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Abstrakt 
 

Den här studien beskriver hur verbala kränkningar används på mellanstadiet och hur dessa 

påverkar eleverna. Till grund för studien ligger en enkät som delades ut till 153 elever, på två 

olika skolor i en stad i södra Sverige. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs 3-6 och var 

mellan 9 och 13 år gamla. Enkäten bestod av 13 frågor, som handlade om verbala 

kränkningar, varav några var kryssfrågor och några var frågor som krävde ett längre svar.  

Resultatet av enkäten visar att 108 elever av 153 någon gång känt sig verbalt kränkta i skolan, 

något fler flickor än pojkar. Oftast säger de sig ha blivit kränkta av det egna könet och då med 

ord som idiot, hora, ful och bög. Studien visar även att pojkar oftare blir kränkta med ord av 

sexuell karaktär medan flickor oftare blir kränkta med ord som kränker deras utseende.  

De elever som känner sig kränkta visar sig vara de elever som kränker andra. Eleverna anser 

sig ha rätt att ge igen. Ett relativt stort antal elever tror att de som kränker gör det för att de 

finner det roligt. Den s.k. skämt-diskursen, där verbala kränkningar avfärdas med att de bara 

är skämt eller något som ”slank ut” av misstag, har alltså fått en plats även på mellanstadiet.  

Det visar sig att ca en tredjedel av de undersökta eleverna bär på en rädsla över att bli kallade 

något kränkande när de är i skolan.  

Det verkar som om verbala kränkningar är ett problem som i allra högsta grad existerar även 

på mellanstadiet. De används till lika del av både pojkar och flickor för att skapa en sorts 

maktordning könen emellan, men också inom det egna könet. 
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English summary 
 

This study describes how verbal abuse is used in schools and how it affects students. As a 

result of the study is a questionnaire which was distributed to 153 students at two schools in a 

small town in southern Sweden. Students who participated in the study were in grades 3-6 and 

were between 9 and 13 years old. I asked students 13 questions, which dealt with verbal 

abuse, some of them were check questions and some were issues that required a longer 

response.  

The results of the survey show that 108 students of 153 have ever felt verbally abused at 

school, slightly more girls than boys. Usually they say they have been verbally abused by 

their own sex and then with words like stupid, whore, ugly and gay. The study shows that 

boys are more frequently offended by words of a sexual nature, whereas girls more often are 

offended by words that violate their appearance.  

The students who feel aggrieved are shown to be those students who violate others. Students 

believe they have the right to give back. A relatively large number of students believe that 

those who want to violate the do it because it's fun. The so called joke-discourse, in which 

verbal abuse is dismissed with that it´s only jokes or just something that "slipped out" by 

mistake, have got a place even in middle school.  

It turns out that about one third of the surveyed students carry a fear of being called 

something offensive when they are in school.  

It appears that verbal abuse is a problem very much exists in schools and used in equal 

proportion of both boys and girls to create a kind of power structure between the sexes but 

also within their own sex.  
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1 Inledning 
 

Under mina snart 3,5 år som lärarstudent mot yngre åldrar, vid Södertörns högskola, har 20 

veckor varit verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Under dessa veckor har jag varit placerad 

på olika förskolor/skolor runt om i Stockholm län. Jag har då fått en chans att prova på 

läraryrket, vilket är en viktig del i lärarutbildningen. Under mina 20 veckor ute på fältet har 

jag vistats både på förskolor, i förskoleklass och på skolans lågstadium. Det har då slagit mig 

att eleverna ibland använder ett språk gentemot varandra, både i klassrummet och ute på 

skolgården, som är allt annat än trevligt. När jag konfronterat elever med hur det använder sitt 

språk har jag vid en del tillfällen fått till svar att ”det är ju bara på skoj, alla säger så”. Men är 

det verkligen alltid så att det bara är på skoj? Språket uppfattas av mig som både hårt och 

grovt. Det är svårt som utomstående vuxen att uppfatta när det grova språket bara är på skoj 

eller när det är på fullt allvar. Det är en tunn linje mellan skoj och allvar och vad gör den 

verbala kränkningen egentligen med den eller de individer som utsätts för den? Är det 

verkligen bara på skoj även för den som utsätts för kränkningen och varför använder sig 

eleverna av ett verbalt kränkande språk? Jag fann ett intresse i detta och bestämde mig för att 

undersöka fenomenet verbala kränkningar och se hur eleverna själva uppfattar att det ligger 

till.   

Verbala kränkningar existerade även när jag gick i skolan och det har med all sannolikhet 

alltid existerat. Men enligt min uppfattning är kränkningarna grövre nu och används allt 

längre ner i åldrarna. Språket har utvecklats och nya kränkningsord har etablerats. Idag har 

ord som hora, fitta och bögjävel, som jag ser det, tagit en allt större plats i ungdomars 

vokabulär. Överhuvudtaget verkar ord kopplade till sexualitet och utseende vara de ord som 

används flitigast vid kränkning.  

Verbala kränkningar är en form av mobbing. De flesta skolor jobbar aktivt med att förebygga 

och förinta mobbing. De flesta elever vet att det är fel att mobbas. De vet hur de borde bete 

sig och de vet med all säkerhet vad de borde svara på mina frågor. Därför måste jag anta att 

det finns en del elever som kanske inte svarat helt sanningsenligt på alla frågor. Även bland 

de elever som utsätts för kränkningar kan antas att det finns de som inte velat berätta om 

detta. Kanske av rädsla av vad som ska hända om det kommer fram att de har berättat. 
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att ta reda på hur språket används kränkande mellan eleverna i 

mellanstadiet, samt varför man använder språket som man gör. Jag vill också titta på vilka ord 

som sägs och om det finns vissa grupper som är mer utsatta än andra. 

 

Enligt1 kap. 2§ skolagen är den som verkar inom skolan är skyldig att aktivt motverka alla 
former av kränkande behandling, t.ex. mobbing och rasistiska beteenden. Skolhuvudmannen, 
eller, efter delegation, rektor har ansvar för att arbetsmiljön är tillfredsställande. Däri ligger att 
kränkande behandling inte får förekomma. (Skollagen) 

 

Olle Rimsten förklarar denna paragraf med att ”rektor och annan personal skall vara 

uppmärksam på den jargong och det beteendemönster som råder mellan eleverna och se till att 

miljön på skolan inte främjar missförhållanden” (Rimsten 2006:89). 

Många skolor arbetar aktivt för att kränkningar, av alla de slag, inte ska ha en plats i skolorna. 

Trots detta arbete verkar de inte ha nått ett fullkomligt resultat, då elever i skolan fortfarande 

känner sig kränkta. Språket har utvecklats och nya sammansättningar av ord har skapats. En 

del av syftet med undersökningen är att ta reda på vilka ord som används för kränkning idag 

bland elever på mellanstadiet. 

 

 

2.1 Frågeställningar 
 

För att kunna studera verbala kränkningar på mellanstadiet så valde jag att studera ämnet 

utifrån ett antal redan fasta utgångspunkter. För det första var det viktigt att fastställa om den 

verbala kränkningen existerar bland barn i de åldrar jag studerat.  

• Blir elever på mellanstadiet verbalt kränkta? 

Om det skulle visa sig att så var fallet ville jag veta hur den verbala kränkningen såg ut och 

vilka ord som användes vid kränkningarna. 
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• Med vilka ord blir elever verbalt kränkta på mellanstadiet?  

Jag ville också veta varför eleverna använder språket på ett kränkande sätt samt se varför de 

använder just dessa ord för att verbalt kränka andra med.  

• Varför används språket på ett kränkande sätt? 

För att få veta hur den verbala kränkningssituationen verkligen ser ut var det av intresse att ta 

reda på vem som är offer och vem som kränker. Jag ville även se om de fanns någon skillnad 

mellan könen eller om både flickor och pojkar använder sig av denna typ av kränkning. 

Intressant blir också att se hur de elever som anser sig ha blivit verbalt kränkta tänker kring 

varför de blir kränkta. 

• Vem är det som kränker och vem är det som blir kränkt? 

• Varför tror de kränkta eleverna att just de blir kränkta? 
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3 Litteraturgenomgång 
 

I denna del får läsaren ta del av tidigare forskning, i samma ämne som jag själv forskat kring. 

Vidare får läsaren ta del av olika forskares teorier om vad en verbal kränkning kan tänkas 

vara. Detta är viktigt för att läsaren ska kunna få en klar bild av vad som ligger till grund för 

min forskningsstudie. 

 

 

3.1 Tidigare forskning 

 

Verbala kränkningar har med all sannolikhet existerat så länge människan kunnat tala. 

Margaretha Svahn kan härleda den verbala kränkningen ända till medeltiden. ”Äldre 

Västgötalagens Rättslösabalk beskriver t.ex. vad som är kvädningsord och vad för straff som 

utdöms för brukaren av sådana” (Svahn 1999:33). 

Miriam A. Eliasson är en av de få forskare som studerat verbala kränkningar och hur de idag 

existerar mellan elever på högstadiet. Hon har undersökt 16 skolor och besökt sammanlagt 52 

klasser i årskurs 6 och 8. Antal elever som undersökt är 1211 st. Eliasson har använt sig av 

intervjuer, observationer och enkäter. Eliasson var intresserad av att se var om det fanns några 

kopplingar mellan kön, ålder och verbala kränkningar.  

Eliasson kommer i sin studie fram till att den verbala mobbing som existerar runt om på 

skolorna inte nödvändigtvis måste ske ofta, upprepande eller i kombination med andra 

trakasserier för att skapa effekten av att både pojkar och flickor inte känner den trygghet som 

de borde i skolan. Hon kommer även fram till att det är pojkar som är de som till största del 

äger rätten till att ta till verbala kränkningar. Eliasson menar att pojkar som behärskar att 

verbalt kränka en annan individ, gärna med sexuellt laddade ord, allt som oftast tilldelas 

egenskaper som tuffa och populära. Dessa egenskaper är åtråvärda besitta. Flickor som 

använder samma verbalt kränkande språk som pojkar får inte alls samma åtråvärda 

egenskaper tilldelade sig. Istället får de egenskaper som omogen, okvinnlig och asexuell.  
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Eliasson drar också slutsatsen att de som kränker ofta ser kränkningen som ett roligt skämt 

medan de som blir kränkta inte anser kränkningen fullt lika skämtsam. Eliasson förstår att 

vissa pejorativa ord används som gängjargong och att de då förlorar sin kränkande mening 

och istället ska uppfattas som skämtsamhet. Men menar att hon ändå är en motståndare till att 

elever använder sig av ett kränkande språk, då det är en tunn linje mellan skämtsamhet och 

allvar. Med pejorativa ord menar Eliasson ord med nedsättande mening. Eliasson kommer i 

sin studie fram till att språket i allra högsta grad bidrar till den maktordning som finns mellan 

elever. Hon menar att vissa elever, speciellt pojkar, lär sig att använda verbala kränkningar på 

”rätt” sätt. Så att de genom användningen av dessa bibehåller sin plats högst upp i 

status/maktordningen.  

 

Status och maktordning som skapas genom verbala kränkningar baserade på kön, ålder och 
sexualitet, skapar en del av den sociala kontext i skolan där eleverna tillbringar sina liv och 
skapar sina identiteter  (Eliasson 2007:47-48).  

 

Användningen av verbala kränkningar blir alltså ett sätt att stärka den egna identiteten och 

den egna rollen. Den som länge varit dominerande för forskningen kring fysiska och verbala 

kränkningar är Dan Olweus. Olweus har studerat norska och svenska elever och skrivit ett 

antal böcker, bl.a. Mobbing - vad vet vi och vad kan vi göra från 1986 och Mobbing bland 

barn och ungdomar från 1999, som beskriver vad som karaktäriserar mobbaren och offret 

samt strategier för hur man ska kunna ta bort mobbingen från skolorna. Olweus menar att man 

inte ska fokusera på mobbingen i sig utan på individerna, både de som kränker och de som 

blir kränkta.  

 

 

3.2  Definition av begreppet verbala kränkningar 

 

Det är viktigt att förstå vad en verbal kränkning är. Det är först när en förståelse för begreppet 

finns som man kan lära sig att göra något åt det. Olweus förklarar den verbala kränkningen i 

citatet nedan: 
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Det är en negativ handling när en individ tillfogar, eller försöker tillfoga, en annan individ skada 
eller obehag. Man kan utföra sådana handlingar med ord (verbalt), som när man hotar, hånar 
eller säger elaka och obehagliga saker som den andre inte tycker om att höra. (Olweus 1986:8-9). 

 

Den verbala kränkningen kan vara svårare för omgivningen att upptäcka, men bara för att den 

inte alltid syns så betyder det inte att den inte finns där. Margareta Svahn ger en förklaring till 

vad en verbal kränkning kan vara när hon säger att ”utsagor uttalade i syfte att såra och kränka 

någon närvarande eller icke – närvarande” (Svahn 1999:16). Svahn gör alltså ingen skillnad 

på om den verbala kränkningen uttalas direkt till vederbörande eller om den sägs i ett 

sammanhang där vederbörande inte befinner sig. Så länge den är menad att såra är det en 

verbal kränkning menar hon.  

Precis som kroppslig kränkning, den kränkning som är av ett mer fysiskt slag, kan göra ont så 

kan den verbala kränkningen göra lika ont. Olweus hävdar att ”Lika smärtsam kan det vara att 

utsättas för indirekt mobbing: att bli utfrusen och inte få vara med i kamratkretsen, att bli 

baktalad eller att andra hindrar en från att få vänner”(Olweus 1999:9).  

Eliassons definition av verbala kränkningar är att ”verbala kränkningar kan innehålla kallande 

av opassande namn, retning, göra någon till åtlöje, gliringar, förolämpningar eller hot” 

(Eliasson 2007:11). Om hur dessa används anser Eliasson att ”verbala kränkningar definieras 

som språkakter med förringande konsekvenser för mottagaren eller gruppen han/hon tillhör 

oavsett om avsikt fanns att såra” (Eliasson 2007:11).  

 

 

3.3  Teori om när verbala kränkningar används 
 

Margaretha Svahn teori om när verbala kränkningar används delar hon upp på fem 

användningsområden: affektladdade situationer, maktutövning, gängjargong, intimitet och 

urladdning. Hon menar att de är under dessa kategorier som verbala kränkningar vanligtvis 

kommer till uttryck (Svahn 1999:19).  
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Affektladdade situationer 

I en affektladdad situation ligger starka känslor till grund för brukandet av de verbala 

kränkningarna. Ilska, irritation och kanske rentav hat är exempel på sådana känslor. Känslorna 

blir så starka att de tar utlopp i ett verbalt kränkande.”I en affektladdad situation har de 

inblandade inte sällan behov av få ge utlopp för ilska och frustration”(Svahn 1999:18). Ett 

typexempel på en affektladdad situation kan vara ett gräl mellan två eller flera personer. 

Svahn menar dock att den verbala kränkningen inte nödvändigtvis behöver ske öga mot öga 

mellan de personer son träter.”I gräl riktas skällsorden direkt till en person. Men en 

affektladdad situation kan ju också vara ilska riktad mot en person som inte är 

närvarande”(Svahn 1999:19). Svahn menar att den verbala kränkningen räknas som en 

kränkning även om den inte sägs direkt till den person den är menad att såra.  

 

Maktutövande 

Svahn är av åsikt att den starke och överordnade ibland finner en viss lust i att såra eller 

förödmjuka den svage och sårbara. ”Inte minst märks detta genom att underordnade grupper 

synes vara extra utsatta för okvädningsord”(Svahn 1999:23). Hon menar att ilska inte behöver 

ligga till grund för att den överordnade kränker sin underordnade utan att denne kränker av 

den simpla anledningen att denne har makten till att göra så. Maktpositionen ger den som 

kränker ett sätt att genom verbala kränkningar kontrollera sina underordnande.”Maktbruk 

med hjälp av skällsord kan mången gång tolkas som försök att utöva en typ av 

kontroll”(Svahn 1999:23). Svahn menar att de överordnande på detta sätt håller sina 

underordnade i schack och på den plats de vill ha dem. De säkrar också sin egen maktposition 

genom att demonstrera skillnaden mellan deras båda positioner med hjälp av verbala 

kränkningar.”Genom möjlighet till stämpling kan man få folk att hålla sig inom en viss norm, 

ett slags sköt dig och du slipper bli kallad för fula ord”(Svahn 1999:23). 

 

Gängjargong 

Inom olika gängbildningar menar Svahn att det bildas olika typer av språk. Detta kallas för att 

det bildas en jargong. Denna jargong kan för utomstående verka grov och stötande medan de 
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inblandade inte ens reagerar över att de använder jargongen gentemot varandra eftersom de 

vet att det inte menas något med den.  

 

Användningen av en jargong som innehåller skällsord kan väl framför allt tillskrivas vissa 
ungdomsgrupperingar, men långt ifrån bara tonåringar slänger sig med till synes kränkande 
personbenämningar (Svahn 1999:24).  

 

Så länge alla inblandade känner till jargongens regler så kan språket inte heller skada. Snarare 

ger det grova språket inom gänget en vi-känsla. ”Språkanvändningen anger grupptillhörighet. 

Bruk av tabubelagda ord blir en del av ett identifierande”(Svahn 1999:24). Detta ställer 

däremot till problem om jargongen appliceras på en eller flera individer som inte är 

inbegripna med jargongens språkbruk. Då blir det inte längre en gängjargong utan en verbal 

kränkning. Svahn menar ”Provokativa, och ibland också chockerande blir skällsorden 

däremot om någon som är ovan vid språkbruket deltar, eller om språkbruket riktas mot någon 

utanför gruppen”(Svahn 1999:26). 

 

Intimitet 

 

I likhet med gängjargongen, där skällsorden används för att skapa en grupptillhörighet, 

används skällord för att skapa intimitet.”Närheten kompisar emellan tillåter vissa språkliga 

utsvävningar”(Svahn 1999:26). Svahn anser att skällsord och tillsynes verbala kränkningar 

används kamrater emellan för att visa närhet och samhörighet. Det ligger ingen nedvärderande 

mening i skällsorden även om det kan låta så för förbipasserande. 

 

Urladdning 

Sista användningsområdet Svahn nämner där verbala kränkningar är vanlighet är bland de 

underordnade grupperna. ”Genom att använda skällsorden utan värderande laddning, eller i 

positiv bemärkelse kan man ladda ur dem och därmed ta ifrån andra användare 

kraften”(Svahn 1999:27). Svahn menar att genom att de underordnade grupper själva 

använder de negativa orden de vanligtvis blir kränkta med tar de ifrån orden dess kränkande 
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mening. De snarare ger orden en positiv mening och kränkarens mening att såra misslyckas. 

Ett exempel på detta är kränkningen av homosexuella. Genom att de själva kallar sig flator 

och bögar, med stolthet inbakad i benämningen, blir orden inte längre kränkande för gruppen. 

De som vill kränka denna grupp, kan inte längre göra det, med dessa ord.  Eftersom gruppen 

själva har laddat ur orden dess negativa mening och istället gjort dem neutrala eller rentav 

positiva. 

 

4 Metod 
 

I metoddelen kommer jag att berätta vilka metoder jag använt mig av och varför jag valt att 

arbeta på just det sättet. Jag kommer även berätta hur jag förberedde, genomförde och 

bearbetade materialet som insamlats. 

 

4.1  Enkäter 
 

Jag har i min studie valt att använda mig utav enkäter för att kunna få min forskning mätbar. I 

vanliga fall används enkäter helst i kvantitativ forskning.  Skillnaden mellan en kvalitativ 

studie och en kvantitativ studie är att den kvalitativa forskningen inte söker någon absolut 

sanning utan är en tolkning av de resultat man får in som gäller för den lilla grupp där 

forskningen utförts. Kvantitativ forskning däremot söker en mer generell sanning som är 

uppbyggd på resultat och statistik som gäller ett större antal informanter. Därför används 

vanligtvis enkäter vid kvantitativ forskning men eftersom antalet informanter i denna studie 

inte är så många gick det bra att använda enkäter som metod för denna studie.  

Totalt tilldelades 153 elever enkäten, eleverna gick i årskurs 3 – 6 och var mellan 9 och 13 år. 

Varje enkät bestod av 13 frågor som berörde ämnet, se bilaga 1, varav ungefär hälften var 

kryssfrågor och hälften frågor som krävde ett något längre svar. Jag valde att utforma min 

enkät på detta sätt p.g.a. att vissa frågor endast kunde besvaras med ett ja eller ett nej medan 

följdfrågorna till dessa krävde ett något längre svar. Jag valde att dela ut min enkät på 

mellanstadiet då forskningen om verbala kränkningar redan bedrivits bland de högre åldrarna. 

Jag tyckte därför att det skulle vara intressant att se hur det ser ut även lägre ner i åldrarna. 
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Miriam A. Eliasson har i sin studie, Verbal abuse, använt sig av både intervjuer, observationer 

och enkäter för att få en helhetsbild av hur verbala kränkningar ter sig på högstadiet (Eliasson 

2007). 

Mitt val att enbart använda mig av enkäter grundar sig på att det var den metod som säkrast 

kunde ge mig information om mitt forskningsområde. I Eliassons enkäter har hon valt att 

ställa eleverna frågor med redan färdiga svarsalternativ. De har alltså inte fått utrymme till att 

skriva om det blivit kallade för andra nedvärderande saker än de som Eliasson efterfrågar. 

Eliasson har ställt frågor där svaren ska fyllas i på en skala eller genom att kryssa i redan klara 

svarsalternativ. Enkäter utformade på det sättet är informationsmässigt bra om man vill 

undersöka specifika ords användning eller bara vill ha svar som ja eller nej eller hur ofta. Men 

eftersom min studie har en lite annorlunda vinkling och enkäter är den enda metod som 

använts har jag valt att låta mina informanter svara på ett friare sätt vad det gäller de verbala 

kränkningar de kan tänkas utsättas för. Jag valde att, till skillnad från Eliasson, intressera mig 

för om verbala kränkningar förekommer och vilken variabel dessa kan ha. Jag valde att bortse 

från hur ofta dessa kränkningar sker då jag anser att detta inte är relevant för min 

undersökning. Bara det att den verbala kränkningen existerar gör den till ett problem, om den 

sker ofta eller bara ibland spelar ingen större roll. 

Jag har i min studie valt att utgå från fråga 1-6 samt fråga 10 på enkäten. Detta har jag gjort då 

dessa frågors svar blev som mest intressanta för min undersökning. Alla deltagande elever är 

anonyma. 

 

 

4.1.1 Val av informanter 

 

Som redan nämnts valde jag att göra min undersökning med elever i åldrarna 9 – 13 år som 

går i årskurs 3-6. Anledningen till detta är att denna åldersgrupp än så länge till stor del 

lämnats utanför forskningen om verbala kränkningar. Forskningen som bedrivits på ämnet 

verbala kränkningar är ofta belägen bland äldre elever på högstadiet och därför blev det 

intressant att fokusera på denna ålderskategori. 
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4.1.2 Genomförande 

 

Rektorerna på två skolor i södra Sverige kontaktades via telefon någon vecka innan 

undersökningen gjordes. Jag förklarade mitt syfte och min frågeställning och frågade om de 

möjligtvis skulle ha några klasser på sin skola som var intresserade av att fylla i en enkät 

rörande ämnet. Det visade sig att båda skolorna var intresserade och jag bokade in en dag på 

varje skola. Jag gjorde då i ordning den enkät, bilaga 1, som jag skulle använda mig utav. Den 

kom att bestå av 13 frågor, både kryssfrågor och frågor som krävde ett något längre svar. 

Enkäten delades ut i klasserna och samlades in så fort eleverna var klara. Detta för att vara 

säker på att verkligen få in resultatet och kunna börja med min sammanställning av dessa så 

fort som möjligt. 

 

4.1.3 Aspekter att ta hänsyn till 

 

Det hade varit till fördel att få testa enkäterna på en eller två klasser innan för att få en 

kvalitetskontroll. Jag upptäckte efteråt att vissa frågor var svåra för eleverna att förstå och 

hade genom en sådan kontroll upptäckt det tidigare och fått en chans att bearbeta om dessa 

frågor. Det är också möjligt att enkätutskicket skulle ha kunna kompletterats med intervjuer 

för att på så sätt vidga resultatet.  

 

 

4.1.4 Reliabilitet och validitet  

 

Jag är medveten om att reliabiliteten i studien påverkas av vem som tolkar den och jag är 

därför medveten om att tolkningen hade sett annorlunda ut om någon annan utfört den. Då 

mina egna tolkningar påverkas av mina tidigare erfarenheter och min bakgrund.  

Jag är också medveten om att ärligheten hos respondenterna kan ha påverkat studiens 

validitet. Verbala kränkningar är ett känsligt ämne, som för respondenterna kan vara jobbigt 

att prata om. Därför finns en möjlighet att respondenterna valt att inte svara sanningsenligt på 
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de frågor som fanns i enkäten. Detta kan med all sannolikhet påverka studiens relevans och 

giltighet.  

Trots min medvetenhet om dessa faktorer väljer jag ändå att fördjupa mig kring ämnet. Jag 

anser det viktigt att forskning bedrivs kring ämnet för att skapa förståelse för problemet 

eftersom det är först då som man kan göra någonting åt det. 

 

5 Resultat 
 

Här presenteras resultatet av undersökningen i form av text tillsammans med diagram för att 

läsaren lättare ska kunna få en klar bild av forskningens slutsatser. 

 

5.1  Resultat av undersökning 

 

Av de 153 elever som deltog i enkäten svarade 108 att de blivit kränkta verbalt i skolan. Av 

dessa 108 var 60 elever flickor och 48 elever pojkar. För att göra det hela ännu klarare innebär 

det att det i procentform är ca: 55,5% av de 108 tillfrågade eleverna är flickor och ca: 44,4% 

är pojkar. Resultatet visar att av alla de deltagande informanterna fanns endast 45 elever som 

ansåg sig att aldrig ha blivit utsatta för någon form av verbal kränkning, alltså ca 29,5%. 

Dessa har jag dock valt att inte analysera i min undersökning. Vidare i undersökningen 

kommer endast antal elever att anges. Frågan som ställdes till informanterna för att få fram 

resultatet var: 

• Har du någon gång blivit kallad för något du inte tyckte om att bli kallad 
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       Figur 1   Hur många blir verbalt kränkta? 
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Informanterna ställdes frågan: 

• Vad blev du kallad för i så fall? 

I det sammanställda resultatet av min undersökning fann jag att det fanns en skillnad på vilka 

ord flickorna blev kränkta med ord mot vad pojkarna kränktes med. Pojkarna kränktes oftare 

med ord av en mer sexuell karaktär medan flickorna oftare kränktes med ord som hånade 

deras utseende. 

I figur 2 och figur 3 går det att utläsa en annan skillnad mellan pojkar och flickor, nämligen 

att bara hälften så många pojkar som flickor blir kränkta genom negativt rimmande av deras 

namn. 

Det går också att se vissa likheter mellan könen. Det finns ett ord som flest informanter från 

båda könen anser sig bli kränkta med. Detta var ordet idiot. 13 pojkar och 15 flickor svarar att 

det blivit kränkta med detta ord. 

 

       Figur 2    De ord anser sig bli verbalt kränkta med 
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      Figur 3   De ord flickor anser sig bli verbalt kränkta med 

 

 

• Kallar du ibland något annat barn för något dumt? 

 

Hos de informanter som själva inte upplevde att de utsattes för verbala kränkningar var det 

ingen som svarade att de  kränkte andra med ord. Bland de informanter som kände sig kränkta 

blev svaren annorlunda. Det visade sig att av de 60 flickor som själva blev verbalt kränkta 

fanns det 30 stycken som kränkte andra elever. Bland de 48 pojkarna som blev kränkta var det 

31 stycken pojkar som svarade att de kränkte andra elever verbalt.  

 

• Hur känns det för dig när du blir kallad för något dumt? 

Att det var de elever som själva blivit kränkta som kränkte andra blev intressant eftersom i 

stort sätt alla dessa informanter svarat, att de blev ledsna och mådde dåligt när det själva 

utsattes för kränkningar.  
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Det blev därför intressant att ta reda på vilka ord som användes när de själva verbalt kränkte 

andra. Det intressanta låg i att se om det vara samma ord som de själva blev kränkta med som 

de sedan använde för att kränka andra. 

 

       Figur 4 Ord flickor kränker andra med 

 

       Figur 5 Ord pojkar kränker andra med 
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Eftersom tidigare forskning, bland äldre elever, hänvisar till att det mestadels är pojkar som 

står för kränkandet i skolan och att de då kränker andra pojkar försökte jag i min studie att ta 

reda om så var fallet även bland mellanstadieelever. Informanterna ställdes frågan: 

• Är den som säger dumma saker till dig flicka, pojke eller både flickor och pojkar? 

Diagrammet nedan visar att de flickor som svarade på frågan oftare blir verbalt kränkta av 

andra flickor. Endast två flickor säger sig blivit kränkta av pojkar. När det gäller pojkarna ser 

man ett mer jämt resultat. Pojkarna anser sig bli kränkta näst intill lika ofta av flickor som av 

andra pojkar. I kategorin för de som känner sig kränkta av båda könen blir det svårare att 

avläsa vilket kön dem oftast känner sig kränkta av. 

 

Figur 5  Vem utför de verbala kränkningarna? 

 

 

Av de 108 elever som känner sig verbalt kränkta i skolan visar min under sökning att det finns 

34 elever som känner sig rädda för att bli kränkta när de är i skolan. Åtta stycken av dessa är 

pojkar och 26 stycken är flickor. I min undersökning tog jag reda på varför de tror att de blir 

kränkta. 
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• Varför tror du att du blir kallad för det? 

Resultatet kunde sammanställas i sex kategorier, se figur 6. Det vanligaste svaret, 25 stycken 

från varje kön, var att de inte visste varför de blev kränkta. 12 flickor och 6 pojkar svarade att 

de tror att de blir kränkta därför att de är sådana som kränkaren säger att de är. Det tredje 

vanligaste svaret visade sig vara att kränkaren tyckte att utförandet av kränkningen var roligt. 

Nio flickor och fem pojkar svarar att de tror att detta är anledningen. Det visar sig endast vara 

flickor som tror att kränkaren utför handlingen för att denne är arg. I de två sista kategorierna 

har de kränkta eleverna svarat att orsaken till kränkningen är att kränkaren vill vara tuff eller 

att det hände för att båda gjorde likadant mot varandra. 

 

 

Figur 6   Varför tror du att du blev kränkt? 
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6 Analys 
 

I detta avsnitt presenteras analysen av studien. Här kopplas relevant litteratur in och mina 

egna tolkningar av mitt resultat kommer till tals. 

 

 

6.1  Idiot, hora och bögjävel! 
 

Verbala kränkningar är ett stort problem i dagens skola. Det är ett problem som många skolor 

arbetar med. 

Det är inte någon nyhet att språket som används är av sexuellt laddad karaktär.  I alla tider har 

ord med sexuell anknytning använts som skällsord. Enligt Svahn så har skällsord och 

skällsord med sexuell anknytning, såsom hora, använts under en väldigt lång tidsperiod. 

”Ordet hora var bondesamhällets grövsta skällsord till en kvinna” (Svahn 1999:97). Ordet 

”hora” används fortfarande vid kränkningar men är inte nödvändigtvis ett ord som enbart 

används vid verbal kränkning av flickor. I min undersökning, se diagrammen nedan, kan jag 

se att även fyra pojkar vid ett eller flera tillfällen blivit kränkta med just det ordet. Det är bara 

två mindre än de sex flickor som säger sig ha blivit kränkta med samma ord. Ordet är ett 

pejorativt ord menat för kvinnan, men ordet har även som egenskap att kunna kränka mannen 

just av den anledningen att ordet har kvinnlig könstillhörighet. 

En teori om varför ordet hora, ett från början konstruerat ord för kränkning av det kvinnliga 

könet, blivit könsneutralt skulle kunna vara att genom att ge denna typiskt kvinnliga 

benämning till en individ av manligt kön så fråntar du därigenom dennes manlighet. Svahn 

skriver om dessa ”kvinnliga ord”, hora, fitta etc., och menar att ”orden är nedsättande redan 

då de benämner kvinnor men får en annan negativ laddning då de överförs på män” (Svahn 

1999:137). Svahn menar att anledningen till att det är så beror på att kvinnor är underordnade 

männen i den samhälleliga hierarkin och genom att benämna en man/pojke med kvinnoord så 

fråntas han sin manlighet och sin förstaplats i den hierarkin (Svahn 1999:137). Samma sak 

anser Svahn gäller när män/pojkar benämns med ord kopplade till homosexualitet. Det 
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framgår att åtta pojkar i min undersökning känt sig kränkta då de blivit kallade för bög. Det är 

alltså dubbelt så många pojkar som blivit verbalt kränkta med ordet bög än med ordet hora. 

Svahn menar att homosexualitet ligger ännu längre ner i den samhälleliga hierarkin, under 

heterosexualiteten. Ord som bög, som idag är ett neutralt och urladdat ord bland 

homosexuella, blir ett laddat ord när det överförs på den heterosexuella normen därför att det 

tar ifrån den heterosexuelle mannen hans manlighet. ”Att använda ord för i samhället 

underordnade grupper om överordnade är ett effektivt verbalt vapen med mycket gamla anor” 

(Svahn 1999:133). 

Hela 13 pojkar blir kallade för idiot, ett ord som i Bra Böckers Lexikon fått förklaringen 

okunnig, dum och sinnesslö människa (Bra Böckers Lexikon, band 11, 1986:241). Det är 

svårt att tänka sig att någon av de informanter som deltagit i undersökningen skulle kunna 

passa in på denna beskrivning. Det är heller inte ord som enligt min mening kränker 

könstillhörigheten. Snarare är min tolkning att ordet sägs utan större reflektion om dess 

innebörd utan mer används som ett kraftord att ta till vid ilska. 

Svahns teori om varför idiot, och andra ord för dum, används så flitigt stämmer inte riktigt 

överens med min tolkning. Hon menar att intelligens förr varit förknippat med mannen och 

dennes manlighet och genom att kalla en man för idiot tar du en bit av hans manlighet. 

Bland de flickor som uppgav att de upplevde sig kränkta uppgav 15 stycken att de blir kallade 

idiot. Detta är likvärdigt med antalet pojkar som blir kränkta med samma ord då det var något 

färre pojkar än flickor som deltog i undersökningen. Det tidigare manligt laddade ordet har 

alltså även det tappat sin köntillhörighet. Trots detta går det inte att ta miste på att ordet 

fortfarande behållit sin kränkande mening. Samma sak gäller, som tidigare nämnt, för ordet 

”hora” som också fått en mer könsneutral roll. 

En intressant punkt av undersökningen är när det visade sig att flickorna till betydligt större 

grad blir kränkta med ord som nedvärderar deras utseende eller namn. ”Tjockis” uppger 

endast tre pojkar att de blivit kränkta med medan åtta flickor blir kränkta med samma ord. 

Ingen av pojkarna säger sig ha blivit kallade för ”ful” medan det är vardag för hela sju flickor. 

”Skönhetsidealet är så starkt kopplat till kvinnlighet att det blir självklart att ord som uttrycker 

att en kvinna är ful kränker”(Svahn 1999:125). Med det menar Svahn att precis som när 

pojkarna, med vissa ord, blir ifråntagna sin manlighet så blir flickorna ifråntagna sin kvinnliga 

identitet genom att bli kränkta med ord som klassas som okvinnliga attribut. Samma sak 

gäller för ”tjockis”. Fetma ingår inte som ett attraktivt kvinnligt attribut i det kvinnliga 



21 

 

skönhetsidealet. Genom att kränka en flicka med detta ord ställs hon utanför normen och blir 

onormal. Detta kan tolkas som att det kvinnliga idealet grundar sig på utseende och det 

manliga idealet på egenskaper som stark, intelligent och bejakande av sin sexualitet.  

 

Rimmande på namn 

När de gäller negativt rimmande på namn säger tio flickor att de blir kränkta på det sättet 

medan det bara är hälften så många pojkar som blir kränkta på liknande sätt. Min slutsats av 

detta är att flickor oftare kränks med ord som kränker vem de är medan pojkar oftare kränks 

med ord som kränker hur de är. 

 

 

6.1.1 På skoj eller inte? 

 

I ett gäng kan en viss gängjargong skapas. Ord som annars skulle verka kränkande blir 

skämtsamma och kanske rentav kärleksfulla inom kamratkretsen. Rickard Jonsson är av 

liknande åsikt när han i sin doktorsavhandling kommer fram till att ”När man använder de 

”fula orden” för att tala med sina vänner så menar man inget illa, tycks regeln gälla” (Jonsson 

2007:114). Han menar att barn/ungdomar ibland skapar en samhörighet genom att använda 

sig av det fula språket vänner emellan på ett kamratligt vis. Som vuxen kan det vara svårt att 

veta om det ligger en vänskaplig ton bakom det fula språket eller inte. Därför kan tyckas att 

det kränkande och pejorativa språket borde förbjudas på alla plan i skolan, även om det påstås 

att det sägs med vänskaplig ton. ”Ändå kan man säga att just ungdomsspråket karaktäriseras 

av att där bl.a. ingår svordomar, nedsättande ord och annat som av vuxenvärlden betraktas 

som fult språk”(Svahn 1999:24). Så länge det mindre attraktiva språket förs inom en grupp 

där alla ”spelarna” är med på reglerna och uppfattar det som skämtsamt kan det inte uppfattas 

som fel. ”Till dagens bruk av nedsättande ord hör dessutom ett annat viktigt område; 

gängjargongen, där skällsorden visserligen kan vara utlopp för såväl affekt som makt, men 

där normalbruket nog ändå bör uppfattas annorlunda”(Svahn 1999:17). 

Bland mina informanter ställdes frågan om varför de tror att just de blev kränkta. Nio flickor 

och fem pojkar svarade att de tror att de blev kränkta därför att den som kränkte dem tyckte 
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att det var roligt. Eliasson talar om ”the only joking discourse” (Eliasson 2007:34). Hon 

märkte i sina intervjuer att eleverna ofta bortförklarade kränkningarna med att de ”menade 

ingenting”. Hon märkte också att de som själva kränkte bortförklarade sina gärningar med att 

”det bara slank ur mig” (Eliasson 2007:31). Genom att bortförklara kränkningen som något 

roligt eller något som inte var menat att vara en kränkning, så suddas den kränkande 

meningen med ordet bort. Offret för kränkningen kan då skaka av sig kränkthetskänslan 

genom att avfärda kränkningen som ett skämt och den som utför kränkningen behöver inte 

känna sig elak då de hävdar att det inte var av mening att kränka. Vad som är på skoj eller inte 

bestäms av de i gruppen med hög status och antingen accepteras ordet som ett skämt eller så 

döms det till elakhet och kan då inte användas i något ”skämt”- sammanhang. För de elever 

med lägre status finns inte så många val utan vill man tillhöra gruppen får man acceptera de 

regler som bjuds.  

Den verbala kränkningen ger samma makt och status som den fysiska kränkningen ger. ”Det 

kan få positiva konsekvenser för de elever som lär sig att använda det på ”rätt” sätt”(Eliasson 

2007:49). Eliasson menar att för de som lär sig hur de ska kränka andra för att själva få en 

högre status får den verbala kränkningen en i allra högsta grad positiv mening. De får hög 

status och hamnar på så sätt högt upp i den makthierarkin som råder på skolan. 

Det verkar dock råda skilda regler om vem som kan använda sig av den skämtsamma tonen i 

en kränkning. Samma regler som gäller för pojkar, gäller inte för flickor hävdar Eliasson. 

”Flickor som kränkte nämndes ofta i negativa kontexter, som konflikter och bråk, medan 

pojkar som använde sig av verbala kränkningar ofta beskrevs i termer som 

skämtsamma”(Eliasson 2007:28).  

 

 

6.2 Vem är det som kränker? 
 

Skällsord som del i makthandlingar handlar ofta om att en strukturellt överordnad grupp, eller individ ur en 

strukturellt överordnad grupp, brukar invektivt för att trycka ner en underordnad grupp eller en representant 

för en underordnad grupp (Svahn 1999:21). 
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Informanterna ställdes frågor om de själva kränkte sina klasskamrater och vad de själva 

använder för kränkande ord. Svaren på dessa frågor blev ytterst intressanta. Ingen av de elever 

som själva inte blev kränkta svarade att de kränkte andra elever. Bland de kränkta eleverna 

såg det däremot annorlunda ut. Av de 60 flickor som själva ansåg sig bli kränkta fanns det 30 

flickor som kränkte tillbaka. Hos de kränkta pojkarna är det lika illa. Av 48 kränkta pojkar 

fanns 31 pojkar som kränkte andra. De använder sig av samma ord som de själva accossierar 

som sårande och kränkande när de kränker andra. Intressant med tanke på att de av egen 

erfarenhet av smärtan efter en kränkning, rent logiskt inte skulle vilja utfärda en liknande 

handling gentemot någon annan.  

Olweus skriver att ”mobbarna kännetecknas antingen av ovanligt lite ångest och osäkerhet 

eller är de ungefär genomsnittliga”(Olweus 1986:34). En annan forskare, Erling Roland som 

gjort en forskningsstudie stödd utifrån Olweus forskning, har upptäckt något helt annat. 

Roland hävdar att ”plågarna reagerade med större social osäkerhet än vad som är normalt” 

(Roland 1983:12) 

Den tolkning jag gör utifrån min egen studie, där det visat sig att de kränkta är de som själva 

kränker, är att kränkaren är osäker och behöver kränka någon annan för att själv bli stärkt 

igen. De kan därför inte klassas som känslokalla inför utförandet av den kränkande 

handlingen, eftersom de innan uppgett att de mår dåligt när andra kränker dem. Snarare 

vänder de sin ångest och osäkerhet från då de tidigare själva utsatts för kränkning till att skapa 

en falsk styrka då de kränker andra. Det verkar också vara av åsikt hos vissa elever, som 

deltagit i enkäten, att man har rätt att ”ge igen”. Kanske ges här en förklaring till varför det är 

de kränkta som kränker, de ger ju ”bara” igen. Det som de egentligen gör är att skapa en 

negativ verbal spiral som när den väl satts i spinn kan vara svår att få stopp på. Samtidigt 

hävdar Olweus att ” mobbarna ser ut att ha liten medkänsla med offer för mobbning”(Olweus 

1985:33). En förklaring till varför de kränkta väljer att kränka andra är kanske just detta, att 

de själva redan är offer och identifierar sig som det. De har därför svårt att känna någon form 

av medkänsla för de som blir offer för deras kränkningar. Återigen vänder de på kakan och 

skapar den falska styrkan, som ligger i att för en gångs skull inte vara den som blir kränkt 

utan i att vara den som kränker. Genom att kränka en annan individ kan du stärka din egen 

status och få en plats i maktordningen.  
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I mötet med andra är strävan kanske att ge medaktörerna en viss uppfattning om vår person, vår 
identitet och vi agerar därför på sådana sätt att det ska bli möjligt för andra att dra de slutsatser vi 
önskar (Edlund m.fl. 2007:23).  

 

Vi har alla en bild av hur vi vill bli uppfattade och många trivs i de roller som förknippas med 

status. Status får man genom andra i den kontext man tillhör. Därför är det viktigt att genom 

språket ge gruppen den uppfattning man vill ge av sig själv för att förtjäna statustiteln.  

 

 

6.3 Vem blir kränkt? 
 

En vanlig uppfattning är att pojkar verbalt kränker flickor och att det då är könsord som 

används till största del. En av frågorna i enkäten frågade efter vem det var som utförde de 

verbala kränkningarna. Det fanns tre rutor som svarsalternativ, pojkar, flickor eller både 

pojkar och flickor. 

”Det är betydligt fler pojkar än flickor som mobbar, och många flickor mobbas i huvudsak av 

pojkar. Det har också framkommit att något fler pojkar än flickor är mobboffer” (Olweus 

1999:12). Eliasson har kommit fram till samma slutsats i sin studie och menar att det beror på 

att pojkar på högstadiet behöver använda sig av den verbala kränkningen för att konstruera sin 

manlighet. ”Den åldersrelaterade effekten på nivån av de verbala kränkningarna visar på att 

verbala kränkningar är ett framstående drag i konstruktionen av manlighet bland äldre 

pojkar”(Eliasson 2007:36). Enligt min studie ser det annorlunda ut på mellanstadiet. Där anser 

sig flickorna bli verbalt kränkta av andra flickor till största del. Pojkarna kränks av det egna 

könet nästan lika mycket som av det motsatta. När de gäller de som svarat i kategorin för båda 

könen blir det svårt att utläsa om kränkningarna oftare kommer från de ena eller andra könet 

eller lika ofta. Man kan inte se ett klart övertag från pojkarnas sida vad gäller att de skulle 

vara den mest kränkande parten. 

Flickor och pojkar verkar vara företrädare av två olika sorters kränkning. Olweus har en teori 

om att flickor är överrepresenterade inom den verbala typen av kränkningar. ”Flickor 

begagnar sig i stor utsträckning av indirekta och mer utstuderade metoder, såsom baktalande, 

utestängning från kamratkretsen och manipulerande av kamratrelationer – till exempel att ta 
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”bästisen” från någon” (Olweus 1999:12). Medan han anser sig ha forskning som stödjer att 

pojkar är överrepresenterade som användare av den fysiska sorten av kränkning. ”Bland 

pojkar spelar fysisk styrka eller svaghet en viktig roll i mobbingen” (Olweus 1986:35).  

Gunilla O. Björk uttrycker sig såhär: ”Kombinationen praktisk kunskap och finstämdhet inför 

situationen, den s.k. situationskompetensen utgör något av det som skiljer mobbaren från den 

mobbade (Björk 1999:169). Mobbaren har ofta en förmåga att på förhand kunna plocka ut de 

”offer” som mobbaren sedan innan vet att han/hon kan hantera. Mobbaren väljer alltså sällan 

ut ett offer med stark självbild utan väljer ett offer som redan innan känns svagt. 

När offret blivit utvalt kan offret välja att stå emot maktordningens krav på underlåtelse, ”men 

hennes eller hans möjligheter inom den sociala gruppens mekanism blir då 

begränsad”(Eliasson 2007:40).  

 

6.4  Vart sker den verbala kränkningen? 
 

”Omkring 50-75 procent av mobbingen äger rum under rasterna: på skolgården, i korridorerna 

eller på mer undanskymda platser” (Olweus 1999:14). En fråga jag ställde i min undersökning 

var: Är du rädd för att bli kallad något du inte gillar i skolan? 

Av 108 elever på mellanstadiet är det 34 stycken som är rädda för detta varav 8 stycken är 

pojkar och 26 stycken är flickor. Det kan i en del ögon se ut som ett litet antal men det är 34 

elever för mycket. Rädsla är en känsla som borde vara ickeexisterande på en skola, enligt min 

mening. Frågan var ställd på ett sådant sätt att den skulle innefatta hela skolan därför kan det 

inte uteslutas att Olweus påstående stämmer. Säkerligen sker den mesta kränkningen, av både 

verbalt och fysiskt slag, på platser där vuxnas insyn är mycket liten eller ingen alls. Då de 

flesta elever vet att det som de gör när de kränker en annan individ är fel. De vet att en sådan 

handling inte skulle accepteras utanför den egna gruppen.  

 

Vad som behövs är en slags rumsliga och sociala frizoner där osäkerheten kan expanderas, ty där 
finns källan till makt. Och för att en vanlig situation ska bli till en mobbingsituation krävs 
möjligheten till maktåterskapande. Det är alltså i skuggan av säkerheten som mobbingen tar sin 
utgångspunkt (Björk 1999:169).  

 



26 

 

Den som kränker vill med andra ord skapa en kontext där offret blir otryggt. Vid fysisk 

kränkningen kan detta ske någonstans där ingen ser och vid verbal kränkning räcker det med 

ett ord på en plats där ingen hör. 

 

 

6.5  Varför tror offren att de blir kränkta? 
 

Det behövs egentligen ingen forskning, utan bara sunt förnuft, till att förstå att en individ som 

blivit verbalt kränkt under längre tid drabbats av en dålig självbild. Faktum är att tiden, som 

kränkningen pågått, kanske inte ens är ett avgörande faktum. Att få höra att du inte duger eller 

att du är på ett visst sätt som inte tillhör normen kan skada självbilden och till och med få 

individen att tro att den är precis sådan som den kränkande sagt att de är. Roland fann i sin 

forskning att ”offren, i större utsträckning än vad andra barn gjorde, tyckte mobbingen var 

välförtjänt” (Roland 1983:15). Min studie visar på att12 stycken flickor och 8 stycken pojkar 

svarade att de tror att de blir kränkta därför att de är sådana som deras kränkare säger att dem 

är. Det visade sig vara något fler flickor än pojkar som trodde att detta var anledningen. 

Två pojkar och två flickor tror att de blir kränkta eftersom de som kränker dem ville vara 

tuffa. Tuffhet är ofta associerat till utförandet av kränkande behandling. Eliasson hävdar 

också i sin studie att ”verbal grovhet associeras med att vara tuff” (Eliasson 2007:28). 

Samtidigt, som tidigare nämnts, menar Eliasson att det inte ger samma status för flickor som 

för pojkar att visa sig tuffa genom att använda sig av de verbala kränkningarna. I resultatet för 

min studie anser sig flickor oftare bli kränkta av andra flickor än av pojkar, vilket gör att 

flickorna behärskar den verbala kränkningen minst lika väl som pojkarna. Men samtidigt 

verkar inte tuffhet vara den faktor som eleverna själva associerar kränkningen med. 

Intressant blir istället att det i min studie visar sig att tuffhet inte verkar spela den största 

rollen i varför informanterna tror att de blir kränkta. Detta grundat på att endast är 4 av 102 

elever, som valde att svara på denna fråga, har svarat att de tror att tuffhet har något att göra 

med det hela.  
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Fem flickor svarade att de tror att de som sa de nedvärderande orden var arga på dem. ”När 

orden och argumenten tryter, när man är så förtretad att omedelbart utlopp för ilska är av 

nöden att man tar till glåpord”(Svahn 1999:18). Ibland bubblar ilskan över och nedsättande 

ord känns som ett nödvändigt ont. Men det betyder inte att det inte känns för personen som 

blir utsatt även om det är avreagerande för den som får ur sig orden. Intressant med svaren 

från enkäten var även att det endast var flickor som svarat att deras kränkare handlat i affekt, 

inga pojkar. 

Resultatet av studien visar att 50 stycken elever blir kränkta utan att de vet varför. Av dessa är 

hälften flickor och hälften pojkar. Att vid ett eller flera tillfällen bli kränkt utan att ens förstå 

anledningen om varför just du blir hånad är ingen skön känsla. Det är inte nödvändigtvis så att 

det blir lättare för att den kränkta eleven förstår varför den blir kränkt men ovissheten är minst 

lika obehaglig. Det behöver egentligen inte ens finnas någon anledning till varför en specifik 

individ blir kränkt. ”Offrets tillskrivs negativa motiv, och hela hans beteende tolkas i 

detta”(Roland 1983:14). De som kränker bestämmer sig för att endast tillskriva sitt offer 

negativa sidor och på så vis rättfärdiga sina kränkningar. Trots att flickor och pojkar resonerar 

olika kring varför de tror att de blir kränkta så finns det inget som säger att de skulle hantera 

kränkningen på olika sätt. Snarare verkar de allra flesta vara eniga om att verbala kränkningar 

gör ont. 

 

 

7 Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med studien var att genom min enkät och tidigare forskning få reda på hur 

mellanstadieelever använder språket sinsemellan. Syftet med studien var även att undersöka 

om verbal kränkning existerar på mellanstadiet och vad man i så fall säger till varandra. Men 

också för att se vem det är som kränker, varför man kränker andra och var någonstans 

kränkningen sker. För att ta reda på detta begav jag mig ut till två skolor i södra Sverige där 

jag lämnade ut en enkät bestående av 13 frågor, angående ämnet, till 153 stycken 

mellanstadieelever.  
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De slutsatser jag kom fram till var att det endast fanns 45 elever av dem jag undersökte som 

svarade att de aldrig blivit verbalt kränkta. Det innebär att 108 elever fått erfara kränkning via 

ord. De ord som användes var till största del ord med sexuell anknytning eller ord som 

nedvärderade utseende eller psykisk karaktär. Pojkarna kränktes oftare med de sexuellt knytna 

orden medan flickor oftare fick höra ord som kränkte deras utseende. Bland både pojkar och 

flickor var ordet idiot det ord som oftast användes för kränkning. 

Den mesta forskningen inom ämnet, verbala kränkningar, tyder på att det skulle vara flest 

pojkar som använder sig av kränkningar, och att de då både kränker det egna könet och det 

motsatta. Den slutsats jag kommit fram till i min studie tyder dock på att det inte stämmer i 

det här fallet. I de klasser jag undersökt kränker flickorna till största del andra flickor, medan 

pojkarna till största del kränker andra pojkar. Varför det är så är svårt att svara på. Min egen 

tolkning är att mellanstadiet är mer uppdelat vad gäller pojkar och flickor. Jag menar att 

flickor och pojkar kanske inte rör sig i samma vänskapskretsar, även om de delar samma 

skola. Den viktiga hierarkin och maktordningen existerar till stor del bara inom det egna 

könet. Därför finns det inget intresse av att kränka det motsatta könet på samma sätt som 

tidigare forskning menar att det finns på högstadiet.  

Det visar sig att en tredjedel av eleverna är rädda för att bli kränkta när de är i skolan. Detta 

tycker jag pekar på en skolmiljö som borde ses över. Kränkningar sker ofta i kontexter där 

vuxna inte har insyn såsom tomma korridorer, toaletter eller gömda platser på skolgården. 

Fler vuxna på fler platser i skolan skulle kanske kunna vara en lösning.  

Som det ser ut så tror en del elever att de blir kränkta för att deras kränkare ville vara roliga. 

Tidigare forskning har tagit upp den rådande skämt-diskursen där kränkningarna bortfärdas 

som skämt av de kränkta och ”misstag” av de som kränker. I min studie verkar eleverna ändå 

ha känt sig kränkta, men de förstår att kränkaren finner ett nöje i att utfärda kränkningen. 

Flera elever har också svarat att de tror de blir kränkta därför att de är sådana som kränkaren 

säger att de är. Min slutsats är att något måste göras och det måste göras snabbt. En kränkning 

behöver inte ske upprepade gånger eller vid ett flertal tillfällen för att skada en individ. En 

endaste gång kan räcka för att knäcka en individs syn på sin egen självbild. Det är just därför 

verbala kränkningar inte på något villkor kan accepteras. 

Tidigare forskning om ämnet har till största del ägt rum bland äldre elever på högstadiet och 

det som skiljer min studie ifrån andra är just det att jag valt att fokusera på något yngre barn. 

De barn som deltagit i min studie har varit mellan 9-13 år. Jag valde den åldersgruppen för att 
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jag fann det intressant att se om verbala kränkningar var något som existerade även i denna 

åldersgrupp eller om det var ett fenomen endast relaterat till äldre barn. 

 

 

8 Förslag till fortsatt forskning 
 

Den verbala kränkningens existens på högstadiet har legat till grund för en del forskning och 

därför valde jag att studera den verbala kränkningens existens på mellanstadiet. Det skulle 

vara intressant att forska kring hur de ser ut med verbala kränkningar i andra ålderskategorier, 

både lägre åldrar och äldre. 

 

• Hur ser det ut i andra åldergrupper både äldre och yngre? 

De flesta skolor idag har någon form av utarbetat program för att förebygga kränkningar av 

alla de slag och till detta finns även stöd i läroplanen som är skolans styrdokument. Där  står 

att skolan ska sträva efter att varje elev ”Respekterar andra människors egenvärde” samt att 

varje elev ”Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen”(Lpo94:24). 

 

Trots detta finns fortfarande ett relativt stort antal elever som blir kränkta. Det skulle därför 

vara intressant att se fortsatt forskning om hur skolorna arbetar kring kränkningar och hur 

dessa arbeten sedan följs upp. Arbetar skolorna verkligen så hårt som de säger sig göra eller 

är det ett arbete som ser bra ut på papperet, men sedan inte ägnas någon större energi? 

 

• Hur arbetar skolorna med att motverka verbala kränkningar och hur följs dessa 

arbeten upp? 
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Bilaga 1 

 

Är du en:  pojke    flicka   

 

Hur många år är du? ……… 

 

 

1. Har du någon gång blivit kallad för något som du inte tyckte om att bli kallad?  

       

      Ja    Nej       (Om du svarat Nej på fråga 1 gå vidare till fråga 6) 

 

 

2. Vad blev du kallad i så fall?______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

3. Varför tror du att du blev kallad det?________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

4. Hur känner du dig när du blir kallad för något dumt?___________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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5. Är den /de som säger dumma saker till dig  

       

       pojke   flicka    både pojkar/flickor  

 

 

6. Kallar du ibland något annat barn för något dumt?       

      Ja          Nej                            (Om du svarat Nej på fråga 6 gå vidare till fråga 10) 

 

 

7. Vilka ord kallar du barnet för då?__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

8. Varför säger du sådana ord till andra barn?__________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9. Om du säger dumma saker.  

      Säger du det då till pojkar  flickor  både pojkar och flickor  

 

 

10. Är du rädd för att bli kallad för något dumt när du är i skolan?___________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

11. Vad är du i så fall rädd för att bli kallad?____________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

12.  Tycker du att man får säga elaka saker till någon annan person? Ja  Nej  

 

 

13.  I så fall, varför tycker du att man får göra det?________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


