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INSULTING COMMENTS IN SCHOOL
Lena Drottz

To make comments about others is part of ordinary human behaviour. When
people do this, four different domains can be identified – how we look, personal
behaviour, the individual’s love life and a person’s competence. The purpose of
this study is to examine if there is a difference between boys and girls reactions to
insulting comments and if there is any difference if such comments are made by
adults or by peers. The survey was conducted by means of a questionnaire. The
result shows a gender difference in the manner that boys and girls react. Girls
react with anger and sadness, while boys are more likely to perceive the comment
as a joke. Furthermore a comment made by a friend is more often perceived as a
joke, by both gender. To sum up, it is apparent that insulting comments are a
problem in school and teachers should discuss the gender differences that exist.

Att fälla kommentarer om någon är en del av vårt mänskliga beteende. När
människor gör detta handlar det om fyra olika huvudområden - en persons
utseende, uppträdande, kärleksliv och kompetens. Syftet med denna undersökning
är att få en bild av om det är någon skillnad på hur flickor och pojkar reagerar på
kränkande kommentarer och om det finns skillnader beroende på om det är vuxna
eller andra elever som uttalar dem. Studien utfördes med hjälp av enkäter.
Resultatet visar att det finns könsskillnader mellan reaktionerna, där flickorna
reagerar med att bli arga och ledsna, medan pojkar tar kommentarerna mer på
skämt och att både pojkar och flickor uppfattar kommentarer från en kompis mer
som ett skämt. Sammanfattningsvis kan man konstatera att kränkande
kommentarer är ett problem i skolan och att lärarna bör diskutera de faktiska
könsskillnader som finns med eleverna.



De flesta människor har någon gång fått höra kommentarer om sitt utseende eller om någon
egenskap de har eller inte har. Att fälla kommentarer om någon eller att småretas är en del av
vårt mänskliga beteende. Problemet med att småretas kan vara att den man fäller dessa
kommentarer till, kanske inte vet om det är frågan om ett skämt, eller om det är allvar.

Människor kan kommentera varandra för att skaffa sig nya vänner, flirta, lösa konflikter
eller bara för att fördriva tiden (Keltner, Capps, Kring, Young & Heerey, 2001). Keltner och
medarbetare definierar detta fenomen som en avsiktlig provokation åtföljd av en lekfull
markering som tillsammans pekar på något väsentligt hos mottagaren. Tidigare resultat tyder
på att människor strävar efter att upprätthålla bilden av sig själv som kompetent och försöker
undvika att tappa ansiktet inför andra (Goffman, 1967; Brown & Levinson, 1987; Clark,
1996, citerade i Keltner m fl, 2001). Det är när någon fäller kommentarer som hotar
självbilden som det blir mer problematiskt. Då övergår den oskyldiga kommentaren från att
vara lekfull, till att bli mera hotfull. Innehållet kan vara av tre huvudsakliga slag: det handlar
om något hos mottagaren, om relationen mellan den som fäller kommentaren och mottagaren,
eller om något som hotar mottagaren (Keltner m fl, 2001).

Kvinnor uppfattar i regel ironiska eller kränkande kommentarer mindre humoristiskt än
vad män gör. Kvinnor uppfattar dessa kommentarer ofta mer negativt och upplever också mer
negativa känslor gentemot den som uttalar kommentaren. Jorgensen (1996) menar att det kan
bero på att kvinnor är mer känsliga än män, eller att kvinnor är mer känsliga för kommentarer
riktade mot deras person och därför uppfattar dessa som mer oförskämda, än vad män gör.

Människors olika status i omgivningen har betydelse för på vilket sätt man fäller
kommentarer, men även för hur de uppfattas. En person som har högre social status än
mottagaren eller är bekant med mottagaren kommer troligen oftare att fälla kommentarer och
göra det på ett mer ovänligt sätt (Keltner m fl, 2001). Det här menar författarna beror på att en
person med hög social status är mindre beroende av andra och därför mindre beroende av att
upprätthålla sin självbild. En person med låg social status skulle också vara mer oroad av att
tappa sin självbild och därför inte våga riskera den genom att kommentera någon annan
person. Alberts & Kellar-Guenther (1996) menar att människor som är mer familjära med
varandra retas oftare och på ett mer elakt sätt än vad som skulle vara fallet mellan okända
människor.

Under adolescensen, dvs perioden när man är mellan 10 och 20 år, är man extra känslig
i förhållande till sin omvärld. Tonåringarnas tankegångar får en mer målmedveten inriktning
och de funderar ofta på frågor som ”vem är jag”? och ”vad är meningen med livet?”. Under
adolescensen bearbetas också förhållandet till föräldrarna och andra auktoriteter som
tonåringen nu ska frigöra sig ifrån, för att bli en ”egen” självständig person. De här olika
starka kriserna som tonåringen går igenom, sker ofta på ett inre plan och är ingenting som
tonåringen visar utåt. Vad som däremot ofta visas utåt är den aggressivitet som frigörelsen
ifrån auktoriteterna medför, samtidigt som aggressiviteten skapar oro och ångest. Om det yttre
sociala trycket blir för stort kan det visa sig i skolsvårigheter som koncentrationsproblem,
passivitet, skolk och likgiltighet (Mangs&Martell, 1995).

Erik H. Erikson kallar adolescensen för ungdomstiden och dess identitetskris kallar han
för identitet kontra identitetsförvirring. Tonåringen söker efter människor och idéer att tro på,
samtidigt som de är rädda för att engagera sig på ett dumt och naivt sätt. Detta resulterar ofta i
en högljudd och cynisk misstro. Tonåringen vill också under denna period finna sin plats i en
uppgift eller tillhöra en gemenskap, samtidigt som de är livrädda för att tvingas till en
verksamhet som kan få dem att känna sig löjliga. De vill hellre uppfattas som skamlösa av den
äldre generationen, istället för att uppfattas som skamliga inför sina egna jämnåriga. Erikson
skriver också att ungdomar kan bli starkt intoleranta och avvisande mot dem som är
”annorlunda” på något sätt, antingen genom sitt utseende eller genom sin bakgrund, för att



beteckna vilka som är accepterade inom gruppen eller vilka som blir ohjälpligt utanför
(Erikson, 1988).

När man kommunicerar med tonåringar är det viktigt att man inte använder sig av
kränkande och nedvärderande kommentarer. Tonåringen reagerar ofta med försvarsreaktioner
som motattacker eller självanklagelser om de blir kränkta eller nedvärderade. Tonåringarna
har en egen ”inre” bedömare eller anklagare som bedömer allt de gör eller säger. En annan
känslig punkt hos tonåringarna är rädslan för att bli avvisad. Särskilt om det sker av viktiga
personer som kamrater, kärleksobjekt eller betydelsefulla vuxna. Oron för att inte duga, eller
räcka till, kan göra att tonåringen ägnar timmar av grubblerier och samtal med kamrater för att
försöka få klarhet i om man duger. En annan sak som är påfrestande för tonåringar är att göra
bort sig. Om en vuxen skojar på tonåringens bekostnad och får dem att framstå som löjliga
kan det innebära att tonåringen kan känna stark motvilja mot den vuxne i många år framöver.
Denna känslighet gör dem extra sårbara för både vuxna och kamraters förlöjligande
(Wrangsjö, 1995).

När en person retar någon, eller fäller elaka kommentarer om någon, innehåller
beteendet fyra element: en viss del av aggression, lekfullhet i människans natur, ett visst mått
av humor (dolt eller öppet) samt en otydlighet om kommentaren är aggressiv eller skämtsam
(Alberts, 1992). Alberts rapporterar också att en typisk retsam kommentar innehåller ett
negativt uttalande om mottagaren framställt som humoristiskt. Den som uttalar kommentaren
försöker också framställa mottagaren som någon som är dum, okunnig eller oaccepterad. När
människor fäller kommentarer om andra personer handlar det i huvudsak om fyra olika
huvudområden. Dessa är: en persons utseende, uppträdande, kärleksliv eller kompetens
(Alberts & Kellar-Guenther, 1996).

Alberts (1992) menar att innehållet i kommentaren inte är huvudorsaken till hur
mottagaren reagerar. Det är situationen, vad man har för relation till den som fäller
kommentaren och personliga olikheter som avgör hur mottagaren reagerar på det som sagts.
Drew (1987) däremot menar att det är innehållet i kommentaren som är huvudorsaken till hur
personen reagerar på kommentaren (citerad i Alberts & Kellar-Guenther, 1996).

Varför vi använder oss av kränkande eller ironiska kommentarer till varandra, är
antingen för att klaga på eller kritisera nära vänner eller andra i vår närhet, mestadels rörande
misstag dessa personer gjort. Detta är mycket vanligare än att någon är ironisk över något
positivt en person gjort (Sperber & Wilson citerade i Jorgensen, 1996).  Att använda sig av
ironiska eller kränkande kommentarer är också ett sätt för människor att uttala negativa
känslor till en person, utan att för den skull riskera att förstöra relationen till mottagaren. Detta
trots att mottagaren kanske mycket väl förstår att kommentaren är allvarligt menad (Toplak &
Katz, 2000).

Tidigare forskning tyder på att barn och ungdomar som blir retade eller ofta får höra
kritiska kommentarer, senare i livet kan drabbas både av ångest och/eller depressioner. Detta
kan bero på att personer som ofta får höra kränkande kommentarer kan uppfatta världen och
omgivningen som något farligt och hotande. Dessutom kan de uppfatta att de själva har liten
kontroll över händelser i livet, detta är vanliga tankemönster hos deprimerade personer (Roth,
Coles & Heimberg, 2002).

Forskningsresultat redogör för att personer som är mer humoristiska än andra får fler
vänner och anses av omgivningen som roliga och trevliga att umgås med (BekeljaWanzer,
Booth-Butterfiled & Booth-Butterfield, 1996). Elever som av andra elever anses
humorbefriade är inte omtyckta och blir heller inte ombedda att delta i olika sociala
aktiviteter. Det här kan i sin tur leda till en negativ spiral eftersom elever som inte har så
många sociala kontakter inte heller blir tränade i att umgås med andra, vilket kan leda till att
de anses som tråkigare osv.  BekeljaWanzer m fl (1996) menar att personer som fäller elaka
kommentarer om andra många gånger försöker vara roliga och skämtsamma. De uppfattas



dock inte som roliga av omgivningen utan ses som mindre socialt attraktiva. En studie visar
resultat som tyder på, att personer som ofta fäller elaka kommentarer om andra människor,
inte är ensammare än andra d.v.s. de har inte färre vänner än andra i studien. Däremot visar
studien att de här personerna inte är särskilt populära bland andra ytligare bekanta. Detta
menar författarna kan bero på att de inte fäller likadana kommentarer bland sina nära vänner
eller att nära vänner inte tar illa upp, eftersom de vet att det bara är ett skämt (BekeljaWanzer
m fl, 1996).

Hur lärare och andra vuxna fäller kommentarer om elever är också en viktig fråga. Om
en lärare använder sig av sarkastiska kommentarer i klassrummet så har det effekt på hur
stämningen blir inne i klassrummet och på hur motiverade eleverna blir att utföra sitt arbete
(Myers & Rocca, 2001). Studier tyder även på att vuxna som fäller sarkastiska kommentarer
upplevs som mindre seriösa och mindre kunniga än andra. Elever upplever också att de lär sig
mindre om läraren är en sådan sarkastisk person som gör detta (Martin, Weber & Burant
1997; Myers & Knox 1999; citerade i Myers & Rocca, 2001).  Andra undersökningar tyder på
att elever som har en konfliktfylld relation till sina lärare riskerar att bli mer osjälvständiga
och de uppskattar heller inte skolan lika mycket som andra elever (Birch & Ladd, citerad i
Blankemeyer, Flannery & Vaszonyi, 2002).

Förhållandevis lite kunskap finns om huruvida det spelar någon roll vem det är som
fäller kommentarerna. Reagerar tonåringar olika beroende på om det är en nära vän eller
någon annan elev eller en vuxen i omgivningen som fäller de sarkastiska kommentarerna? Är
det kanske så att de inte reagerar alls, utan bara låter det passera? Finns det några
könsskillnader mellan reaktionerna?

Syfte

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det finns några könsskillnader i hur
ungdomar reagerar på kränkande kommentarer och om det var någon könsskillnad beroende
på om det var vuxna eller andra tonåringar i skolan som fällde kommentarerna.

Frågeställningarna var:

� Fråga 1; Finns det några könsskillnader i hur tonåringar reagerar
på en negativ kommentar?

� Fråga 2; Finns det könsskillnader i reaktionen beroende på vem det är
som fäller kommentaren?

� Fråga 3; Finns det några könsskillnader i reaktionen, beroende på
innehållet i kommentaren?

Metod

Mätinstrument

Studien utfördes med hjälp av enkäter, där deltagarna från två studieprogram var anonyma.
Enkäten bestod av två demografiska frågor (kön och ålder) samt av 12 frågor om emotionella
reaktioner, för vart och ett av 4 olika scenarier. Varje scenario avslutades med en kommentar
som berörde utseende, kärlek, kognitiv förmåga och kompetens. Deltagarna skulle tänka sig in
i situationen i scenariot och sedan svara på hur de själva skulle reagera i detta sammanhang.



Det fanns fyra olika svarsalternativ för emotionell reaktion; att bli arg, bli ledsen, ta det som
ett skämt eller inte bry sig om det. Dessutom fanns det ett öppet svarsalternativ för emotionell
reaktion som respondenten kunde fylla i. Deltagarna fick också svara på hur de skulle reagera
om det var en vuxen, en kompis eller en annan elev som uttalade den kränkande
kommentaren. Svar i detta sammanhang kallas källa eller ursprung i dataanalysen.
Svarsalternativen hade en femgradig skala bestående av ”Ja verkligen, Ja, Tveksamt, Nej och
Nej verkligen inte”. Svaren kodades i en skala mellan 1 och 5, där 1 motsvarades av Nej
verkligen inte och 5 motsvarade Ja verkligen. Enkäten avslutades med en öppen fråga
angående elevens allmänna uppfattning om kränkande kommentarer (Se bilaga 2).

Urval och Deltagare

Deltagarna i undersökningen var 123 elever på en gymnasieskola i en mindre västsvensk stad.
Eftersom önskvärd ålder på deltagarna var över 15 år togs kontakt med gymnasieskolan på
orten. I samtal med rektor kom man överens om att urvalet skulle innehålla elever ifrån två
olika program på skolan; Öppna programmet (N = 73) och Teknikprogrammet (N = 50).
Samplet (N=123) bestod av 70 pojkar och 49 flickor, 4 ej markerade. På Öppna programmet
var fördelningen 32 pojkar och 39 flickor, 2 ej markerade, på Teknikprogrammet var 38
pojkar och 10 flickor, 2 ej markerade. De var mellan 15 och 17 år.

Bortfall

Eftersom alla närvarande elever fyllde i enkäten, var deltagandet 100 %. Det förekommer
dock att någon inte besvarat en viss frågeställning, sk internt bortfall.

Tillvägagångssätt

För att samla in datamaterialet togs först kontakt med aktuella lärare och med rektor på
skolan, vilka läste och godkände enkäten innan respondenterna besvarade den. Lärare eller
rektor var också närvarande vid utdelningen och ifyllandet av enkäterna.
Undersökningsledaren delade själv ut och samlade in enkäterna, samt gav kortfattade
instruktioner om tillvägagångssättet för att fylla i enkäten till samtliga elever. Eleverna hade
fått information om att det var frivilligt att delta i studien samt informerats om att deras svar
inte skulle kunna kopplas till dem personligen, dvs deltagandet skedde helt anonymt. Innan
ifyllandet fick samtliga elever reda på att syftet med studien var att undersöka hur ungdomar
uppfattar kränkande kommentarer i sin skolmiljö, samt hur och vem de skulle kontakta om de
hade ytterligare frågor. (Se bilaga 1)

Indexbildningar

För att reducera antalet variabler i analyserna och därmed komplexiteten gjordes ett antal
index. Detta gjordes för att få ett medelvärde på varje individs reaktion i de olika
situationerna. Ett delindex bestod av samtliga arg-, ledsen-, skämt- och inte bry sig-reaktioner.
Ett annat delindex innehöll samtliga reaktioner som gällde vuxen, kompis och annan elev.
Den tredje gruppen delindex innehöll reaktioner som rörde utseende-, kognitiv förmåga-,
kärlek- och kompetens-området. Indexens reliabilitet, dvs den interna sammansättningen
mellan de ingående variablerna, har mätts med Cronbachs alfa. Resultaten av detta
reliabilitetstest visar god reliabilitet med värden som ligger mellan 0.69 och 0.96.



Analysmetod

Enkäterna har analyserats med programmet SPSS 5.11 för Windows. Deskriptiv statistik med
medelvärden och standardavvikelser presenteras, liksom resultat från ett flertal två-vägs
variansanalyser (ANOVA). I dessa analyser undersöktes skillnader mellan kön och olika
studieprogram i förhållande till hur man reagerade på en viss typ av kommentar. Teoretiskt
kan det tänkas att elever på olika studieprogram reagerar olika, eller att flickor respektive
pojkar inom skilda studieprogram skulle reagera olika. De kvalitativa svaren har analyserats
med hjälp av meningskoncentrering (Kvale 1997).

Resultat

Resultat från den kvantitativa delen av studien

Fråga 1; Finns det några könsskillnader i hur tonåringar reagerar på en negativ kommentar?

Denna fråga analyserades först genom att använda delindexen som mätte reaktioner av Arg,
Ledsen, Ta det som ett skämt och Inte bry sig. I dessa index har alla kommentarer slagits ihop
oavsett källa, dvs i dessa analyser går det inte att skilja på om kommentaren kommer från en
vuxen, en annan elev eller från en kompis. Indexet visar därför bara hur starkt eller svagt de
svarande reagerade generellt sett på kommentarer inom samtliga fyra scenarion. Resultat från
2-vägsANOVA med kön (flickor, pojkar) och studieprogram (öppet, tekniskt) som oberoende
variabler visas i tabell 2.

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för kön respektive studieprogram vad gäller fyra olika
emotionella reaktioner på kommentarer (över alla källor och 4 scenarier), samt  resultat av två-vägs ANOVA
(skillnader mellan kön, studieprogram).

Kön Studie- program

Flickor Pojkar Öppna Teknik
Reaktion M SD M SD M SD M SD

Argindex 3.37* 0.795 2.76 0.900 3.11 0.909 2.89 0.896
Ledsenindex 3.26* 0.858 2.27 0.853 2.91 0.949 2.38 0.951
Skämtindex 2.73 0.662 3.13* 0.827 3.00 0.777 2.92 0.803
Inte bry sig-
index

2.90 0.843 3.23* 0.990 3.08 0.923 3.11 0.976

Resultatet visar att det inte finns några signifikanta skillnader på någon av reaktionerna
mellan de olika studieprogrammen.

Resultaten i tabell 2 visar att flickor reagerade signifikant starkare än pojkar med ilska
(F(1,115)=14.17, p<.001) och med ledsenhet (F(1,111)=26.71, p<.001), medan pojkar
reagerade starkare än flickor med att ta kommentaren som ett skämt (F(1,117)=10.22,
p=.002)eller att inte bry sig om den (F(1,117)=4.25, p=0.42).



Fråga 2; Finns det könsskillnader i reaktionen beroende på vem det är som fäller
kommentaren?

Denna fråga analyserades genom att använda delindex som mätte Källa/Reaktion. I dessa
index har alla reaktioner över de fyra olika scenariona slagits ihop, så det inte går att urskilja
vad kommentaren haft för innehåll.  Därefter har ev. skillnader över kön och studieprogram
undersökts för de tre olika källorna för kommentarer, d.v.s. vuxen, kompis och elev som
beroende variabler. I resultatet av 2-vägs ANOVA redovisas endast könsskillnaden.

Tabell 3. Tabellen visar medelvärde och standardavvikelse av test av skillnader mellan pojkar och flickor vad
gäller(index för) reaktioner och källor.
Källa för
kommentar

Reaktion Flickor Pojkar

M SD M SD F-kvot, p-värde
Vuxen Arg 3.53 0.830 2.89 1.028 F (1,116) = 12.75

p = .001
Ledsen 3.36 0.906 2.33 0.837 F (1,110) = 38.68

p <.001
Skämt 2.46 0.760 2.85 0.847 F (1,113) = 6.56

p = .012
Inte bry sig 2.76 0.833 3.18 0.980 F (1,116) = 5.73

p = .018
Kompis Arg 3.09 0.907 2.23 0.775 F (1,112) = 29.60

p <.001
Ledsen 3.03 0.926 2.06 0.862 F (1,111) = 32.18

p <.001
Skämt 3.12 0.754 3.55 0.903 F (1,111) = 7.29

p = .008
Inte bry sig 2.89 0.890 3.30 1.083 F (1,112) = 4.45

p = .037
Elev Arg 3.46 0.848 2.98 0.965 F (1,113) = 7.57

p = .007
Ledsen 3.36 0.877 2.36 0.912 F (1,112) = 32.08

p <.001
Skämt 2.53 0.682 2.80 0.821 NS

Inte bry sig 2.97 0.975 3.09 1.014 NS
Resultaten visade inga signifikanta skillnader mellan de olika studieprogrammen, varför dessa
inte redovisats i tabellen.

Resultaten visar att det finns signifikanta skillnader mellan hur pojkar och flickor tror
att de skulle reagera på en kommentar ifrån vuxen, kompis eller annan elev.

När det gäller om kommentaren kommer ifrån vuxen, kompis eller annan elev, visar
flickorna i alla de olika fallen att de skulle reagera mer med att bli arga och ledsna än vad
pojkarna skulle bli.

Pojkarna däremot skulle reagera med att ta kommentaren som ett skämt eller att inte bry
sig om den. Det var ingen skillnad på reaktion mellan flickor och pojkar när det gäller att ta
kommentaren som ett skämt eller att inte bry sig om den, ifall den kom från en annan elev.

Tabellen visar också att flickorna blev mest arga på en kommentar från en vuxen och
minst arga om kommentaren kom från en kompis. De blev lika ledsna för kommentarer från
vuxen som från en elev och minst ledsna om det var en kompis. Pojkarna reagerade mest med
att ta det som ett skämt från en kompis, därnäst från en elev och minst som ett skämt från en



vuxen. De svarade i högre grad att de inte brydde sig om en kommentar från en kompis, följt
av ”vuxen” och ”elev”.

Fråga 3; Finns det några könsskillnader i reaktionen, beroende på innehållet i kommentaren?

Denna fråga analyserades genom att använda delindex Innehåll/Reaktion. I dessa index har
alla reaktioner ifrån olika personer – vuxen, kompis och annan elev slagits ihop, så det går
inte att skilja ut vem som uttalat kommentaren. Därefter har ev. skillnader mellan flickor och
pojkar och studieprogram undersökts för de fyra olika innehållen i kommentarerna, d.v.s.
utseende, kognitiv förmåga, kärlek och kompetens som beroende variabler. I resultatet av två-
vägs ANOVA redovisas endast könsskillnaden.

Tabell 4. Tabellen visar resultat av test av skillnaden mellan pojkar och flickor vad gäller (index för)reaktioner
och innehåll i kommentaren.
Innehåll
på
kommentaren

Reaktion Flickor Pojkar

M SD M SD F-kvot, p-värde
Utseende Arg 3.71 0.997 2.81 1.100 F (1,113) = 20.15

p<.001
Ledsen 3.62 1.032 2.42 1.074 F (1,109) = 34.68

p<.001
Skämt 2.79 0.964 3.59 1.003 F (1,115) = 18.33

p<.001
Inte bry sig 2.61 1.018 3.33 1.156 F (1,109) = 11.46

p=.001
Kognitiv förmåga Arg 3.61 0.904 3.10 0.995 F (1,114) = 7.69

p=.007
Ledsen 3.46 1.001 2.32 0.958 F (1,110) = 36.84

p<.001
Skämt 2.48 0.807 2.72 0.926 F (1,112) = 2.17

p=.143
Inte bry sig 2.88 0.924 3.03 1.078 F (1,113) = 0.58

p=.450
Kärlek Arg 2.98 1.282 2.13 0.913 F (1,109) = 16,57

p<.001
Ledsen 2.94 1.204 1.93 0.828 F (1,111) = 27.95

p<.001
Skämt 2.87 0.980 3.10 1.104 F (1,114) = 1.41

p=.238
Inte bry sig 3.06 1.145 3.18 1.192 F (1,116) = 0.30

p=.585
Kompetens Arg 3.19 1.129 2.65 1.180 F (1,107) = 5.73

p=.018
Ledsen 3.02 1.166 2.26 1.006 F (1,110) = 13.73

p<.001
Skämt 2.72 0.928 2.80 1.011 F (1,113) = 0.18

p=.668
Inte bry sig 2.88 1.031 3.15 1.201 F (1,113) = 1.53

p=.219



Resultatet visade inga signifikanta skillnader mellan de olika studieprogrammen, varför dessa
resultat inte redovisats i tabellen.

Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader mellan hur flickor och pojkar tror att
de skulle reagera på innehållet i kommentaren.

När det gäller reaktion och innehåll visar flickor i alla fyra scenarion att de skulle
reagera med att bli både argare och ledsnare än vad pojkarna skulle bli. Pojkarna i sin tur
skulle i samtliga scenarion reagera mestadels med att ta kommentarerna som ett skämt, eller
inte bry sig om dem. Det finns inga signifikanta skillnader mellan könen och att ta
kommentaren som ett skämt eller inte bry sig när det gäller kärlek, kognitiv förmåga och
kompetens.

Tabellen visar också att flickor skulle bli mest arga och ledsna om någon kommenterade
deras utseende, följt av kognitiv förmåga, medan pojkar skulle bli argast om någon
kommenterade deras kognitiva förmåga och ledsnast om någon kommenterade deras
utseende. Flickor och pojkar uppfattar kommentarer om kärlekslivet mest som ett skämt.

Resultat från den kvalitativa delen av studien

Av 123 ifyllda enkäter var det 46 % som svarat på de öppna, kvalitativa frågorna.
Sammanfattningsvis kan man dela in dessa svar i fyra olika huvudkategorier. Det handlar om
reaktioner på kommentarer, innehållet i kommentarerna, vem som uttalar kommentarerna och
på vilket sätt de uttalas.

Reaktionerna är att man känner sig dum i huvudet, kommentarerna ger dåligt
självförtroende och de är värre än spakar och slag. Man blir väldigt sårad när någon säger
något elakt. Man ska försöka att inte ta åt sig av dessa kommentarer, utan vara nöjd med sig
själv som man är. Det egna humöret påverkar också hur man reagerar, har man en dålig dag,
känns det värre.

Innehållet kommenteras med att det är jobbigt om någon kommenterar ens utseende. Att
bli kallad bög och hora är också tråkigt.

”Det är så många nedlåtande ord nuförtiden. ’Alla’ säger fitta och
hora, men menar inget med det. Väldigt dumt!”

Ursprunget, d.v.s. vem som uttalar kommentaren beskrivs som att om kompisar säger en
sak, uppfattar man det som ett skämt, men inte om det är en okänd som säger samma sak.
Vuxna ska eller bör inte uttala kränkande kommentarer alls.

”Man går i skolan för att lära sig, då ska man inte få ovett för att man
inte kan. Speciellt inte av lärare”

De flesta som svarat på de öppna frågorna skriver att det är fel att fälla negativa
omdömen om andra. Kommentaren kan vara menad som ett skämt och ändå uppfattas som
kränkande, därför bör man tänka sig noga för innan man kommenterar någon annan person.
Det är också tonläget som avgör om en kommentar uppfattas skämtsamt eller allvarligt.
Kränkande kommentarer uppfattas bli allt vanligare och det är något som man bara får
acceptera, blir man arg om någon säger något elakt är det ofta den som blir arg som det är fel
på, inte den som kränker.

”Det värsta av allt är att det blir mer och mer accepterat bland vuxna
och ungdomar att hålla på så här. Det är ingen som bryr sig längre



om en kille t ex ropar hora till en tjej, så ses hon som konstig ifall hon
blir arg och säger till.”

De som skrivit något om undersökningen menar att kommentarerna varit för snälla, men
att det är en viktig studie att genomföra.

De personer som skrivit egna svarsalternativ på de olika scenarierna har samtliga svarat
att man skulle ge igen på något vis. Antingen genom att svara tillbaka eller också genom att
fysiskt ge sig på den som sagt något kränkande. Om det är den vuxne som uttalat en
kränkande kommentar har de flesta skrivit att man skulle få dåligt självförtroende eller bli
osäker.

”Det värsta är ändå att folk inte längre reagerar när människor
säger kränkande saker till varandra. Ingen bryr sig för att det
börjar bli så vanligt.”

Diskussion

Syftet med den här studien var att försöka få en bild av om det fanns några
könsskillnader i hur ungdomar reagerar på en kränkande eller ironisk kommentar ifrån
personer i deras skolmiljö. Syftet var också att försöka få en bild av i fall det var någon
könsskillnad beroende på vem det var som uttalade kommentaren, eller beroende på innehållet
i kommentaren.

Något som framkommit av tidigare forskning är att det finns tydliga mönster i vad man
fäller sarkastiska kommentarer kring. Det handlar om uppträdande, utseende, relationer,
kompetens och personlighet. Det finns olika teorier om varför mottagaren reagerar som han
eller hon gör. En forskare menar att det är innehållet i kommentarerna som är det viktiga
(Drew, 1987), medan en annan menar att det är avsikten bakom kommentaren som är det
viktigaste (Alberts, 1992).

Resultatet i den här studien visar att det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar
reagerar och vad innehållet i kommentaren är. Både flickor och pojkar skulle reagera med att
bli mest arga och ledsna om någon kommenterar deras utseende och den kognitiva förmågan,
flickor dock signifikant mer arga och ledsna än pojkarna. Detta kan bero på att det är närmare
den egna personen om någon kommenterar utseende eller hur man uppfattar situationer. Ingen
vill vara ful eller uppfattas som korkad i dagens samhälle. Om det är något en person inte kan
eller klarar av, så kan han eller hon alltid träna upp detta. Detta resultat skulle stödja Drews
(1987)teori.

Det finns inga entydiga forskningsresultat som visar att det är viktigt vem det är som
fäller kommentaren. Alberts & Kellar-Guenther (1996) menar att en nära vän kan fälla fler
och elakare kommentarer än en obekant. Keltner m fl (2001) menar däremot att mottagaren
tar mer illa upp om det är någon som känner personen väl som säger elaka saker.

Resultatet i den här studien visar att kompisars kommentarer oftare uppfattas som
skämt, bland både flickor och pojkar. Om en vuxen eller annan elev i omgivningen skulle
säga samma sak, skulle det uppfattas mer negativt. Detta resultat skulle alltså stämma väl
överens med resultatet av Alberts och Kellar-Guenthers undersökning 1996. Från en kompis
kan man ha överseende med de flesta kommentarer, eftersom mottagaren kanske förutsätter
att det är skämt.



Det finns dessutom forskningsresultat som visar att kvinnor tar mer illa upp än män, vad
det gäller dessa kommentarer (Jorgensen, 1996). Detta överensstämmer tydligt med resultatet
i den här studien där flickor generellt sett reagerar med att bli mer arga eller ledsna när de får
höra en kränkande kommentar, medan killar oftare tar kommentaren som ett skämt. Detta,
menar Jorgensen, kan bero på att flickor är mer emotionella än pojkar. Detta resultat skulle
också stödja Jorgensens teori att kvinnor uppfattar kommentarer om den egna personen mer
negativt än vad män gör. Den här undersökningen visade också i samtliga fall störst skillnad
mellan pojkar och flickor i reaktionen ”att bli ledsen”, där flickorna i samtliga frågor
markerade att de skulle bli mer ledsna än vad pojkarna skulle bli.

Teoretiskt kan det tänkas att elever som väljer olika studieprogram reagerar olika. Eller
att flickor och pojkar på skilda studieprogram skulle reagera olika. För att kontrollera sådana
eventuella effekter användes både kön och studieprogram i analyserna. Resultaten av den här
studien visade inte i någon av analyserna några signifikanta skillnader mellan
studieprogrammen.

En lärare som fäller sarkastiska kommentarer inne i klassrummet skapar inte bara en
dålig stämning, utan eleverna uppfattar också denne lärare som mer inkompetent och okunnig
(Martin, Weber & Burant, 1997; Myers & Knox, 1999; citerade i Myers & Rocca, 2001).
Mycket tyder på att tonåringar av idag får höra många olika kommentarer om sin person, både
av andra ungdomar, men också av vuxna. Resultatet i denna studie visar att flickor i högre
grad uppfattar kommentarer från vuxna mer negativt än vad pojkar gör. Flickorna blev argare
om det var en vuxen som kommenterade dem, än om det var en kompis eller en annan elev.
Pojkar reagerar i stort sett lika om det är vuxna eller en annan elev som kommenterar dem.

De kvalitativa resultaten visar tydligt att det är många som tar illa upp av kränkande
kommentarer och att de flesta skulle önska att de inte fanns. De visar också att det blir allt
vanligare att man kommenterar varandra på ett kränkande sätt. Kränkande kommentarer ger
dåligt självförtroende och man känner sig dum i huvudet. Det är lättare att strunta i
kommentarerna om man har bra självförtroende. Detta överensstämmer också med vad
Keltner m fl, kom fram till 2001.

Resultaten av den kvalitativa delen visade också att många skulle ”ge igen” på något
vis, antingen verbalt eller fysiskt, om de fick höra en kränkande kommentar av någon i sin
omgivning. Detta stämmer också överens med vad Wrangsjö (1995) skriver om hur tonåringar
reagerar om de blir kränkta.

Att kränkande kommentarer är ett viktigt problem och något omgivningen ska ta på
största allvar menar också Roth m fl (2002), då de i en studie visade resultat som tyder på, att
barn och ungdomar som blir retade och får höra kränkande kommentarer, senare i livet kan
drabbas både av ångest och/eller depressioner.

Eftersom det inte fanns så mycket forskning inom det här området tidigare, fanns det
inga tidigare undersökningar som kunde upprepas, för att göra jämförelser. Detta betyder
också att ett helt nytt frågeformulär fick konstrueras för att försöka få svar på
frågeställningarna.

Vad gäller skalorna i frågeformuläret, kunde svarsalternativen t ex ha varit mer
preciserade så att skalstegen framträtt tydligare. Ja verkligen kunde ha följts av ja i stort sett,
tveksamt, nej knappast inte och slutligen nej verkligen inte. Huruvida de olika kommentarerna
var tillräckligt kränkande eller ej, kan diskuteras. En kommentar ifrån en elev om
kärleksscenariot var, att man inte ens uppfattade uttalandet som kränkande. Den kunde sägas
av vem som helst och inte betyda något särskilt. En avvägning gjordes också vid
konstruktionen av enkäten, så att elever som ofta får höra kränkande kommentarer inte skulle
må dåligt efter att ha fyllt i enkäten. En anledning var också att studien ville fånga upp de
skillnader som verkligen fanns. Risken hade annars varit att sk takeffekt skulle uppnås, då de
flesta resultat kanske visat att eleverna skulle blivit arga och ledsna.



Fortsatt forskning i ämnet skulle kunna inrikta sig mer på de könsskillnader som finns.
För att få fram tydligare resultat vid framtida forskning kunde fyra olika enkäter utformas,
som var och en behandlade ett innehållsområde och delas ut till olika respondenter. För att
undvika inbördes beroende i datamaterialet skulle också olika grupper kunna användas i en
experimentell design. På så vis kunde jämförelser mellan de olika scenarierna utföras med
större precision. Eftersom samplet inte är ett slumpmässigt urval är det svårt att säga något om
resultatets generaliserbarhet. Om undersökningen ska upprepas bör samplet byggas på
slumpmässigt valda klasser eller elever inom ett visst område. Resultaten i studien kan trots
allt antas vara rimliga.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det förekommer kränkande kommentarer i
stor omfattning ute i våra skolor. Kommentarerna gör eleverna både arga och ledsna och
mottagaren känner sig ofta dum och misslyckad när han eller hon får höra dem. Det är också
skillnad mellan pojkar och flickor, där flickor reagerar med att bli ledsna och arga, medan
pojkar tar dessa kommentarer mera som skämt. Det är betydelsefullt både för flickorna och
för pojkarna att de vet om att dessa skillnader finns. En kommentar från en pojke som är
menat som ett skämt, kan av en flicka uppfattas som kränkande, det är viktigt att tänka på,
både för pojken och för flickan. Det är viktigt att skolorna fortsätter jobba aktivt med dessa
frågor och det är även viktigt att tänka på att eleverna reagerar olika beroende på vilket kön de
har. Lärarna bör också agera vuxet och inte dras med i den allmänna jargongen där
kommentarerna avlöser varandra. Som vuxen bör man motverka kränkande kommentarer och
också diskutera könsskillnaderna med eleverna, för att göra dem observanta på att de finns.

Avslutningsvis skulle jag vilja citera vad en elev skrivit i en kommentar:

”Jag tycker att man får väldigt dåligt självförtroende av att höra
 såna kommentarer och man behöver höra bra saker i tonåren.”
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Bilaga 1

Hej!
Jag heter Lena Drottz och studerar psykologi 41-60p vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla,
Institutionen för Individ och Samhälle. Jag skall göra en studie om hur ungdomar uppfattar
när människor i deras skolmiljö fäller kommentarer om deras person. Det är något som
förekommer ofta, men som det inte forskas så mycket om. Ta chansen att tala om hur just Du
uppfattar detta ämne.

Du skall läsa igenom fyra olika korta berättelser och sedan fylla i hur Du själv skulle reagera i
en liknande situation som den som beskrivs i berättelsen. Dina svar kommer att behandlas
anonymt och man kommer inte att kunna urskilja vad just Du fyllt i för svar. Enkäterna
kommer bara att läsas av mig, Lena Drottz. Det är helt frivilligt att delta i studien.

Resultatet av undersökningen kommer att finnas tillgängligt på respektive skola när studien är
slutförd.

Om det är något du funderar över är du välkommen att när som helst kontakta Lena Drottz, på
telefon eller via e-post.

Tack för din medverkan!

Lena Drottz
Telefon: XXXX-XXXXXX
E-post: xxxxxx@xxxxxxxx



Bilaga 2

Läs igenom texten, tänk dig in i situationen och svara sedan på frågorna.

A. Det är idrott och alla ska hoppa höjdhopp. Du klarar inte första höjden utan
river tre gånger. Då säger någon: Har du blivit för tung över sommaren? Du
kanske har ätit för mycket godis?

Hur skulle du reagera om det var en vuxen som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
1. Jag skulle bli arg � � � � �

2. Jag skulle bli ledsen � � � � �

3. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

4. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

5. Annat……………………….. � � � � �

Hur skulle du reagera om det var en kompis som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
6. Jag skulle bli arg � � � � �

7. Jag skulle bli ledsen � � � � �

8. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

9. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

10. Annat……………………….. � � � � �

Hur skulle du reagera om det var en annan elev på skolan som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
11. Jag skulle bli arg � � � � �

12. Jag skulle bli ledsen � � � � �

13. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

14. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

15. Annat……………………….. � � � � �



B. Hela klassen får instruktioner inför en övning och nästan alla börjar jobba med
en gång. Du frågar någon vad det var ni skulle göra och någon svarar då: Har du
svårt att förstå??

Hur skulle du reagera om det var en vuxen som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
16. Jag skulle bli arg � � � � �

17. Jag skulle bli ledsen � � � � �

18. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

19. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

20. Annat……………………….. � � � � �

Hur skulle du reagera om det var en kompis som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
21. Jag skulle bli arg � � � � �

22. Jag skulle bli ledsen � � � � �

23. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

24. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

25. Annat……………………….. � � � � �

Hur skulle du reagera om det var en annan elev på skolan som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
26. Jag skulle bli arg � � � � �

27. Jag skulle bli ledsen � � � � �

28. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

29. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

30. Annat……………………….. � � � � �



C.  På en skolresa har du blivit kär i en klasskompis och ni har varit tillsammans ett
      tag. När någon får reda på detta säger personen: Jaså, du har också hittat nån??

Hur skulle du reagera om det var en vuxen som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
31. Jag skulle bli arg � � � � �

32. Jag skulle bli ledsen � � � � �

33. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

34. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

35. Annat……………………….. � � � � �

Hur skulle du reagera om det var en kompis som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
36. Jag skulle bli arg � � � � �

37. Jag skulle bli ledsen � � � � �

38. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

39. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

40. Annat……………………….. � � � � �

Hur skulle du reagera om det var en annan elev på skolan som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
41. Jag skulle bli arg � � � � �

42. Jag skulle bli ledsen � � � � �

43. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

44. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

45. Annat……………………….. � � � � �



D. Under en språklektion råkar du missa grovt när du skall uttala ett ord. Alla
skrattar. Då säger någon: Tycker du att det här är för svårt??

Hur skulle du reagera om det var en vuxen som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
46. Jag skulle bli arg � � � � �

47. Jag skulle bli ledsen � � � � �

48. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

49. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

50. Annat……………………….. � � � � �

Hur skulle du reagera om det var en kompis som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
51. Jag skulle bli arg � � � � �

52. Jag skulle bli ledsen � � � � �

53. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

54. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

55. Annat……………………….. � � � � �

Hur skulle du reagera om det var en annan elev på skolan som sa så här till dig?

Ja
verkligen

Ja Tveksamt Nej Nej
verkligen

inte
56. Jag skulle bli arg � � � � �

57. Jag skulle bli ledsen � � � � �

58. Jag skulle ta det som ett skämt � � � � �

59. Jag skulle inte bry mig om det � � � � �

60. Annat……………………….. � � � � �



61. Jag är …………….år.                                        62. Jag är      kille  �         tjej  �

63. Skriv gärna ner egna tankar om kränkande kommentarer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tack för din medverkan!
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