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1 Inledning

Det skrivs mycket om fult språk både i böcker och i tidningsartiklar. Fult språk verkar vara ett ämne
som är högaktuellt och som de flesta människor har en åsikt om. Det här återkommande skrivandet
om fult språk, och då framför allt om fula personbenämningar, har väckt mitt intresse men även min
oro.

Intresset, som jag nämnde ovan, bottnar främst i att jag som blivande lärare vill veta vad det är för
slags språk som används i skolorna, både bland elever och personal, samt av vilka anledningar. Oron
gäller i all synnerhet syftet, eller syftena, med ”de fula” ordens nyttjande. Med det här menar jag att
orden kanske används av fel orsaker, som till exempel för att såra någon annan person.

Mina tidigare erfarenheter, från egen skolgång samt praktik under lärarutbildningen, säger mig att fula
personbenämningar används i varierande utsträckning på alla skolor. Jag har dock aldrig reflekterat
nämnvärt över eventuella skillnader i användandet av orden, till exempel mellan könen, inte heller har
jag reflekterat över vad som egentligen anses vara fult språk av elever samt skolpersonal. Jag finner
det därför  vara av intresse att ta reda på mer samt skriva om detta.

1.1 Syfte

Ett syfte med detta arbete är att se vad elever och skolpersonal på en mellanstor skola, i det här fallet
Astrid Lindgrens skola i Vimmerby, anser vara fult språk, samt att jämföra vad det finns för olikheter
i attityder mellan ungdomar och vuxna,  mellan könen samt mellan olika kategorier personal.

Jag vill även ta reda på hur vanligt det är bland elever och skolpersonal att använda fula ord samt ta
reda på när, eller med vilket syfte, orden används. För att begränsa arbetet har jag valt att
koncentrera mig på personbenämningar.

Ännu ett syfte är att, som blivande lärare få en uppfattning om vilket språk som kan tänkas användas i
skolorna, det vill säga vilket språk lärare samt elever möter på sina ”arbetsplatser”. Förkunskaper
eller förståelse om olika attityder gällande framförallt personbenämningar kan vara användbart vid
bemötandet av elever samt kollegor. Alla har inte samma åsikter om ords värdeladdningar.

1.2 Problemformulering

För att förtydliga resultaten av litteraturundersökningen och enkäten har jag valt att formulera ett
flertal mindre och mer överskådliga frågor, snarare än en större. Dessa frågor hoppas jag, och har
som mål att, kunna besvara med det här examensarbetet.
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Till hjälp vid besvarandet har jag valt att använda mig av två olika källor, dels litteratur som behandlar
det valda ämnet ”fult språk”, dels enkäter som besvarats av 7 skolpersonal och 40 elever i år 9 på
Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. (Svaren redovisas under resultatdel 1 och/eller 2.)

• Vilka personbenämningar är fula?
 

• Används fula personbenämningar ofta?
 

• Varför används fula ord?
 

• Varför är vissa ord fula?
 

• Finns fula ord?
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2 Metod

Vid genomförandet av undersökningen har jag valt att använda mig av litteratur och enkäter för att
kunna besvara de frågor som finns uppställda under rubriken problemformulering. Resultaten av
litteraturstudierna samt attitydundersökningen har jag valt att redovisa som två skilda resultatdelar, för
att sedan jämföra dem i kapitlet ”diskussion”.

I detta kapitel har jag för avsikt att beskriva vilket tillvägagångssätt jag har haft för att genomföra
arbetet samt diskutera metodens positiva och negativa sidor. En genomgång kommer även här nedan
att ske av vilken litteratur som lästs, hur enkäten utformats och använts samt var, det vill säga på
vilken skola, undersökningen genomförts och varför den skolan valdes.

2.1 Metodens för- och nackdelar

Vad är då den valda metodens styrka och brister.  Detta kan givetvis diskuteras, speciellt då jag inte
säkert kan veta hur sanningsenliga svar jag har fått. Jag hoppas, och tror, dock att de flesta har tagit
enkäten på allvar och svarat uppriktigt på den. Ett annat problem, eller en annan brist skulle kunna
vara att enkäten inte har besvarats av lika många elever som skolpersonal.

För att få ett så bra och trovärdigt resultat som möjligt hade, enligt Rosengren & Arvidsson (1992) en
jämförelse av ett flertal urvalsgrupper varit fördelaktig. Tyvärr har det inte funnits möjligheter till detta
och då framförallt på grund av tidsskäl.

Rosengren & Arvidsson (1992) skriver vidare att en forskare bör lyssna på sin egen röst vid tolkning
av materialet då forskaren känner den studerade verkligheten bäst. Det här citatet förklarar de egna
kommentarer som kan återfinnas på vissa ställen i arbetet och kan ses som en av metodens styrkor.

Enligt Holme & Solvang (1991) ska en forskare, för att erhålla en hög pålitlighet i sitt arbete, sträva
efter att göra så få fel som möjligt. Exempel på dessa problem/fel kan vara ett stort bortfall bland de
enkäter som forskaren skickar ut. Det här kan bero på att många personer till exempel låter bli eller
glömmer att lämna in enkäten. Den här undersökningen hade endast ett litet bortfall och då endast
bland eleverna. Samtliga av den valda skolpersonalen lämnade in enkäterna.

Att svarspersonerna inte skulle förstå intentionerna med frågorna är ett annat problem som Holme &
Solvang (1991) skriver om. Det är alltså möjligt att frågorna tolkas annorlunda än vad som var den
ursprungliga avsikten med undersökningen. För att hindra detta kan forskaren eller någon annan i
ämnet insatt person vara på plats vid enkätens ifyllande, detta för att förtydliga eller förklara de
intentioner som ligger bakom frågorna. Eventuella missförstånd kan på detta sätt undvikas. När den
här undersökningen genomfördes fanns det personer på plats för att kunna förklara eller förtydliga
där det behövdes.
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2.2 Undersökningsområde

Skolan jag har valt att göra min enkätundersökning på är Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Skolan,
som är en 1-9 skola, är medelstor och där råder normala förhållanden utan några speciella problem.

Valet av skola känns naturligt med tanke på att min slutpraktik är förlagd där. Valet grundar sig dock
även på att det inte finns några större problem bland elever eller personal där. Min undersökning på
Astrid Lindgrens skola, hoppas och tror jag, kommer att ge ett representativt resultat på attityder till
fula ord. Jag är inte intresserad av hur språkbruket ser ut på skolor där förhållandena avviker från det
”normala” och detta är inte heller syftet med detta examensarbete.

2.3 Undersökningsinstrument

Under genomförandet av detta arbete har jag dels läst för ämnet relevant litteratur om fult språk, dels
gjort en attitydundersökning bland elever i år 9 och skolpersonal. Undersökningen har bland annat
gjorts för att utforska vilken frekvens användandet av fula personbenämningar har på skolan samt för
att ta reda på vilken attityd elever och personal har till de utvalda orden på enkäten.

2.4 Litteratur

Litteraturen som jag har läst under arbetets gång har på olika sätt behandlat fult språk. Jag har, genom
litteraturläsning, satt mig in i hur användandet av fult språk/fula ord yttrar sig olika hos pojkar och
flickor till exempel när det gäller syftet med användningen, men även när det gäller  omfattning av
användandet. I litteraturen har även diskuterats frågeställningar om vilka ord som är fula, varför vissa
ord anses vara fula samt om det finns fula ord.

Fula personbenämningar räknas av Ljung (1984) till gruppen svordomar. Av den här anledningen har
jag även valt att ha med några citat i arbetet som handlar allmänt om svordomar och inte direkt om
personbenämningar. Dessa citat finns redovisade under resultatdel 1.

Annan litteratur som lästs och kommit till användning är sådan som behandlar olika metoder att
använda sig av till exempel när det gäller att utforma enkäter.

2.5 Enkäter

Till enkäterna har jag valt ut 15 personbenämningar, (se bilaga 1 och 2) som jag själv anser ha olika
värdeladdningar. Dessa ord kan graderas på en skala med fem svarsalternativ mellan positivt och
negativt. Det har inte ställts olika frågor om vilka ord som används i skolan/på jobbet respektive på
fritiden då det inte är en eventuell skillnad däremellan jag är intresserad av. Däremot har jag avslutat
enkäten med att ställa en relativt öppen fråga om i vilka situationer personbenämningarna används av
de tillfrågade. Jag har även formulerat två skilda frågor angående vad elever och personal har för
attityd till de utvalda orden om de själva omtalas respektive om andra omtalas.
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3 Resultatdel 1 - litteratur

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet -Lpo 94- (Skolverket 1994) står det under
rubriken normer och värden skrivet om mål som skolan skall sträva efter. ”Skolan skall sträva efter
att varje elev […] tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt
medverkar till att bistå andra människor.” (Skolverket 1984:12)

I Lpo-94 står det även skrivet om skolpersonalens uppgifter. ”Alla som arbetar i skolan skall […]
aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper.” (Skolverket 1984:13)

De två ovanstående citaten pekar på att elever samt skolpersonal tillsammans bör motarbeta bruket av
fula ord som kan skada eller såra någon annan.

Enligt Einarsson & Hultman (1984) är lärare till viss del satta att fostra barnen och av den orsaken
anses det vara illa om lärare använder svordomar eller tillåter andra, till exempel eleverna att göra det.
Lärarna har krav på sig att uppträda moraliskt eller som föredömen för eleverna.

3.1 Vilka personbenämningar är fula?

Att det finns olika åsikter om vilka ord som anses vara fula/negativa eller inte råder det ingen tvekan
om. Enligt Andersson (1985) krävs dock att åtminstone några, och inte alltför få människors känslor
blir upprörda och/eller berörda för att ett ord rent praktiskt ska kunna anses vara fult.

Ljung (1984) skriver att svordomar är tabubelagda ord som uttrycker känslor och attityder hos de
som använder dem. Tabubelagda ord är, eller anses åtminstone vara, förbjudna att nämnas och kan
väcka stor uppståndelse om de används vid olämpliga tillfällen, till exempel i kyrkan eller bland barn.

Ljung (1984) menar vidare att olika kulturer visserligen har olika tabun för ord, men att det ändå är
slående hur många språk som har gemensamma ämnesområden beträffande tabubelagda ord. Tre
vanliga områden att hämta svordomar ifrån är: religion, sex och avföring.

Allén m fl (1989) skriver om sprängningen av vissa språkliga tabun som sker då runda ord, till
exempel svordomar gör entré i Svenska Akademiens ordlista. I Svenska Akademiens ordlista
(1998) står det att ordet bög kan uppfattas som stötande samt att ordet hora är nedsättande. De här
båda orden kan alltså ses som exempel på fula ord.

Som en reaktion på ovanstående stycke kan följande citat ses.

En inte ovanlig uppfattning är att ett språks ordförråd utgörs av de ord som finns
upptagna i ordböcker av olika slag. Andra ord ‘finns inte’, trots att de bevisligen
används. Men i själva verket utgör de ord som är upptagna i vanliga ordböcker
sannolikt en ganska liten del av alla de olika ord som dagligen används i dialekter, i
ungdomars språk, i olika typer av fackspråk och yrkesslang osv.  (Kotsinas 1994:57-58)

Det finns tre sorters aktörer som avgör ordens styrka på tabubörsen påpekar Melin (1998). Dessa
tre aktörer har han gett namnen absolutister, måttlighetsbrukare samt missbrukare. Absolutisterna är
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de personer som nästan aldrig använder fula ord, måttlighetsbrukarna tar bara till fula ord när de
verkligen behövs och missbrukarna i sin tur använder dessa ord flitigt. Melin menar även att kraften
hos de fula orden minskar med ökad användning. Ju fler absolutister desto fulare anses alltså orden
vara eller desto högre värde får de på tabubörsen, och tvärtom ju fler missbrukare desto lägre värde
på tabubörsen.

Melin (1998) skriver vidare att orden endast bör användas där de verkligen behövs och att
användningen ska ske med måttlighet och kräsenhet. ”Både absolutisterna och missbrukarna har på
olika sätt gjort sig av med möjligheten att på effektfullt sätt använda svordomar ‘där de verkligen
behövs’.” (Melin 1998:137)

Svordomar (jävel) och nedsättande substantiv (klant eller idiot) kan enligt Ljung (1984) räknas
som skällsord eller fula personbenämningar. Gemensamma egenskaper för skällsord är att de måste
beteckna något negativt samt att de måste vara graderbara, det vill säga en person måste kunna svara
mot beteckningen eller benämningen i mer eller mindre hög grad. Skällsordens tredje gemensamma
egenskap är att de alla kan användas i stället för pronomen. Ett exempel på detta kan vara att någon
frågar: Har du sett Peter på länge? och får svaret: Ja, den jäveln sitter i matsalen. I det här fallet
ersätter jäveln pronomenet han.

”Men vi har inte samma smak allihop. En del vill ha sin mat mer kryddad än andra.” (Andersson
1985:228) Fula ord kan enligt detta citat även ses som en krydda i språket anser Andersson (1985).
Orden behöver inte alltid användas med syftet att såra någon annan person, för att chockera eller för
att visa tillhörighet till en speciell grupp utan kan brukas med syftet att ”förhöja” exempelvis ett tal
eller något annat framträdande.

3.2 Varför används fula ord?

”Genom sitt sätt att tala visar man vilken grupp eller vilka grupper i samhället man vill identifiera sig
med.” (Ljung 1984:19) Detta citat speglar vad jag själv tror vara en viktig orsak till att människor
använder fula ord. Mina erfarenheter är att grupptryck har stor betydelse för vilket ordval som
används i olika situationer. För att bättre passa in i en grupp ändrar till exempel ungdomar på sitt sätt
att prata eller uttrycka sig. Det är lättare att bli accepterad i en grupp om man inte ”sticker ut” eller
utmärker sig för mycket.

Även Kotsinas (1994) skriver att människor använder språket som en metod för att markera sin
grupptillhörighet. ”I alla samhällen finns det mer eller mindre tydliga språkliga nyanser som människor
använder för att markera med vilken eller vilka grupper de medvetet eller omedvetet vill bli
identifierade.” (Kotsinas 1994:19)
Samtidigt som svordomar slentrianmässigt kan användas som gruppmarkörer/uttryck för
gruppgemenskap kan de även användas som en protest mot överheten, det etablerade och fina
menar Enarsson & Hultman ((1984). För att svordomarna ska kunna fungera på det här sättet, som
ett motspråk, är det under förutsättning att de fördöms av lärare, föräldrar samt samhället.

Melin (1998) anser att människor alltsedan sin barndom har kvar en önskan att få göra något som av
många anses vara mer eller mindre förbjudet, till exempel att använda fula ord. Barn, ungdomar och
kanske även vuxna provar gärna vissa ord för att se vilken reaktion de får av omgivningen.



10

Melin (1998) skriver vidare att personbenämningar ofta används även vid utskällningar och då med
syftet att såra någon eller bringa någon ur fattning. När människor blir arga eller irriterade på någon
annan person använder de ofta en nedsättande personbenämning för att få utlopp för sina
aggressioner.

Einarsson & Hultman (1984) skriver om en undersökning som de har gjort och där resultatet visar
att män använder fler svordomar än kvinnor av den anledningen att de vill ta avstånd från det feminina.
Slutsatsen att vissa män är rädda för att verka kvinnliga kan dras av ovanstående påstående. Även
Ljung (1984) har en teori angående mäns svärande nämligen att män lockas av att använda
svordomar av den anledningen att de förknippas med ett kraftfullt beteende, självständighet samt
naturlighet.

Andersson (1985) har delat in motiven för varför fula ord används i tre grupper. Den första gruppen
har psykologiska motiv som ligger bakom användandet, den andra sociala motiv och den tredje
gruppen språkliga motiv.

När fula ord används för att ge utlopp för känslor, till exempel smärta och ilska, så menar Andersson
att det har psykologiska motiv eller motiv relaterade till individer. Dessa ord är inte planerade.

Till skillnad från de psykologiska motiven så ligger inte behovet av att avreagera sig bakom de sociala
motiven. Följande undergrupper har Andersson kunnat urskilja bland de sociala motiven.
a.  För att visa sig tuff.
b.  För att chockera.
c.  För att ange grupptillhörighet.
d.  För att smäda eller skälla på en annan.
e.  För att visa vänskap.
f.  För att lägga bort titlarna.

Även de språkliga motiven har Andersson delat in i undergrupper som kan ses som anledningar till att
använda fula ord.
a.  För att de fungerar som allt annat språk. (De räknas till det vanliga språket och bör/kan användas

som alla andra ord.)
b.  För att vi har varierande stilnormer.
c.  För att de är speciella och nödvändiga ord.

3.3 Varför är vissa ord fula?

Det finns olika uppfattningar om vilka ord som är fula. Olika människor uppfattar ord olika, religiösa
värderingar eller estetiska argument kan ligga bakom vissa människors negativa attityd till vissa ord.
För att nämna ett exempel så uppfattas jävel samt fan negativt av de som har till exempel en kristen
livsstil. Det här skriver Ljung (1984) som även förklarar estetiska argument med att vissa ord ”låter
illa”.
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Att barn även ”lär sig” en attityd till ord när de lär sig språk menar Melin (1998) ligga bakom
människors delade meningar gällande vissa ord och uttryck. Barn lyssnar på sina föräldrar samt andra
vuxna och bildar sig snart en egen uppfattning om ord utifrån de vuxnas attityder. Barn använder de
ord som de själva hör användas i omgivningen. Om ett barn har vuxit upp bland människor som
tenderar att använda svordomar är det mer troligt att det kommer att använda sådana ord själv
jämfört med om barnet har vuxit upp i en miljö där svordomar inte används i vardagligt tal. Detta är
en vanlig realitet som det går att moralisera om men knappast att göra något åt. ”Det är tydligen så
svårt att förolämpa sina medmänniskor att vi måste börja träna i späd ålder för att lyckas, och där de
fula tricken tryter behövs de riktigt fula orden.” (Melin 1998:139)

För att en personbenämning ska kunna räknas som ful krävs det att ordets användningsområde ökas.
”Ordet hora kan då dels användas i sin beskrivande och utpekande funktion om prostituerade
kvinnor, dels användas som allmänt nedsättande beteckning för en kvinna vilken som helst.”
(Andersson 1985:81)

Melin (1998) skriver, till skillnad från Andersson ovan, att det räcker med att uppmaningar eller
personbenämningar är orimliga eller konstiga för att de ska ha en starkt förolämpande verkan på de
personer som blir utsatta för dem. Om ordet din kombineras med ett neutralt ord förvandlas detta
med en gång till ett skällsord, som exempel på det här kan ”din urtavla” nämnas.

3.4 Finns fula ord?

De flesta människorna anser troligtvis att det finns vissa fula ord, men Andersson (1985) skriver att
det inte är orden i sig själva som är fula utan det är användandet av dem och syftet med användandet
som är fult. ”Det är inte orden eller språket som har fulheten i sig, utan det är vi, de mänskliga
bedömarna och betraktarna som lägger dit fulheten.” (Andersson 1985:17-18)

Den som sansar sig och tänker efter brukar komma till den avklarnade slutsatsen att det
egentligen inte finns något språk som är fulare än något annat. […] Det fula finns inte i
själva språket utan i människors attityder. […] I vardagen är det precis tvärtom: allt det
fula i språkanvändarens avsikter äter sig in i orden och bosätter sig där. Det är orden
som blir fula. Dessutom finns det ord som enbart är till för att vara fula, t.ex. glåpord och
svordomar, alltså ord som skulle vara verkningslösa om de inte var anstötliga . (Melin
1998:132-133)

Detta citat svarar mycket bra på ovanstående fråga. Det stämmer att orden i sig inte är fula, men om
de på något sätt  sårar eller retar andra människor så är de fula på ett annat sätt och bör undvikas.
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4 Resultatdel 2 - enkäter

Som underlag för det här kapitlet ligger enkäterna med frågeställningar om till exempel attityder
gällande fult språk samt användande av detta språk. Enkäterna har blivit ifyllda av 7 skolpersonal med
olika arbetsuppgifter, varav 4 kvinnor och 3 män, samt av 40 elever i år 9, varav 23 flickor och 17
pojkar. Vid genomgången av resultaten och diskussionen av dessa har skolpersonal och elever, män
och kvinnor samt pojkar och flickor blivit indelade i olika grupper. Detta har jag gjort med syftet att
sedan lättare kunna göra en jämförelse. De olika grupperna kommer först att sammanställas var för
sig innan en jämförelse sker grupperna emellan.

Anledningen till att jag har valt skolpersonal med olika arbetsuppgifter har varit att få spridning mellan
personer med olika arbetsuppgifter, inte för att jämföra något mer än kön. Den eventuella skillnad
som kan finnas emellan till exempel vaktmästare, språklärare, idrottslärare och matematiklärare är
inte intressant för den här diskussionen och kommer som tidigare nämnts ej att ägnas någon
uppmärksamhet.

Resultaten kommer till stor del att redovisas i procent, först hela gruppens, till exempel elevernas,
och sedan inom parentes till exempel procentandel av samtliga flickorna. För att förenkla kommer
jag att avrunda till närmaste hela procent. Redovisningen av resultatet kommer även att ske i form av
korta påståenden eller meningar som elever samt skolpersonal har uppgivit som svar på vissa av
frågorna. Som en avslutning på varje frågeställning jämförs sedan elevernas resultat eller svar med
skolpersonalens för att läsaren tydligare ska kunna se möjliga skillnader mellan de båda grupperna.

4.1 Vilka personbenämningar är fula?

Jag anser att det i de flesta fall går att sätta likhetstecken mellan negativt laddade ord och fula ord och
då till exempel hos de ord som jag valt till min undersökning. Följande graderingar  fanns med som
svarsalternativ på enkäten: starkt positivt, svagt positivt, neutralt, svagt negativt samt starkt negativt.
De ord som på enkäten har blivit graderade med svagt eller starkt  negativt anser jag vara, och
räknar som fula ord och det är främst dessa jag kommer att behandla under den här frågan. Jag har
endast i undantagsfall för avsikt att ta upp om några av orden har blivit graderade med starkt eller
svagt positivt då det inte svarar på frågan. Ett flertal av orden har av ett stort antal elever graderats
som neutrala och en särskild kommentar kommer att ägnas åt dessa.

Som tidigare nämnts kommer skolpersonalens och elevernas resultat delas upp var för sig för att
behandlas. Avsikten är även att göra en indelning utifrån om de tillfrågade själva omtalas eller om
andra omtalas, för att ta reda på förekommande skillnader bland dessa båda situationer. Tanken är
även att ta reda på skillnader i attityder mellan grupperna, men även könen emellan.

100 % av lärarna skulle uppfatta ordet pedofil som starkt negativt om de skulle kallas det av en
annan person. Helt överens är de dock inte gällande de övriga orden. Idiot, skitstövel, dumhuvud,
as, fån fanskap och svin bedöms alla vara svagt eller starkt negativa. Klant anses vara neutralt eller
svagt negativt, jävel graderas med neutralt, svagt negativt samt starkt negativt. Genomgående kan
sägas att kvinnorna i högre grad tenderar att gradera orden mer negativt än vad männen gör. 100 %
av männen skulle uppfatta det som starkt negativt att kallas bög medan starkt positivt, svagt positivt
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samt neutralt har fått 33 % vardera gällande ordet grabb. Den kvinnliga skolpersonalen är helt
överrens om att subba och hora är starkt negativa samt att brud är neutralt.

När någon annan omtalas anser skolpersonalen att subba, pedofil, bög och hora är starkt negativa.
Idiot, jävel, as, fån, fanskap och svin anses av de flesta, med enstaka undantag vara starkt
negativa, skitstövel samt dumhuvud graderas som svagt eller starkt negativa. De flesta ur
skolpersonalen är vidare av åsikten att klant är svagt negativt samt att ordet grabb är starkt eller
svagt positivt. Ordet brud vacklar mellan graderingarna svagt positivt, neutralt samt svagt negativt.
Även under den här frågeställningen är det tydligt att den kvinnliga skolpersonalen genomgående
värderar orden som mer negativa än vad den manliga tenderar att göra.

Om eleverna själva skulle kallas något eller några av orden går det inledande att säga att de inte är helt
överrens om värdeladdningen hos något av orden även om många naturligtvis är av samma
uppfattningar. Idiot, pedofil, dumhuvud, fanskap och svin graderas som neutralt, svagt negativt
eller starkt negativt. Klant och fån sprider sig över alla graderingarna från starkt positivt till starkt
negativt. Skitstövel, jävel samt as ligger mellan svagt positivt och starkt negativt. Idiot, skitstövel,
klant, dumhuvud samt fån har graderats med över 50 % på neutralt. Hos orden pedofil, jävel, as,
fanskap och svin har graderingarna svagt och starkt negativt tillsammans mer än 50 %. Enligt dragna
slutsatser så anser en stor del av eleverna alla ovanstående ord förutom klant vara mer eller mindre
negativa eller fula. Bland pojkarna skiljer sig åsikterna om orden grabb och bög. Grabb är jämnt
graderat på skalan mellan starkt positivt och starkt negativt, bög å sin sida är graderat från svagt
positivt till starkt negativt med störst procentandel (53 %) på starkt negativt. Flickorna graderar
subba och hora mellan neutralt och starkt negativt, dock med tyngdpunkt på starkt negativt. Brud är
jämnt fördelat över skalan från starkt positivt till starkt negativt. Genomgående drag som kan uttydas
hos eleverna är att pojkarna graderar orden mer negativt än flickorna som i sin tur anser orden vara
mer neutrala än pojkarna gör.

Om någon annan än den tillfrågade eleven skulle bli kallad något av orden så skiljer sig elevernas
åsikter, till viss del, från vad jag skrivit i föregående stycke. Rent generellt har orden inte blivit lika
negativt värderade utan eleverna har en mer positiv eller neutral attityd till orden i det här fallet,
givetvis med vissa undantag. För att nämna ett exempel så är det bara ordet hora som inte har blivit
graderat med starkt eller svagt positivt, alla andra ord har minst en eller att par procent på antingen
starkt eller svagt positivt, det vill säga åtminstone en eller ett par av eleverna har graderat orden med
starkt eller svagt positivt. Orden idiot, skitstövel, klant, dumhuvud, grabb, fån, fanskap samt
brud har mer än 50 % av eleverna graderat som neutrala. Vidare är orden subba, pedofil, jävel, as,
bög, fån och hora ansedda som svagt eller starkt negativa av mer än 50 % av eleverna. Som jag
skrev i föregående stycke så visar pojkarna, även när någon annan blir kallad något av orden, en
tendens att värdera orden mer negativt än flickorna. Flickorna i sin tur har fortsatt högre procent på
neutrala ord än vad pojkarna har. Två undantag är orden subba och hora där rollerna är ombytta,
det vill säga gällande dessa två ord har flickorna störst procentandel på de negativa graderingarna
medan pojkarna har högre andel på neutralt.

En del av eleverna har graderat flertalet av orden med neutralt, och av dessa elever har somliga
skrivit en egen kommentar under den egentliga frågan om att de inte bryr sig. Vad kan det här tänkas
bero på? Det som ter sig som de troligaste orsakerna är att eleverna som det rör sig om är likgiltiga
inför orden eller att de inte tar åt sig om de blir kallade något av orden.
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Som resultat av den här delfrågan går det att konstatera att skolpersonalen har graderat orden mer
negativt på orden än vad eleverna har gjort. Det är även möjligt att se en attitydskillnad mellan
pojkarna och männen samt mellan flickorna och kvinnorna. Hos skolpersonalen är det huvudsakligen
kvinnorna som värderar orden mest negativt emedan det hos eleverna är pojkarna som har den mest
negativa uppfattningen om orden.

4.2 Används fula personbenämningar ofta?

För att kunna svara på den här frågeställningen utgår jag från frågorna brukar du kalla någon, respektive
kallas, något av orden. (Se bilaga 1 och 2, fråga 1 samt 2) Svarsalternativen är: aldrig, ibland samt
ofta. Först sker en genomgång av skolpersonalens svar samt en granskning mellan kvinnornas samt
männens svar. Sedan följer en liknande genomgång av elevernas svar. Denna delfråga kommer,
liksom föregående att avslutas med en jämförelse skolpersonal och elever emellan.

På frågan brukar du kalla någon person något eller några av orden, svarade 43 % av skolpersonalen att
det brukar hända ibland (67 % av männen och 25 % av kvinnorna) och 57 % svarade att det aldrig
brukar ske (33 % av männen och 75 % av kvinnorna). De bland skolpersonalen som valde ibland
som svarsalternativ på frågan ovan har angivit att ett ord som de brukar använda, bland de exempel
som fanns med som alternativ på enkäten, är grabb.

Vidare svarade 86 % av personalen att de aldrig brukar kallas något av orden (100 % av männen
och 75 % av kvinnorna). Endast 14 % (0 % av männen och 25 % av kvinnorna) av skolpersonalen
angav bland svarsalternativen att de ibland brukar kallas till exempel brud eller klant.

Bland eleverna uppger 3 % (0 % av pojkarna och 4 % av flickorna) att de aldrig brukar kalla någon
person något eller några av orden, 80 % däremot (82% av pojkarna och 78 % av flickorna) säger
ibland och 18 % (18 % av pojkarna och 17 % av flickorna) säger att de ofta brukar kalla någon
annan något av orden.

Som svar på frågan om de brukar kallas något eller några av orden angav 15 % av eleverna (29 % av
pojkarna och 4 % av flickorna) att de aldrig brukar det, 78 % (65 % av pojkarna och 87 % av
flickorna) säger att det händer ibland och 8 % (6 % av pojkarna och 9 % av flickorna) att det ofta
inträffar.

Orden som eleverna har uppgivit att de brukar kalla någon eller själva kallas täcker de flesta av de
utvalda orden på listan. Någon nämnvärd skillnad mellan pojkar och flickor är inte påvisbar. Orden
kommer inte att skrivas ned ännu en gång utan hänvisning sker återigen till bilaga 1 och 2.

Utifrån resultatet av enkäterna kan slutsatsen dras att elever använder mer fula personbenämningar än
vad skolpersonal gör, det vill säga elever kallar, oftare än skolpersonalen, andra personer något eller
några av orden. Fördelningen av användandet är relativt jämn mellan pojkar och flickor, bland
skolpersonalen däremot anger fler kvinnor än män att de inte brukar kalla någon annan person något
eller några av orden. Det är vanligare bland både flickorna och kvinnorna att de kallas något av orden
än det är bland pojkarna och männen.

4.3 Varför används fula ord?
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Delfrågorna på enkäten om i vilken situation de utvalda orden används bidrar till svaret på ovanstående
fråga. Även under den här frågan kommer skolpersonal och elever att delas upp i skilda grupper.
Orden inom parentes är exempel på ord som skolpersonalen och eleverna uppgivit att de kallar någon
eller kallas. Även under den här delfrågan, om varför fula ord används, diskuteras och jämförs
skolpersonalens samt elevernas likheter och skillnader som en avslutning

Skolpersonalen, som dock enligt enkätresultaten sällan kallar någon eller kallas något av orden,
uppger följande grunder för användandet.

Då brukar skolpersonalen kalla någon annan något av orden:
• Som tilltal. (grabb)
• I skämtsamma situationer. (klant)
 

 Då brukar skolpersonalen kallas något av orden:
• Om jag gjort något klantigt. (klant)
• Har blivit kallad på stan. (brud)
 

 Bland eleverna har jag valt att skilja pojkarnas och flickornas anledningar till användandet åt för att
lättare kunna göra en jämförelse.
 

 Då brukar pojkarna kalla någon annan något av orden:
• När någon krånglar. (brud, fanskap, skitstövel)
• När jag blir arg. (idiot)
• På skoj. (idiot, as, jävel, dumhuvud)
• När jag blir retad och ger igen. (jävel, bög)
• När någon gör sig dum. (idiot)
• När någon beter sig oartigt/konstigt/flummigt. (idiot, fån, klant)
 

 Då brukar pojkarna kallas något av orden:
• På skämt. (dumhuvud)
• När jag gör mig dum. (bög, dumhuvud, idiot)
• När jag har gjort något dumt. (idiot, klant, jävel)
 

 Då brukar flickorna kalla någon annan något av orden:
• Om jag blir förbannad. (hora, bög, jävel, dumhuvud)
• Till vardags. (jävel, fanskap, bög, idiot, as)
• När jag bråkar på låtsas. (klant, fån, idiot, dumhuvud)
• Om en tjej klär sig olämpligt. (hora)
• Om de är dumma mot mig.
• När jag vill retas.
Då brukar flickorna kallas något av orden:
• När jag klantar till det. (klant)
• Om jag bråkar med någon. (dumhuvud, hora)
• Om jag är dum. (dumhuvud, idiot, svin, skitstövel)
• Till vardags. (idiot, subba, hora, dumhuvud)
• När någon stör sig på mig.
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• De bara säger så ibland.

En jämförelse mellan skolpersonal och elever samt mellan pojkar och flickor får avsluta detta kapitel.
Skolpersonalen samt eleverna uppger att de brukar använda (kalla någon) orden på skoj.
Skolpersonalen har dessutom uppgivit tilltal som en orsak till användningen vilket ingen av eleverna
har gjort, om det inte går att räkna flickornas ”till vardags” som tilltal. Eleverna brukar vidare
använda orden när de är arga/förbannade samt när de vill retas. Vad som skiljer sig mellan pojkarna
och flickorna är att pojkarna använder orden när någon krånglar, när någon gör sig dum samt när
någon beter sig oartigt/konstigt/flummigt. Flickorna i sin tur anger att de använder orden i situationer
då en tjej klär sig olämpligt samt då någon annan person är dum mot dem.

Skolpersonalen samt flickorna uppger att de brukar kallas något av orden om de gjort något klantigt.
En annan orsak som kan hittas hos skolpersonalen är att de har blivit kallade något av orden på stan.
Pojkarna brukar kallas orden när de gör sig dumma eller har gjort något dumt. Flickorna uppger
andra orsaker nämligen att de brukar kallas orden till vardags, om de bråkar med någon, om någon
stör sig på dem samt ibland utan anledning, ”de bara säger så ibland.”

Alla tillfrågade har inte uppgivit i vilka situationer de brukar kalla någon eller själva kallas något av
orden men generellt kan sägas att flickorna har fler punkter på varför de brukar kallas något eller
några av de utvalda orden än vad pojkarna har. På frågan varför de brukar kalla någon annan något av
orden har flickor och pojkar lika många punkter/orsaker. Att flickorna har fler orsaker till varför de
brukar kallas orden kan bero på att en större procentandel av flickorna än pojkarna uppgav att de
ofta eller ibland brukar kallas något eller några av orden på enkäten.

4.4 Finns fula ord?

Med tanke på att nästan alla ord på enkäten graderades med svagt eller starkt negativt av både
skolpersonal och elever kan slutsatsen dras att orden anses vara mer eller mindre fula och att det
alltså finns fula ord. Om dessutom anledningarna till användandet studeras så är det tydligt att det i de
flesta fallen inte ligger några snälla tankar eller avsikter bakom. Det här gäller framförallt elevernas
orsaker, skolpersonalen uppger inga elakheter som grunder för användandet. Flickornas
anledningar/förklaringar till varför de brukar kallas vissa av orden kan pekas på för att belysa
ovanstående påstående, som exempel kan nämnas: de bara säger så ibland, till vardags samt när någon
stör sig på mig. Pojkarnas tre anledningar hade inte samma ton som flickornas, utan en lite mer lekfull
ton, nämligen: på skämt, när jag gör mig dum samt när jag gjort något dumt.
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5 Diskussion

5.1 Reflexioner kring arbetets utförande

Genom att använda både litteratur och enkätundersökning som källor till undersökningen anser jag
mig ha erhållit en fyllig bild av elevers och skolpersonals attityder till fula personbenämningar men
även av hur vanligt det är att dessa fula ord används, och i det här fallet på en mellanstor skola.
Arbetet har även lett till en större insikt i varför dessa ord används.

Jag är medveten om att resultatet hade blivit helt annorlunda om en annan skola med andra
förhållanden hade valts, men syftet var, som tidigare nämnt att undersöka en ”normal” skola utan
några större problem.

Även om det hade varit bättre för arbetets trovärdighet att först göra en provundersökning så känns
det ändå som om syftet med arbetet är nått. Jag har fått reda på vilka attityder som råder beträffande
vissa utvalda ord, men även hur vanligt det är att använda dessa ord samt vilka orsaker som ligger
bakom användandet.

Det intresse som väcktes innan arbetets gång har inte avtagit utan snarare växt till en önskan att i
framtiden ta reda på mer information om ämnet. Oron har, tyvärr, inte heller avtagit. Tankar om
vilken miljö, full av fula personbenämningar skolpersonal och elever tvingas arbeta i kommer ständigt.

5.2 Litteratur- och enkätresultat – en jämförelse

Vad leder en jämförelse mellan litteratur och enkätundersökningen till? Vad stämmer mellan dessa
båda källor? Vad skiljer sig helt eller till viss del åt? Bekräftar resultaten av enkäten det som hävdas i
litteraturen eller visar de något nytt? Under det här kapitlet skall ett försök att reda ut de här frågorna
ske.

I de fall som litteratur kommer att nämnas hänvisas till resultatdel 1 där uppgifter om källor finns. Att
nämna samma källor åter igen under det här kapitlet skulle troligtvis leda till att sammanhanget i
diskussionen blir svårare att förstå.

I litteraturen står det att ett ord anses vara fult om några människors känslor blir berörda eller
upprörda. Att döma av enkätresultaten skulle då alla utvalda ord vara mer eller mindre fula då de alla
blivit graderade med starkt eller svagt negativt. Som det vidare går att läsa i litteraturen så varierar
åsikterna om ords värdeladdning från person till person vilket också gick att uttyda av
undersökningen.

Svordomar hämtas, enligt litteraturen, ofta från områden som rör religion, sex och avföring. Vid en
studie av detta påstående bland enkätresultaten så är det tydligt att ord som jävel, bög, hora samt
skitstövel används mycket av framförallt elever. När de själva har uppgivit vilka ord de vanligtvis
brukar använda sig av så finns dessa fyra ord med bland de som blivit mest brukade.
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Tre olika sorters människor eller grupper av människor avgör vilken laddning orden får, dessa tre
grupper omtalas i litteraturen som absolutister, måttlighetsbrukare samt missbrukare. Om fula ord
används ofta, som till exempel av missbrukarna, förlorar de sin laddning. Enkätresultatet angående
attityder borde därför grunda sig på vad för slags människor som besvarat undersökningen. När
resultatet av enkäten studeras så visar det att många av orden har blivit graderade med negativt
samtidigt som en stor del av eleverna uppger att de ibland eller ofta brukar kalla någon annan person
för något eller några av orden, de som svarade med ibland som svarsalternativ övervägde dock.
Troligtvis kan det här, om litteraturen ska stå som utgångspunkt för resultatet, förklaras med att det
finns många måttlighetsbrukare på den utvalda skolan.

Som framgår av resultatdel 2 skiljer sig de tillfrågades åsikter i stor utsträckning åt. Orden har i många
fall blivit graderade med alla alternativ mellan starkt positivt och starkt negativt. Det här stämmer
överens med den litteratur som menar att alla inte har samma smak. Somliga använder vissa ord som
en krydda för språket.

Att de tillfrågade skulle använda sig av en viss vokabulär för att markera tillhörighet till en grupp var
inget som framgick av den genomförda undersökningen, även om litteraturen hävdar att det ofta
förekommer. Visserligen skulle det säkert kunna förhålla sig på det här viset på skolan men en
anledning till att det inte framgick skulle kunna vara att de tillfrågade inte vill medge att de använder
vissa ord för att identifiera sig med en speciell grupp, en annan möjlighet skulle kunna vara att de inte
är medvetna om att språket markerar grupptillhörighet.

Svordomar kan av eleverna användas som en protest mot överheten, men för att det här ska fungera
krävs det att lärarna, föräldrarna och samhället, som tillsammans får representera överheten,
fördömer dessa ord. Det här skulle kunna betyda att ju mer skolpersonalen kommenterar elevernas
språkval desto mer motiverade blir eleverna att använda de fula orden. Att döma av enkätresultaten
skulle det här kunna vara en möjlighet på den undersökta skolan då den tillfrågade skolpersonalen
värderade många av orden som starkt eller svagt negativa.

För att såra någon eller för att bringa någon ur fattning kan olika personbenämningar användas står det
i litteraturen. Personbenämningar kan även användas med syftet att en person vill få utlopp för sina
aggressioner. På enkäterna framgår det att aggression och irritation kan ligga bakom användandet.
Ibland verkar det dock ske utan någon anledning förutom kanske just för att såra någon. Vissa ord
skulle logiskt sett inte kunna användas annat än med syftet att såra en annan person, till exempel
skitstövel. Det kan naturligtvis hävdas att det sker på skoj, men de inblandade personerna behöver
nödvändigtvis inte uppfatta situationen likadant.

Enligt litteraturen använder män fler svordomar än kvinnor för att de vill ta avstånd från det kvinnliga
och för att svordomar förknippas med ett kraftfullt beteende. Bland eleverna som medverkat i
undersökningen finns det inget som tyder på att detta skulle stämma, där är användningen av fula ord
jämnt fördelad mellan pojkar och flickor. Hos skolpersonalen däremot stämmer det bättre med
litteraturen, männen tenderar att använda fula ord eller fula personbenämningar oftare än kvinnorna.
Nu måste också påpekas att skolpersonalen inte hade lika många representanter som eleverna vid
undersökningen och det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om det hade varit fler
deltagande från den gruppen för att få större spridning vid undersökningen.
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Vissa ord som används för att ge utlopp för känslor, till exempel smärta och ilska, är vanligtvis inte
planerade står det att läsa i litteraturen. De tillfrågade, elever samt skolpersonal, har medgivit att ilska
är en av de anledningar som kan ligga bakom att de kallar någon människa för en ful
personbenämning, vid dessa tillfällen borde de inte ha några planerade onda avsikter med det de
säger, även om det naturligtvis kan såra den som får höra något av orden.

Sociala motiv kan också ligga bakom bruket av fula ord eller fula personbenämningar och som
exempel på dessa kan nämnas motiven att smäda eller skälla på en annan. Dessa båda anledningar, till
att kalla andra för personbenämningar går att hitta bland elevernas enkätresultat.

Även språkliga motiv kan enligt litteraturen ligga bakom användandet av fula ord. Dessa ord kan
användas för att de räknas till det vanliga språket och kan användas som alla andra ord. Flickorna
har vid undersökningen uppgivit att vissa av orden brukar användas till vardags vilket skulle kunna
tyda på att det inte alltid ligger så mycket bakom användandet, det sker automatiskt.

Att människor, som ovan nämnt, har olika uppfattningar om ord kan bero på till exempel religiösa
värderingar eller att orden helt enkelt anses låta illa. Det framgår inte av enkäten varför skolpersonal
och elever, i vissa fall, har en negativ attityd till somliga av de utvalda orden, men en kombination av
de båda ovanstående anledningarna skulle kunna ligga bakom attityderna.

För att knyta an till ovanstående stycke om varför vissa ord kan anses fula kan ett påstående från
litteraturen tas upp, nämligen det att ord i sig inte kan vara fula. Det är människorna som lägger den
fula betydelsen hos orden. Det här stämmer i och för sig men det kan rimligtvis inte vara till någon
tröst för människor som blir sårade för att de brukar kallas för dessa fula ord? Dessutom går det läsa i
litteraturen att det finns ord som enbart är till för att vara fula, till exempel glåpord.

5.3 Slutord

Det är viktig att lärare observerar situationer i skolan där någon kan tänkas kränkas av fula ord.
Ingen mår bra av att kallas fula personbenämningar och därför måste skolpersonal och elever hjälpas
åt att motverka detta.

Något som kan diskuteras är vad det kan få för följder att kalla någon annan för en personbenämning
av något slag. Vad händer om en person som vill vara snäll kallar en kompis eller liknande för grabb.
Som undersökningen visar skiljer sig attityderna åt gällande detta ord, åsikterna finns på hela skalan
från starkt negativt till starkt positivt. Hur reagerar kompisen om han tycker att ordet han blir kallad
är negativt? Samma, eller liknande dilemma kan gälla många av orden i undersökningen. Om en
person får höra sig omtalas med en personbenämning är det då meningen att han/hon ska tänka på vad
den andra personen har för attityd till ordet innan han/hon vet hur han/hon bör reagera? Det kan
säkert vara bra för alla människor att tänka på vad andra kan anse om, eller ha för attityder till, vissa
ord innan de används.
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6 Sammanfattning

Ett syfte med detta arbete är att ta reda på vad elever och skolpersonal på Astrid Lindgrens skola i
Vimmerby, en mellanstor skola, har för attityder till 15, för undersökningen utvalda
personbenämningar. Litteratur, som behandlar ämnet, samt en attitydundersökning ligger som grund
för arbetet.

En av metodens fördelar var att eleverna och skolpersonalen hade en person tillgänglig när de
besvarade undersökningen. Denna person, som var insatt i ämnet kunde de be om hjälp för att få
något förklarat om de inte förstod.

Resultaten av undersökningen redovisas först elever för sig och skolpersonal för sig för att sedan
jämföras. Dessutom jämförs pojkar och flickor var för sig, vilket även män och kvinnor gör.

Som svar på frågan om vilka personbenämningar som är fula skriver Andersson (1985) att det krävs
att åtminstone några människors känslor bli upprörda eller berörda för att ett ord ska räknas som fult.
Hos eleverna och skolpersonalen ansågs vissa av orden vara negativa, några av dessa ord var
pedofil, idiot, dumhuvud och fanskap.

Fula ord används, enligt Melin (1998), när en person vill skälla ut någon annan för att såra eller bringa
denna ur fattning. Av enkäten framgår att denna orsak används ofta, framförallt av eleverna.

Att det finns olika uppfattningar om vilka ord som anses vara fula skriver Ljung (1984). Olika
människor uppfattar ord olika och detta märks även när elevernas och skolpersonalens svar eller
attityder studeras. Orden kunde graderas med starkt positivt, svagt positivt, neutralt, svagt negativt
samt starkt negativt. Skolpersonalen har graderat orden mer negativt än vad eleverna har gjort.

Både Andersson (1985) och Melin (1998) menar att språket i sig inte är fult, utan att det är
människors syfte med språket som i vissa fall kan vara fult.

Melin (1998) skriver dock vidare att det finns vissa ord som enbart används med syftet att såra en
annan person.

Genom att använda ett visst språk visar man vilken grupp eller vilka grupper i samhället man vill
tillhöra skriver Ljung (1984).

Enkätresultatet visar att elever använder fler fula personbenämningar än vad skolpersonalen gör.
Vidare visar resultatet att det är vanligare bland flickorna och kvinnorna att de kallas något av de
utvalda orden än det är bland pojkarna och männen.

Genom användning av både litteratur och enkätundersökning har jag erhållit en fyllig bild av elevers
och skolpersonals attityder till fula personbenämningar. Resultatet av undersökningen hade dock,
troligtvis, blivit att annat om jag valt en annan skola med annorlunda förhållanden.

Som det står i slutordet anser jag att lärare, och all annan skolpersonal, måste vara observanta på och
förhindra situationer i skolan där en person verkar fara illa av att kallas fula personbenämningar.
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Bilaga 1

ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND SKOLPERSONAL

      FULT SPRÅK – PERSONBENÄMNINGAR

Kvinna

Man

Språk Textilslöjd

SO Vaktmästare

Ma/NO Skolbespisning

Trä- och metallslöjd

1. Vad har du för attityd till följande ord när du själv omtalas?

Starkt Svagt Neutralt Svagt Starkt

positivt positivt negativt negativt

a. Idiot

b. Subba

c Pedofil

d. Skitstövel

e. Klant

f. Dumhuvud

g. Grabb

h. Jävel

i. As

j. Bög

k. Fån
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l. Hora

m. Fanskap

n. Brud

o. Svin

2. Vad har du för attityd till följande ord när andra omtalas?

Starkt Svagt Neutralt Svagt Starkt

positivt positivt negativt negativt

a. Idiot

b. Subba

c Pedofil

d. Skitstövel

e. Klant

f. Dumhuvud

g. Grabb

h. Jävel

i. As

j. Bög

k. Fån

l. Hora

m. Fanskap

n. Brud
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o. Svin

3. Brukar du kalla någon person något eller några av orden under fråga 1. och 2.?

Aldrig Ibland Ofta

Om ja, vilket/vilka?

Om ja, i vilken situation?

4. Brukar du kallas något eller några av orden under fråga 1. och 2.?

Aldrig Ibland Ofta

Om ja, vilket/vilka?

Om ja, i vilken situation?

Bilaga 2
ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND ELEVER ÅK 9

      FULT SPRÅK – PERSONBENÄMNINGAR

Flicka
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Pojke

1. Vad har du för attityd till följande ord när du själv omtalas?

Starkt Svagt Neutralt Svagt Starkt

positivt positivt negativt negativt

a. Idiot

b. Subba

c Pedofil

d. Skitstövel

e. Klant

f. Dumhuvud

g. Grabb

h. Jävel

i. As

j. Bög

k. Fån

l. Hora

m. Fanskap

n. Brud

o. Svin

2. Vad har du för attityd till följande ord när andra omtalas?

Starkt Svagt Neutralt Svagt Starkt

positivt positivt negativt negativt

a. Idiot

b. Subba

c Pedofil
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d. Skitstövel

e. Klant

f. Dumhuvud

g. Grabb

h. Jävel

i. As

j. Bög

k. Fån

l. Hora

m. Fanskap

n. Brud

o. Svin

3. Brukar du kalla någon person något eller några av orden under fråga 1. och 2.?

Aldrig Ibland Ofta

Om ja, vilket/vilka?

Om ja, i vilken situation?

4. Brukar du kallas något eller några av orden under fråga 1. och 2.?

Aldrig Ibland Ofta

Om ja, vilket/vilka?

Om ja, i vilken situation?


