eleverna verkar anpassa sitt språk medvetet eller omedvetet till den situation de 

befinner sig i. Detta är i enlighet med vad Andersson (1985) säger om språkanpassning. 

Det faktum att eleverna anpassar sitt språk i klassrumssituationen tyder på att de har 

en implicit kunskap gällande sin språkliga anpassning som de förmodligen kan 

utnyttja i andra situationer. Eleverna kommer till exempel troligtvis att kunna använda 

denna kunskap i mer formella situationer som arbetsintervjuer och läkarbesök såväl 

som i mer informella situationer som familjemiddagar. Detta visar att läroplanens krav 

på att eleverna ska visa förmåga att anpassa sitt språk till olika 

kommunikationssituationer uppfylls (Skolverket, 2011). Däremot finns det i 

undersökningen tecken på en omedvetenhet hos vissa elever om den språkliga 

anpassning de faktiskt gör. Således anser vi att det är viktigt att medvetandegöra 

eleverna om deras språkanpassning för att hjälpa dem att ytterligare utveckla sin 

kommunikationsförmåga i olika språksituationer.  

    Eleverna anger i 20 % av fallen att de känner en förväntan på sig om att använda ett 

formellt språk i klassrummet. De exemplifierar i flera fall att detta formella språk 

innehåller mindre svordomar, mindre slang och att de förväntas tala tydligt vilket även 

är exempel som Andersson (1985) tar upp som viktiga delar av det formella språket. 

Huruvida dessa delar av innehållet i ett formellt språk diskuterats i klassrummet vet vi 

inte så vi kan inte uttala oss om även detta är en implicit kunskap eller om eleverna 

äger en medvetenhet om skillnaden mellan ett formellt och ett informellt språk. I 

enkäten tillfrågas eleverna om sina förväntningar på andras språkbruk och 

språkanvändning och andras förväntningar på det egna språket. I en fråga uttrycker vi 

att vi undrar hur eleverna talar i klassrummet och i andra situationer men i samtliga 
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andra frågor definieras inte vilken del av språkbruket som åsyftas. Samtliga elever 

tolkar ändå frågorna som att de handlar uteslutande om talat språk. Detta kan bero på 

att vi avstått från att definiera om vi menar talat eller skrivet språk men det kan också 

tolkas som att eleverna själva definierar skriftspråket som generellt mer formellt 

medan det talade språket kan vara både formellt och informellt beroende på situation. 

Med det menar vi att det kan kännas självklart för eleverna att man i skriftspråket till 

exempel inte använder sig av svordomar och slang. Lindström (2007) skriver till 

exempel att talspråket har en del andra grammatiska konstruktioner än skriftspråket. 

Dessutom uppmärksammas ofta en skillnad i skolan mellan talspråk och skriftspråk 

eftersom det efterfrågas uttryckligen i läroplanen (Skolverket, 2011). Detta tyder på att 

eleverna har en uttalad kunskap om skillnaden mellan tal- och skriftspråksanvändning 

samt mellan formellt och informellt språk.   

 

5.1.2 Attityder och förväntningar gällande språkbruk 

Eleverna hade olika förväntningar och attityder gällande språkbruk. Många elever 

ansåg att svordomar var en naturlig del av språket och således acceptabelt att använda 

för både elever och lärare i viss mån, vilket Andersson (1985) kallar språkliga motiv. 

Det faktum att attityden till och inlärningen av svordomar ofta grundläggs tidigt i livet 

och i språkinlärningen (Harvey och Smith, 1977, Van Lancker och Cummings, 1999) 

gör att denna del av språket upplevs som naturlig, basal och vardaglig. I kontrast till 

detta har vi det formella språket som enligt Andersson (1985) används i mer obekväma 

talsituationer, till exempel skoldebatter eller anställningsintervjuer.  

    Mercury (2005) menar att färdighetsträning i att använda tabuspråk fungerar 

språkutvecklande genom att man utvecklar en förståelse för när fula ord är acceptabla 

i olika situationer i samhället. Eleverna verkar medvetna om skillnaden på lämplighet 

i användandet av tabubelagt språk och nämner att i vissa situationer där den mänskliga 

faktorn i form av exempelvis frustration spelar in är denna typ av språkbruk mer 

acceptabelt. Detta räknar Andersson (1985) till kategorin psykologiska motiv.  

    Läraren på yrkesprogrammen angav att hon anpassade sitt språk till gruppen för att 

skapa en relation till eleverna. Detta kallar Andersson (1985) sociala motiv. Läraren på 

studieförberedande program angav i kontrast till detta att hon avhöll sig från slang och 

svordomar i stor utsträckning till förmån för ett mer formellt klassrumsspråk. 

Klassrumsspråket är en del av det Colnerud och Granström (2002) kallar ett 

yrkesspråk som är en viktig del i lärarens professionalitet. Professionaliteten hos 
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läraren var något många elever angav att de ansåg var viktigt i 

undervisningssituationerna.  Detta formella inslag i språket ansåg läraren på de 

studieförberedande programmen vara en viktig del i elevernas språkutveckling inför 

deras kommande studier. Undervisande lärare har alltså makt att välja vilken typ av 

jargong och språk eleverna utvecklar. Eleverna verkar medvetna om att det 

förekommer en maktrelation mellan dem och läraren och de flesta anpassar sitt språk 

för att tillfredsställa lärarens förväntningar. Detta är i enlighet med vad Thorsén 

(2008) skriver om maktrelationer. Samma regler verkar dock gälla för elever och lärare 

i klassrummet och den typ av situation som Coleman (1990) beskriver, där ena parten 

sätter upp regler som bara gäller för den andra parten, verkar här inte vara ett problem. 

Vi har heller inte sett några bevis på skillnader angående regler och normer för pojkar 

och flickor gällande deras språkbruk vilket Wester (2008) annars omnämner som ett 

möjligt problem som berör jämställdhetsfrågan mellan könen i skolan och övriga 

samhället.   

 

5.1.3 Tabubelagt språk  

Vi ser att det som Andersson (1985) definierar som svordomar inte är tabu i 

klassrummet, vilket kan tänkas vara en återspegling av det sekulariserade samhälle vi 

lever i. Denna kategori av tabubelagda ord verkar ha avtabuerats under årens lopp 

vilket stämmer överens med det Allan och Burridge (2009) skriver om hur tabun 

ändras över tid. Fram till 1948 fanns det till och med en strafflag för att reglera 

användandet av svordomar (Andersson, 1985) men nu är orden enligt vår 

undersökning i det närmaste oladdade. Ord inom kategorierna könsorgan/sexuellt 

umgänge, fysiska/mentala handikapp och prostitution (Andersson) har däremot en 

starkare laddning för vår undersökningsgrupp. Dessa ord omnämner Andersson som 

kraftuttryck eftersom de har en vidare betydelse än det som ursprungligen åsyftades. 

Den vidare betydelsen av dessa ord verkar bidra till en högre chockfaktor och är således 

starkare tabun än exempelvis svordomar. Dessa ord används främst på fritiden 

eftersom de verkar innebära för starka tabun för mer formella miljöer, exempelvis 

klassrummet.   

     Det finns anledning att tro att klassrumsnormen för vad som är språkliga tabun även 

speglas i mer formella sammanhang i samhället som till exempel inom vissa yrken, 

politiska sammanhang och nyhetsrapportering. Detta ser vi tecken på i den 

studieförberedande klassen som här antas förberedas inför mer formella framtida 
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talsammanhang. Läraren uttalar att hon tycker att ett formellt språk är viktigt. Vidare 

verkar det finnas kopplingar mellan elevernas vardagsspråk/informella språk och 

yrkesgrupper där språket är av mer informell art. Detta antagande baserar vi på den 

yrkesförberedande klassens lärares uttalande om att hon strävar efter att främja en 

relation till eleverna genom att anpassa språket till hur eleverna själva talar vilket 

innefattar mer slang och svordomar. Slang verkar generellt sett inte vara särskilt 

tabubelagt. Eleverna nämner att det viktigaste är att alla förstår vad som åsyftas och 

alltför banbrytande slanguttryck kanske därför inte är önskvärda i klassrummet. Enligt 

läroplanen (Skolverket, 2011) ska språket anpassas efter den aktuella 

kommunikationssituationen vilket stämmer överens med elevernas attityder till 

användandet av slanguttryck. Det kan dock tänkas råda en missuppfattning hos 

eleverna om vad som egentligen räknas som slang. De ord eleverna lägger in i 

begreppet slanguttryck kanske i själva verket numera räknas som vedertagna och 

normaliserade uttryck (Andersson, 1985) när de till exempel skriver att “slang är okej 

så länge alla förstår”.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Det faktum att vi var två personer som genomförde undersökning bör kunna öka 

reliabiliteten i våra tolkningar av data och resultat. Vi har under våra gymnasieår 

studerat på studieförberedande respektive yrkesförberedande program och sedan som 

lärarkandidater undervisat på olika typer av program. Våra förkunskaper är således 

breda och bör dessutom kunna komplettera varandra. För en av oss var grupperna 

kända, för den andra var samtliga elevgrupper och lärare nya. Kombinationen av 

förförståelse för grupperna och att se på dem med nya ögon har bidragit till 

överväganden och diskussioner om tillvägagångssätt och olika tolkningsmöjligheter. 

Eleverna har alltså sedan tidigare en relation till en av oss och bör således känna sig 

ganska bekväma och agera någorlunda naturligt i dennas närvaro. Det faktum att den 

andra av oss var okänd för eleverna kan möjligtvis ha påverkat dem och fått dem att 

tänka lite extra på ordvalet under observationerna.    

       Ämnet, tabubelagt språk, kan för vissa deltagare ha upplevts som etiskt känsligt. 

Detta kan således tänkas påverka deras svar. Elever och lärare har blivit informerade 

om att deras svar är konfidentiella och inte kan kopplas till deras person men en viss 

tveksamhet i svaren kan ändå ha förekommit. Denna tveksamhet kan förutom en oro 
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för att bli “dömda” för sina svar dessutom bero på att eleverna helt enkelt känner sig 

obekväma inför ämnet och inte är vana att reflektera kring och använda sig av orden 

ifråga. 

      Vi valde att först observera elevgrupperna för att eleverna inte skulle begränsa sitt 

språk och avhålla sig från att svära under vår närvaro utan tala så naturligt som möjligt. 

Eftersom elevernas enkätsvar och deras observerade beteende i klassrummet 

överensstämde är det troligt att eleverna svarat sanningsenligt. Vi kan dock inte uttala 

oss med säkerhet eftersom vår närvaro kan ha påverkat elevernas beteende. 

Språkattitydsenkäten var tänkt att inte innehålla frågor som var särskilt laddade eller 

ledande och började därför med frågor som inte innehöll direkta anspelningar på 

tabubelagt språk. Eleverna svarade ändå i de flesta fall att de ansåg eller inte ansåg att 

svordomar hörde hemma i klassrummet vilket visade att det, utan “styrning” från vårt 

håll, var något de själva fundera över och vår tanke fick därmed önskad effekt.  

    Vi valde att inte definiera begreppet svordomar i språkattitydsenkäten eftersom vi 

antog att det var ett så pass allmängiltigt uttryck.  Andersson (1985) definierar 

svordomar som ord med anspelning på religion och kyrka men vi har inte begränsat 

begreppet till det utan valt att låta eleverna själva lägga in det de tycker är lämpligt i 

begreppet. Med facit i hand kunde vi ha använt begreppet fula ord istället för 

svordomar för att bättre täcka in de olika områden Andersson (1985) menar ofta 

förekommer i tabubelagt språk.  Något vi själva anser oss ha kunnat göra annorlunda 

är att vi inte tog med ord ur gruppen som anspelar på ras och folkgrupper som till 

exempel svartskalle, jude och neger. Andersson (1985) menar att denna grupp av ord 

var en av de starkast växande redan på 1970-talet. Vi får detta bekräftat eftersom vi 

själva inte använt oss av dessa ord och inte heller frågat eleverna om de använder dem. 

Vi uppmärksammade detta faktum först när en av eleverna gav exempel på ett sådant 

ord, nämligen jude. Dessa ord visar sig alltså vara absoluta tabun för oss som individer. 

Det hade således varit intressant att ha med dessa ord i undersökning då det finns 

anledning att tro att dessa ord skulle kunnat hamna i kategorin absoluta tabun i vårt 

resultat som i nuläget inte innehåller några tydliga exempel.  
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http://ac.els-cdn.com/S0165017399000600/1-s2.0-%20%20%20%20%20%20S0165017399000600-%20%20%20%20%20%20main.pdf?_tid=5e2f8b94-99a4-11e5-89f3-%20%20%20%20%20%2000000aab0f6b&acdnat=1449136873_1ad95ba921548761e6223f11f64d2993
http://www.codex.vr.se/texts/hsfr.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:141738/FULLTEXT01.pdf
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Bilaga 1.  

Information om en undersökning om kommunikation i klassrummet 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Vi är två lärarstuderande från Mälardalens högskola som skriver vårt sista 

examensarbete. Vi genomför en undersökning om kommunikation i klassrummet 

genom observationer, enkäter och intervjuer och vi skulle därför vilja närvara vid 

någon/några av era lektioner. Vi kommer att besöka två klasser på två olika program. 

Under observationerna kommer vi att göra ljudupptagningar för att lättare 

dokumentera er kommunikation. Dessa inspelningar kommer att förstöras efter att 

examensarbetet blivit godkänt. Det insamlade materialet (enkäter och inspelningar) 

kommer endast att hanteras av oss, vår handledare och examinator. Alla inblandade 

är självklart anonyma och ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har 

rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 

några negativa konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form 

av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 

DiVA. 

 

Tack för din medverkan, 

 

Ort: 

 

Datum: 

 

Underskrift:                                                                                    

__________________________________________________________ 

Ytterligare upplysningar lämnas av undertecknade. 

 

Camilla Fallhagen 

076-3169546 

fallhagen55@hotmail.com 

 

Isabel Hellman Svanberg 

073-4292577 

isabelhs@live.se 

 

Handledare: 

Håkan Landqvist 

021-107061 

hakan.landqvist@mdh.se 

mailto:fallhagen55@hotmail.com
mailto:isabelhs@live.se
mailto:hakan.landqvist@mdh.se
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Bilaga 2. 

ENKÄT 
 
1.Vilket kön identifierar du dig som?_________________________________ 
 
2.Brukar du fundera över hur du själv talar i olika situationer? Talar du olika i 
klassrummet och på fritiden? I så fall hur? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
3.Finns det något språkbruk som inte är okej i klassrummet? I så fall vad? Ge 
exempel! 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
4.Tycker du att det finns några särskilda förväntningar på dig i klassrummet gällande 
ditt språkbruk? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
5.Vilka förväntningar har: 
 
a.dina lärare på hur du uttrycker dig i klassrummet? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
b. andra elever på hur du uttrycker dig i klassrummet? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
c. dina vårdnadshavare på hur du uttrycker dig i klassrummet?  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
6 a. Vilka förväntningar har du på andra elevers språkbruk i klassrummet? Har du till 
exempel olika förväntningar på killar och tjejer? Andra exempel? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
7. Vad har du för förväntningar på lärarens språkanvändning?  
 

a. Är det okej att läraren svär? Ringa in ditt svar: 
 
Ja nej ibland vet ej 
 
Varför/varför inte? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
b. Är det okej att läraren använder slanguttryck? Ringa in ditt svar: 
 
Ja nej ibland vet ej 
 

Varför/varför inte? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Bilaga 3.  

Ringa in de ord som du upplever är okej att använda i klassrummet och 

stryk under de ord som du tycker är okej att använda med dina vänner på 

fritiden. Samma ord kan både ringas in och strykas under. 

 

  fitta  röv  attans  skruttans    anus 

  fy farao    satan jäklar      skit      pung  

  knull  Fan piss  tusan    katten  

fuck  shit  arsle  jädrans  bajs  kuk 

                 sjutton  kräk   helvete sablar  fis    fjärt  

        för bövelen       luder  järnspikar      tutte      

 fanders   nedrans     idiot       cp     pucko  

                missfoster      miffo            sopprot         fåntratt  

                hönshjärna     bög      jävlar    tjockskalle   hagga 

     drägg    slampa      bondlurk        hora     mongo 

 

Har du några egna exempel? Stryk under/ringa in enligt instruktioner 

ovan.________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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Bilaga 4.  

Sammanställda råa data utifrån språkattitydsenkäten angett i antal 
angivna svar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 1. Kille Tjej Annat 

 14 26 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 2. Kille Tjej Studieförberedande  Yrkesförberedande Total 

Ja 11 20 13 18 31 
…personligt 5 3 7 1 8 
…formellt/informellt 8 14 10 12 22 
…mer likt än olikt 0 1 1 0 1 

 
Nej  

 
3 

 
6 

 
1 

 
8 

 
9 

 

 

Fråga 3. Kille Tjej Studieförberedande Yrkesförberedande Total 

Ja 13 24 14 23 37 
…fula ord 7 15 8 14 21 
...Kränkningar/skällsord 6 12 9 9 18 
...grova svordomar 2 6 3 5 8 
…att vara otrevlig 2 2 0 4 4 
…slang 0 1 1 0 1 

 
 
Nej 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
2 

Inget svar 0 1 0 1 1 
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Fråga 4. Kille Tjej Studieförberedande Yrkesförberedande Total 

Ja 10 19 12 17 29 
…tydligt/sakligt 5 0 3 2 5 
…respektfullt 4 3 2 5 7 
…vårdat/formellt 3 5 1 7 8 
…trevligt 0 4 2 2 4 
…programskillnader 0 1 1 0 1 
…könsskillnader 0 1 0 1 1 
…inte svära 0 4 0 4 4 

 
Nej 

 
4 

 
5 

 
2 

 
7 

 
9 

Ej svar 0 2 0 2 2 

 

Fråga 5 a). Kille Tjej Studieförberedande Yrkesförberedande Total 

Trevlig 2 5 0 7 7 
Tydlig/saklig 4 2 1 5 6 
Vårdat/formellt 3 9 7 5 12 
Respektfull 3 5 4 4 8 
Lägre 
förväntningar på 
invandrare 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
1 

Ej slang 1 0 1 0 1 
Situationsberoende 1 1 2 0 2 
Ej svära 0 4 0 4 4 
Engagerad 1 3 1 3 4 
Inget svar 1 7 3 5 8 

 

Fråga 5 b). Kille Tjej Studieförberedande Yrkesförberedande Total 

Inga 4 6 1 9 10 
Inget svar/vet ej 4 8 3 9 12 
Trevlig/respektfull 4 5 5 4 9 
Formell/seriös 1 4 4 1 5 
Ej svära/grova 
svordomar 

 
1 

 
3 

 
1 

 
3 

 
4 

Omedveten 
anpassning 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 

Fråga 5 c). Kille Tjej Studieförberedande Yrkesförberedande Total 

Vet ej/ inget svar 3 5 4 4 8 
Tydligt/sakligt 2 1 0 3 3 
Vårdat/formellt 4 10 3 11 14 
Trevlig/respektfull 5 10 5 10 15 
Ej svära/grova 
svordomar 

 
1 

 
4 

 
3 

 
2 

 
5 

Engagerad 1 2 1 2 3 
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Fråga 6. Kille Tjej Studieförberedande Yrkesförberedande Total 

Inga 
förväntningar 

 
6 

 
7 

 
1 

 
12 

 
13 

 
Könsskillnader 

 
2 

 
4 

 
3 

 
3 

 
6 

…tjejer är 
diskuterande 
och killar är 
kortfattade. 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
0 

 
 
 
2 

…tjejer är söta 
och rara. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
Samma för alla 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
6 

Vårdat/formellt 3 0 2 1 3 
Ej svära 0 2 1 1 2 
Förväntar sig 
kraftuttryck 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
2 

Respektfull 1 3 3 1 4 
Trevliga 0 4 0 4 4 
Personlig 1 1 2 0 2 
Inget svar/vet 
ej 

 
1 

 
3 

 
3 

 
1 

 
4 

 

 

Fråga 7 a). Kille Tjej Studieförberedande Yrkesförberedande Total 

Ja 6 2 1 7 8 
…relaterbarhet 3 0 1 2 3 
…vardagligt/naturligt 
språk 

 
1 

 
2 

 
0 

 
3 

 
3 

…mänskliga faktorn 1 0 0 1 1 
…förstärkningsord 1 0 0 1 1 

 
Nej 

 
3 

 
5 

 
7 

 
1 

 
8 

…oproffessionellt 2 3 5 0 5 
…förebild 1 1 2 0 2 
…otrevligt 0 1 0 1 1 

 
Ibland 

 
5 

 
19 

 
6 

 
18 

 
24 

…mänskliga faktorn 4 1 2 3 5 
…oprofessionellt 2 0 2 0 2 
…ej i undervisningen 1 0 1 0 1 
…vardagligt/naturligt 
språk 

 
0 

 
4 

 
0 

 
4 

 
4 

…situationsberoende 0 10 1 9 10 
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Fråga 7 b). Kille Tjej Studieförberedande Yrkesförberedande Total 

Ja 7 9 3 13 16 
…lärarens val 1 0 0 1 1 
…om alla förstår 2 2 1 3 4 
…relaterbarhet 2 3 1 4 5 
…språkutvecklande 1 0 0 1 1 
…vardagligt/naturligt 
språk 
 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

 
3 

Nej 1 1 1 1 2 
…oprofessionellt 1 0 1 0 1 
…försämrar 
förståelsen 
 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

Ibland 4 11 5 10 15 
…om alla förstår 2 1 2 1 3 
…relaterbarhet 3 3 0 6 6 
…situationsberoende 0 3 0 3 3 
…vardagligt/naturligt  
språk 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
2 

…Språkutvecklande 
 

0 3 3 0 3 

Vet ej 2 5 5 2 7 
…situationsberoende 1 5 5 1 6 

 


