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Abstract 

The aim of this study has been to examine if, and if so how, teachers in grade 1-3 in 

Swedish elementary schools are educated in preventing boy’s violence against girls. The 

methods used for finding this information has been interviews, a questionnaire and a 

study of the curriculum for the teacher education. The study furthermore was based on 

theories around social control and hegemonic masculinity to discover if there is an 

importance of working against boy’s violence against girls at such a young age. Beyond 

this the author wanted to see if there existed or had existed habits of excusing boy’s 

violence for “love actions”. The result of the study showed that almost none of the 

teachers had experienced education about children’s violence against each other, and 

none had had any education specific to boy’s violence against girls. Based on theories 

like social control and social bonds this is problematic and could result in violent men 

when the boys grow up. Lots of the teachers in the study also thought there could be a 

risk for the violent boys to grow up and become violent men, as well as a risk of the girls 

growing up accepting the violence, if the teachers did not intervene early. The study also 

showed that even though there had been a tendency to excuse the boy’s violence as “love 

actions” this had become less frequent over the years.  

 

 

Sökord: Barns våld mot barn, Brottsprevention i skolan, Genusnormer, Våldsprevention 
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Förord  

Denna uppsats avslutar mina studier på kriminologprogrammet och jag vill med det 

skicka mina största tack till vänner och familj som stöttat mig under dessa år, och alltid 

funnits för att bolla tankar och idéer. Två extra stora tack till Morfar som med kritiska 

men rättvisa ögon läst och kommenterat min uppsats, låtit mig motivera mina val och 

trott på mig. Och Mamma, som vid vissa tentor läst nästan lika mycket litteratur som jag 

och som stått ut med långa samtal kring studieteknik och teorier och som peppat mig 

när motivationen inte riktigt funnits. Jag vill också tacka de två lärare som ställt upp på 

varsin intervju och delat med sig av sina erfarenheter och tankar kring arbetet i 

grundskolan. Utan er hade arbetet inte varit ens hälften så intressant. 

Arbetet med uppsatsen har inte varit enkelt hela vägen, men jag är så glad för att jag fått 

chansen att skriva om något som är viktigt för mig, och ser fram emot fortsatt arbete 

inom det brottsförebyggande arbetet.  

Igen, tack till alla er som funnits på vägen, ni vet vilka ni är! 

 

Emmy,  

Maj 2021 
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1. Inledning 

Denna uppsats syftar till att främst undersöka lågstadielärares utbildning, men också 

deras praktiska arbete, kring pojkars våld mot flickor. Genom att ta avstamp i teorier 

kring social kontroll samt teorier kring hegemonisk manlighet som ett uttryck för socialt 

skapande av kön (genus) undersöks främst hur utbildningen kring pojkars våld ser ut på 

lärarutbildningen, men också om det kan finnas en anledning att förändra denna för att 

förhindra framtida brott. Ämnet har jag valt delvis på grund av erfarenheter jag själv bär 

med mig. Under min uppväxt under tidigt 2000-tal bagatelliserades ofta pojkars våld 

genom ursäkter så som ”pojkar är pojkar” eller att ”kärlek börjar med bråk”, och det 

ansågs helt normalt att flickor blev nedbrottade och fasthållna av killarna i klassen. En 

av ”favoritlekarna” var ”killarna tar tjejerna”, som ofta slutade i tvångspussar från 

pojkarna. När jag senare jobbade inom barnomsorgen under sent 2010-tal var det min 

uppfattning att en del av detta tänk fortfarande fanns kvar bland viss personal. Efter en 

nästan slutförd kandidatutbildning i kriminologi som jag genomfört samtidigt som en 

global feministisk rörelse vuxit fram och där vi senast kunnat se bland annat stora 

protester kring ”tafsardagar” var mitt val av ämne ganska självklart.  Det 

brottspreventiva arbetet kring mäns våld mot kvinnor pågår ständigt, på så väl stora 

som små plattformar, men frågan som ställs här är om det kan finnas skäl att börja med 

det ännu tidigare än man gör idag? 

Mäns våld mot kvinnor är ett ämne som inte bara berör känslomässigt utan också väcker 

ett starkt forskningsintresse och många böcker skrivs på ämnet (se t.ex. DeKeseredy, 

Dragiewicz, och Schwartz, 2017). Allmänintresset för brott inom denna kategori är stort 

vilket syns bland annat i en nyligen gjord granskning av Aftonbladet kring kvinnor som 

dödats av en närstående man (se Edblom & Weigl, 2020). Under arbetet med denna 

uppsats (våren 2021) skedde också en stor mängd dödligt våld mot kvinnor av män, 

samt en mängd uppmärksammade övergrepp mot kvinnor, bland annat i tv-program, 

vilket blev oerhört uppmärksammat i media. Utöver media- och forskningsvärldens 

intresse är ämnet omdiskuterat bland privatpersoner. Bland annat på Instagram där 

olika konton vuxit fram för att belysa såväl mäns fysiska som psykiska våld mot kvinnor 

(se t.ex. “Mansbebisar” “vi_bryter_tystnaden” och “gomda.kvinnor” på Instagram.com). 

Det är viktigt att belysa dessa brott och att de faktiskt sker i stor utsträckning. 

Preliminära siffror från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) visar att i de fall där kvinnor 
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under 2019 utsattes för misshandelsbrott var 77 procent av de misstänkta 

gärningspersonerna män (BRÅ, 2021). I en nyligen publicerad artikel i Helsingborgs 

Dagblad (HD) berättar två våldsförebyggare i en skånsk kommun om hur de arbetar 

systematiskt med att belysa sambandet mellan lindrigt våld, så som skojbråk, och grovt 

våld. De menar också att genusarbete redan i skolåldern är en effektiv insats för att 

förändra de maskulina normerna senare i livet (Rahlén, 2021). 

 

1.1 Problemformulering  

Mäns våld mot kvinnor är, som beskrivet ovan, ett problem som påverkar många 

människor. Detta märks inte minst på de otaliga artiklar som skrivs om det och de 

många privatpersoner som lyfter frågan på sociala medier. Att 77 procent av de som 

2019 anmäldes och misstänktes för misshandelsbrott mot kvinnor var män (BRÅ, 2021) 

visar på ett stort samhällsproblem.  

En faktor som skulle kunna spela in när det kommer till mäns våld mot kvinnor är hur 

männen, som pojkar, tillåts behandla flickor. Om de under sina unga, formativa, år tillåts 

bruka våld mot flickorna, skulle det i förlängningen kunna påverka deras beteende i 

vuxen ålder? Och om det är så, så är den stora frågan hur detta våld från barnen bör 

hanteras. Eftersom barn spenderar en stor del av sin tid i skolan kan finns det anledning 

att undersöka om, och i så fall hur, lärarna under sin utbildning får kunskap om just 

våldshantering barn i mellan. Studier har visat att lärare inte alltid vet hur eller när de 

ska ingripa i våld som sker mellan barn (Lunneblad och Johansson, 2021, s. 8) vilket kan 

göra att de helt enkelt inte ingriper alls, trots att behovet finns. Detta kan göra att 

mobbning som inte stoppas inte bara fortgår, utan också förvärras (Hwang och Nilsson, 

2011, s. 289). 

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats var att studera lärarutbildningen för grundskollärare i 

årskurs F-3 och på vilket sätt dessa utbildas i att hantera barns fysiska våld, och specifikt 

pojkars fysiska våld mot flickor. Genom att sätta denna våldspreventiva utbildning i 
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relation till teorier om hegemonisk manlighet och social kontroll undersöks vikten av 

denna utbildning för att förhindra framtida våld från pojkarna, då männen, mot kvinnor.  

Utifrån ovan nämnda syfte har följande frågeställningar formulerats; 

• På vilket sätt utbildas och förbereds lärare i årskurs F-3 i att förhindra och 

motarbeta pojkars fysiska våld mot flickor?  

• Varför är det, ur ett brottspreventivt perspektiv, viktigt att motarbeta pojkars våld 

mot flickor i så ung ålder?  

• Finns det och i så fall på vilket sätt, en tendens att i skolan normalisera pojkars våld 

utifrån de maskulina normer som råder i samhället? 

 

1.2.1 Avgränsningar  

De avgränsningar som gjorts inför studien gäller bland annat åldern på barnen. Årskurs 

F-3 innefattar främst barn i åldern 6-9 år, vilket enligt 1177.se (2020) är den ålder då 

barn i skolan lär sig att ta hänsyn till andra, vilket i sin tur innebär att skoltiden då är 

viktig för att lära sig sociala regler. Det är också i denna ålder barn bildar sina normer 

och tankar kring vad som är rätt och fel (1177.se, 2020). Hwang och Nilsson (2011, s. 

279, 280) beskriver även de den tidiga skolåldern som en tid när barn lär sig moral, och 

vad som är rätt och fel med hjälp av vuxna som förklarar vilka beteenden som straffas 

och varför. En annan avgränsning som gjorts är att fokusera utredningen på hur lärarnas 

utbildning sett ut, snarare än hur det aktiva arbetet kring våld sedan genomförs på 

skolorna. Även om det aktiva arbetet behandlas till viss del är fokus här på 

grundutbildningen eftersom det aktiva arbetet till stor del är beroende av vilken typ av 

skola som läraren senare arbetar vid. Exempelvis kan det tänkas att en väldigt liten 

skola i lantmiljö arbetar annorlunda jämfört med en stor skola i stadsmiljö. Utbildningen 

lärarna fått bör dock innefatta samma grunder eftersom dessa styrs av 

Högskoleförordning (1993:100), där det bland annat fastlås att en grundlärarexamen 

bland annat ska innefatta kunskap i konflikthantering och sociala relationer. 
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1.3 Rättssociologisk koppling 

Med modellen kring rättssociologins fyra byggstenar (Kodifierad statsrätt, Rättslig 

praxis, Sociala normer och Social praxis) som de presenteras av Baier, Nafstad, & 

Svensson, (2018. s. 14) utgår uppsatsen från relationen mellan sociala normer och social 

praxis. När något sker, och dessutom tillåts ske, under en längre period, upplevs detta 

som normalt och då även socialt accepterat (Baier, M., Nafstad, I. & Svensson, M. 2018. s. 

17). En grundläggande förståelse för denna undersökning är att om pojkars våld mot 

flickor ursäktas redan i tidig ålder så bidrar detta till en normutveckling, eller till och 

med en normalisering av mäns våld mot kvinnor. 

 

2. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Nedan presenteras de teorier och begrepp som anses relevanta för att undersöka 

ovanstående frågeställning. Genom att använda teorier kring hur kön skapas socialt som 

genus uppmärksammas de normer som finns i samhället idag, och då framför allt de 

maskulina våldsnormerna som ger männen ett stort våldskapital. Social kontroll och 

sociala band används vidare som centrala teoretiska utgångspunkter i undersökningen 

för att visa på varför det är viktigt att redan i tidig ålder ge barnen en känsla av 

samhörighet, samt visa vad som är rätt eller fel när det kommer till hur vi behandlar 

andra människor.  

 

2.1 Hegemonisk manlighet 

Hegemonisk manlighet beskrivs som särskilda attribut, så som att vara tuff, stark och ha 

makt, och som något som män förväntas antingen uppfylla eller sträva efter att uppfylla 

(Newburn, 2017, s. 336). Motsatsen till detta blir en typ av feminin manlighet som ofta 

är förknippad med att vara svag eller homosexuell, vilket i detta fall ses som något 

negativt (Newburn, 2017, s. 336). Den hegemoniska manligheten kan förändras över tid 

och är även beroende av samhällskontexten. Oavsett denna förändring är det de attribut 

som under rådande normer ses som maskulina som premieras i samhället 

(Messerschmidt, 2004, s. 43). Det är de män som uppfyller dessa krav som sedan har 
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makten över såväl kvinnor som andra män i samhället. Andra typer av manlighet, 

exempelvis de som har fler feminina drag, ses som underordnade den hegemoniska 

manligheten (Messerschmidt, 2004, s. 43). Den hegemoniska manligheten och dess makt 

över andra människor i samhället kopplas inte enbart till personlighetsdrag, utan även 

rent fysiska attribut. Hur man går, sitter och ser ut är också detta viktiga aspekter när 

det kommer till att ”göra rätt” utifrån sitt kön (Messerschmidt, 2004, s. 48). Olikheter 

mellan män och kvinnor förstärks, medan eventuella likheter döljs, vilket hjälper till att 

skapa ojämlikhet mellan könen (Messherschmidt, 2004, s. 48). Med denna uppsats i 

åtanke blir den hegemoniska manligheten viktig att ta hänsyn till, när det kommer till 

hur pojkarna respektive flickorna tillrättavisas när de brukar våld. Om pojkarna inte 

upplever att deras våldsbeteende får negativa konsekvenser, utan att det går obemärkt 

förbi eller att det till och med ger dem fördelar, finns risken att dessa våldsnormer 

förstärks och att pojkarna då strävar efter att vara våldsamma. I sin tur kan flickorna 

också lära sig att det är våldsamma pojkar som är ”rätt” i samhället och att de inte bör 

säga emot när våld utövas mot dem.  

 

2.2 Social kontroll och sociala band 

Social kontroll uppkom som en term inom sociologin under sent 1800-tal då 

sociologerna försökte hitta de moraliska grunderna som fick samhället att hålla ihop 

utan att statens maktformer var inblandade (Larsson och Backman, 2011, s. 16). Den 

sociala kontrollen handlar alltså om hur medborgarna i ett samhälle reglerar sig själva 

och varandra utifrån de värden och normer som finns i samhället (Larsson och 

Backman, 2011, s. 17). Durkheims teorier kring social reglering och solidaritet används 

för att förklara hur de informella reglerna eller banden mellan människor kan skapa en 

kontroll som får invånarna i ett samhälle att bete sig på ett sätt som anses moraliskt 

korrekt (Larsson och Backman, 2011, s. 18-19). Under 1920-talet utvecklades 

Chicagoskolan som byggde vidare på tanken kring social kontroll. Två av forskarna vid 

denna tiden, Park och Burgess, menar att kontroll över ett samhälle kan utövas utan 

tvång av den anledning att individer anpassar sig efter omgivningens förväntningar på 

dem (Larsson och Backman, 2011, s. 22). De menade också att bland annat skolan är en 

av de institutioner som finns för att upprätthålla social kontroll (Larsson och Backman, 
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2011, s. 23). Genom att de personer som bryter mot de sociala normerna anses vara 

”konstiga” eller ”sjuka”, blir det stigmatiserande att inte göra som majoriteten gör 

(Engdahl, 2011, s 76). 

Hirschis teori om sociala band har många likheter med social kontroll. Teorins 

grundtanke är att fyra faktorer i en människas liv avgör om denne kommer handla 

moraliskt korrekt eller ej (Newburn, 2017, s. 250). De olika faktorerna beskrivs som 

anknytning, åtagande, involvering och tro, i och på samhället (Newburn, 2017, s. 250). 

En person som alltså har ett rikt socialt liv (anknytning), ett arbete (eller liknande, så 

som skola) att gå till (åtagande), är aktiv i moraliskt korrekta aktiviteter (involvering) 

och dessutom håller med om och tror på de sociala normerna i ett samhälle (tro), 

kommer mest troligt inte begå brott (Newburn, 2017, s. 250). Vid ett test av sin teori 

visade Hirschi på att ungdomar som inte hade en hög närvaro i skolan oftare än andra 

avvek från de social moraliska normerna då de saknade den sociala kontrollen som 

skolan erbjuder (Newburn, 2017, s. 251). Detta bekräftar de tankar som finns inom 

social kontroll, som menar att uppfostran av barn genom en institution, så som skola, är 

möjlig genom övervakning av barnen och kunskap kring normbrytande beteenden. 

Dessa två aspekter är viktiga för att den sociala kontrollen skall fungera (Engdahl, 2011, 

s. 63, 64). Det är också viktigt att notera att män och kvinnor övervakas på skilda sätt, 

och att det bland annat ofta innebär att män tillåts bruka mer våld än kvinnor (Engdahl, 

2011, s. 63). Vilka beteende som anses avvikande beror inte bara på personens kön, utan 

är även kopplat till exempelvis ålder och samhällsklass (Engdahl, 2011, s. 79). Genom att 

applicera teorierna om social kontroll och sociala band på skolans värld och lärarnas 

utbildning och då senare arbete med våldsprevention bland barnen kan en vikt av detta 

arbete ses. Om barnen under skolgången inte upplever att de får några repressalier från 

auktoritetspersonen, som i detta fall är lärare, så finns det risk att de inte lär sig att 

våldet är oacceptabelt i sociala sammanhang. Om lärarna inte heller fått utbildning i att 

hantera våldet kan detta resultera i att repressalierna uteblir.  

 

2.2.1 Kritik mot social kontroll och sociala band 

Viss kritik riktas mot social kontroll och att människor som bryter mot normerna 

riskerar att stigmatiseras och uteslutas ur samhället, vilket gör att de fortsätter begå 
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normbrott och eventuellt kriminella handlingar. Bland annat stämplingsteorin innebär 

att personer som stämplas som avvikare någon gång i livet också fortsätter vara detta då 

det är en svår stämpel att bli av med (Newburn, 2017, s. 241). Utifrån teorin kring 

sociala band kan också frågan ställas om avvikelserna beror på svaga sociala band, eller 

om de svaga sociala banden beror på avvikelser, det vill säga, vilket kom först? Personer 

som avviker från normerna kan enkelt bli uteslutna ur samhället just på grund av detta, 

vilket gör att de inte har en möjlighet att bygga starka sociala band (Newburn, 2017, s. 

252). Detta är kritik som det givetvis måste tas hänsyn till, och detta kommer också 

diskuteras under undersökningens gång.  

 

2.3 Termer  

Nedan presenteras en del termer som används under uppsatsens gång, med 

förtydligande beskrivningar och förklaringar till hur de använts av författaren. 

 

2.3.1 Våld  

När det i kommande uppsats talas om våld är det, om inget annat nämns, fysiskt våld 

som avses. Detta kan innefatta bland annat, men inte uteslutande, sparkar, slag, knuffar, 

drag i håret och stryptag. Det våld som kan beskrivas som psykiskt eller verbalt kommer 

under uppsatsen förtydligas med just dessa ord. 

 

2.3.2 Kön och genus 

I denna uppsats talas det om flickor och pojkar, och det är då det biologiska könet som 

det syftar på. Begreppet genus har använts i Sverige sedan sent 1900-tal och används i 

denna uppsats för att beskriva de kulturella idéerna som finns om de olika könen (se 

Gunnarsson, Svensson, Käll och Svedberg, 2018. s. 54). Exempelvis finns det en 

uppfattning om att killar ska vara tuffa, och flickor lite mer tillbakadragna. Dessa 

uppfattningar kan förändras över tid och är beroende på kulturell kontext. 
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3. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns kring ämnet har ofta fokuserats på äldre barn, samt 

barnens egen upplevelse av hur mobbning påverkar dem. Utifrån detta fyller denna 

uppsats ett hål i forskningen, genom att istället för att undersöka förekomsten av våld 

undersöker om och hur lärare utbildas i att hantera våldet, och varför denna utbildning 

är viktig. Dessutom riktar den sig mot lägre årskurser än mycket av den tidigare 

forskningen. Att forska på yngre barn kan vara problematiskt ur ett etiskt perspektiv, 

vilket också är skälet till att denna uppsats haft lärarutbildningen som fokus, snarare än 

barnen och deras upplevelser. För mer ingående beskrivning av hur de olika artiklarna 

hittats och analyserats, se nedan under Metod. Kapitlet inleds med en kort presentation 

av de olika artiklarna i den ordning de förekommer i uppsatsen 

 

3.1 Presentation av artiklarna  

Joelsson och Bruno (2020) – En undersökning kring hur ungdomar pratar om våld i 

skolan beroende på var, när och av vem det utfördes. Metoden som använts är 

intervjuer. 

Lombard (2013) – En studie i hur barn i 10–11-årsåldern upplever och pratar om mäns 

våld mot kvinnor. Metoderna som användes var främst enkäter och gruppintervjuer.  

Lunneblad och Johansson (2021) – En undersökning av våld som sker i skolan, och 

huruvida fysiskt våld kodas maskulint eller feminint. Informationen har samlats in via 

intervjuer med skolpersonal. 

Vainik och Kassman (2018) – En analys av polisanmälningar gällande våld gjorda av 

skolor i Stockholmsområdet under perioden 2000-2010. Främst studerades skillnaden 

mellan pojkar och flickors förekommande i anmälningarna, samt skillnaden i mängden 

anmälningar beroende på vilken typ av område skolan låg i.  

Lahelma (2002) – En studie under flera år som undersöker hur könat våld används för 

att bibehålla maktstrukturer i samhället samt hur detta våld upplevs av barnen som 
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utsätts för det. Deltagande observationer samt intervjuer och uppföljningsintervjuer 

upp till fem år senare senare har genomförts.  

Rawlings (2019) – En undersökning av hur könat våld diskuteras i skolan av såväl lärare 

som elever. Metoderna som främst använts är gruppintervjuer med både personal och 

elever.  

 

3.2 Normalisering av våld 

Redan i inledningen av sin artikel nämner Joelsson och Bruno (2020, s. 1) att visst våld 

bland unga bagatelliseras och normaliseras i deras dagliga liv. De menar också att våldet 

ses som del i att växa upp (Joelsson och Bruno, 2020, s. 1). Lombard (2013, s. 3) tar i sin 

forskning specifikt upp normaliseringen av mäns våld mot kvinnor, och menar att denna 

blir accepterad genom att den inte ifrågasätts, utan i stället ses som normal. Lunneblad 

och Johansson (2021, s. 13) beskriver att det fysiska våld som pojkar utför ses som 

något normalt, medan det våld som blir normaliserat för flickor snarare är det psykiska, 

så som exempelvis ryktesspridning. En annan studie har påvisat att ett sätt att förstå 

normaliseringen av våld är genom barns beteenden i klassrummet (Joelsson och Bruno 

2020, s. 6, 7). I studien visar de hur pojkar kastar stolar i klassrummet och att en pojke 

även stulit en kniv som denne hotat sina skolkamrater med. Det beskrivs även hur det är 

oroligt i klassrummen och att de inte får någon studiero på grund av våldsamma 

händelser. Barn på samma skola säger senare att de inte vet om det faktiskt sker något 

”riktigt våld” på skolan utan menar att det våld som sker är på skoj (Joelsson och Bruno, 

2020, s. 6, 7). 

 

3.3 Pojkars våld  

Just pojkars våld, inte bara mot flickor utan generellt, är något som ofta tas upp i 

forskningen. Lombard (2013) skriver exempelvis att mäns våld mot kvinnor 

normaliseras och därför också accepteras, genom att det inte problematiseras. Att lärare 

inte tar upp och pratar om det könsrelaterade våldet i skolan kan bero på att det är 

normaliserat i samhället (Joelsson och Bruno, 2020, s. 1).  Lombard (2013, s. 5) 
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beskriver hur barn i en undersökning förklarat att ”riktigt våld” är som något som sker 

mellan två, för varandra okända, vuxna män och som dessutom genererar fysiska skador 

och/eller ingripande från en auktoritet, så som polisen. Detta gjorde att bland annat 

mäns våld mot kvinnor inte sågs som ”riktigt våld” samt att de inte själva såg sig som 

potentiella gärningsmän eftersom de inte var vuxna (Lombard, 2013, s. 6). När barnen 

beskrev våld mellan syskon och kompisar ansågs detta oftast inte vara ”riktigt våld” och 

speciellt pojkarna distanserade sig från detta genom att påpeka att det var vuxna män 

som var våldsamma. En skillnad fanns dock i att flickor beskrev våldsutövare som både 

män och pojkar. Det vill säga, det var en fråga om kön, inte om ålder, när det kom till hur 

det förstås vem det är som utövar våld (Lombard, 2013, s. 7).  En undersökning gjord av 

Vainik och Kassman (2018) av polisanmälningar gjorda på utvalda skolor i Sverige 

under 2000-2010 visar att 81 procent av polisanmälningarna för olika typer av våld 

gjordes mot pojkar. Detta tas även upp av Lunneblad och Johansson (2021, s. 11, 12) 

men utifrån ett perspektiv där det måste kommas ihåg att det våld som faktiskt 

polisanmäls ofta är det fysiska, som då ofta är kopplat till just pojkar och maskulinitet.  

Det psykiska våldet, ofta utfört av flickor, polisanmäls sällan eftersom det är mer subtilt 

(Lunneblad och Johansson, 2021, s. 12). I samma studie används begreppen ”fysiskt 

våld” och ”tuffa attityder” för att beskriva pojkarnas beteende (Lunneblad och 

Johansson, 2021, s. 9). I studien kunde även konstateras att pojkars fysiska våld ursäktas 

av skolpersonal med att de är just pojkar, och att detta ses som något normalt när det 

kommer till hur pojkar hanterar sina relationer (Lunneblad och Johansson, 2021, s 13). 

Även i Joelsson och Brunos artikel (2020, s. 10) beskrivs pojkars våld som en naturlig 

del i pojkars uppväxt, som senare växer bort och som oftast är på skoj. Detta till skillnad 

mot hur barnen i Lombards (2013, s. 7) undersökning resonerade. Då dessa menade att 

det var en naturlig utveckling att pojkar som blev män också potentiellt blev våldsamma 

i samband med detta. Pojkars våld mellan varandra beskrevs inte alltid med en 

gärningsperson och ett offer, utan kunde snarare beskrivas som en konsekvens av att 

ingen av de inblandade ville ge med sig. Det var också vanligt att pojkarna inte själva 

ville bli sedda som offer (Lunneblad och Johansson, 2021, s. 9). 
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3.4 Flickors våld 

Till skillnad från pojkars våld, som ofta beskrevs tydligt, finns inte lika många direkta 

beskrivningar av flickors våld i den tidigare forskningen. När det väl beskrivs, är det ofta 

som mer subtilt än pojkarnas, och Lunneblad och Johansson (2021, s. 10, 13) beskriver 

att även när det sker något som kan klassas som fysiskt våld anses detta inte lika 

allvarligt som om det genomförs av en pojke. Det skrattas till och med bort av viss 

skolpersonal. Vidare beskrivs flickornas våld oftare som en reaktion på flickornas 

känslor, så som avundsjuka, och att flickorna snarare är offer för sina känslor än för 

våldet i sig (Lunnebad och Johansson, 2021, s 11). Så till skillnad från pojkarna, där båda 

kunde ses som delaktiga och ansvariga för våldet, ses ingen av flickorna som en direkt 

gärningsperson och därför ses inte heller våldet som lika allvarligt (Lunneblad och 

Johansson, 2021, s. 9, 11). I intervjuer med skolpersonal gjorda av Lunneblad och 

Johansson (2021, s. 7) ses flickors våld som mer relationellt och består oftare av verbalt 

våld eller utfrysning av olika personer. Fysiskt våld utfört av flickor ansågs ovanligt 

(Lunneblad och Johansson, 2021, s. 8). I Lombards (2013, s. 6) undersökning beskrivs 

det ”riktiga våldet”, d.v.s. det fysiska, komma från männen, medan det våld som i artikeln 

beskrivs som abuse, d.v.s. emotionellt och muntligt, snarare kopplades ihop med 

kvinnor. 

 

3.5 Lärares kontrollmöjligheter 

Hur läraren faktiskt hanterar det våld som sker, och vad denne har för möjligheter att 

hantera det, beskrevs på olika sätt i artiklarna. Personal i skolan har svårt att veta hur de 

ska hantera våldet i skolan, och framför allt pojkars våld (Lunneblad och Johansson, 

2021, s. 8). De saknar kunskap kring vad som är okej och hur de ska hantera 

situationerna, vilket gör att pojkarna till en viss gräns tillåts ha ett aggressivt och 

utåtagerande beteende (Lunneblad och Johansson, 2021, s. 8). I samma undersökning 

framkom det även att eftersom pojkarna oftast inte själva vill definiera sig som offer, så 

blir det ännu svårare för lärarna att agera på våldet (Lunneblad och Johansson, 2021, s. 

10).  Lombard (2013, s. 11) beskriver hur en lärares definition av det som sker påverkar 

även barnens uppfattning om det. Hon menar att om en lärare, som är en 

auktoritetsperson inom skolan, inte definierar det som sker som våld, så finns risken att 
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den som utsätts för det inte heller gör det. I en artikel av Lahelma (2002, s. 300) beskrivs 

hur en flicka är frustrerad över att läraren inte agerar när pojkarna beter sig illa under 

lektionstid och hur hon till och med uppmanat denna lärare att ”slå näven i bordet” för 

att få ordning. Bland personalen i en undersökning av Lunneblad och Johansson (2021 s. 

8) beskrivs pojkarnas våld som det fysiska, och flickornas som mer verbalt, vilket 

resulterar i att när det sker fysiskt våld mellan flickor beskrivs detta som något lite roligt 

av personalen (Lunneblad och Johansson, 2021, s. 10, 11). Personalen beskriver också 

att det i princip endast är det fysiska våldet som anmäls till polisen, och då i situationer 

där personalen varit orolig för vad som kunnat hända. Flickornas våld beskrivs som våld 

utan något att anmäla. Detta gällde även i många fall där det funnits fysiskt våld mellan 

flickorna (Lunneblad och Johansson, 2021, s. 12). Rawlings (2019, s. 700) tar upp 

problemet med att många lärare endast agerar när det kommer till mobbning, och 

menar att definitionen av mobbning, att något kränkande ser upprepade tillfällen, gör 

att engångshändelser missas trots att dessa är våldsamma. Hon menar att detta kan göra 

att lärare missar att vissa grupper systematiskt blir utsatta (Rawling, 2019, s. 701).  

 

3.6 Maskulina normer 

Lahelma (2002, s. 298) beskriver vidare en interaktion mellan barn där en flicka anser 

att hon inte fått möjlighet att uttrycka sig för att pojkarna tar all plats. Vidare visar det 

sig att pojkarna tyckt att flickan borde varit tyst och att högljudda flickor kan anses vara 

ett hot mot pojkarna då de tävlar med dem om platsen i klassrummet. Dessa 

beskrivningar av att högljudda flickor tar plats från pojkarna stämmer väl överens med 

hur pojkar och de maskulina normerna upplevs i skolan. Lahelma (2002, s. 301) 

beskriver också hur ord som ”homo” används som något kränkande bland pojkarna. 

Samma sak tas upp av Lombard (2013, s. 9) där pojkar pratar om att sitta på ett visst 

sätt innebär att man är ”gay” och därför inte ”tuff” som en kille ska vara. I Lombards 

(2013, s. 7) artikel kopplas även fysiskt våld samman med att vara maskulin (se också 

Lunneblad och Johansson, 2021, s. 1, 5, 9), och männen ansågs vara fysiskt starka och 

därmed också vara de som har makt. Barnen i studien pratade även om att det var 

naturligt för pojkar att slå varandra, till skillnad från det onaturliga när flickor slogs 

(Lombard, 2013, s. 8). Uttryck som att ”pojkar är pojkar” och därför slåss, tas av 
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Lunneblad och Johansson (2021, s. 5) upp som ett problem, eftersom detta kan göra att 

fysiskt våld får en naturlig sammankoppling med att vara man. I en annan artikel 

berättar en pojke att det förväntas att han bör klara av att bli slagen av sin syster 

eftersom han är pojke och hon flicka och att det därför inte borde påverka honom 

(Lombard, 2013, s. 9). Att förknippa det fysiska våldet med pojkar, gör inte bara att 

dessa får ett större våldskapital, utan kan också göra att de pojkar som inte uppfyller 

dessa normer blir utsatta på grund av avvikande från normerna (Lunneblad och 

Johansson, 2021, s. 10). Lahelma (2002, s. 301) beskriver hur en pojke blir retad av en 

grupp flickor och sedan skäms när en av flickorna säger åt de andra att inte retas med 

honom. Hon menar att pojkar som blir utsatta för mobbning inte blir det för att de är 

pojkar, utan för att de är fel typ av pojkar (Lahelma, 2002, s. 302).  På samma sätt blev 

det när en ny, blyg, pojke började i en klass med tuffa pojkar och därför inte passade in 

och då blev retad (Lunneblad och Johansson, 2021, s. 10). De pojkar som utsätts för våld 

och inte själva utför det är helt enkelt annorlunda jämfört med de andra pojkarna 

(Lunneblad och Johansson, 2021, s. 11).   

 

3.7 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskning har pekat på att våld bland unga 

barn är till viss del normaliserat (Joelsson och Bruno, 2020, s. 1, 6, 7; Lunneblad och 

Johansson, 2021, s. 13). Flickornas våld framställdes oftast som mer verbalt, medan det 

för pojkarna nästan uteslutande var fysiskt. Det är normaliserat att pojkarna i skolan ska 

ta plats, och att det fysiska våld som de utövar kopplas samman med de maskulina 

normerna som finns i samhället. Pojkar förväntas alltså vara fysiskt våldsamma just för 

att de är pojkar (Lombard, 2013, s. 7, 8; Lunneblad och Johansson, 2021, s. 1, 5, 9). De 

pojkar som inte handlar utifrån dessa normer riskerar dessutom att utsättas för såväl 

verbalt som fysiskt våld just för att de inte passar in (Lahelma, 2002, s. 301, 302; 

Lunneblad och Johansson, 2021, s. 10, 11; Lombard, 2013, s. 9). Lärarnas kontroll, eller 

ickekontroll, beskrivs av Lunneblad och Johansson (2021, s. 8) som ett kunskapsglapp 

och de menar att lärarna inte vet när eller hur de ska ingripa. Dessutom agerar många 

lärare enbart när det handlar om upprepad utsatthet av en person, det som ofta 

benämns som mobbning, vilket gör att när det handlar om att en specifik grupp, 



21 

 

exempelvis flickor, utsätts systematiskt så missas detta (Rawlings 2019, s. 700, 701). 

Utifrån detta kan det konstateras att det finns ett ojämnt fördelat våldskapital i skolan, 

och att det främst är pojkarna som förväntas utöva våldet. Lärarna har inte, enligt sig 

själv och forskningen, kunskap nog att ingripa och många av barnen upplever själva att 

det inte görs tillräckligt. Att dessutom ursäkta våldet med att pojkar är pojkar, kan enligt 

Lunneblad och Johansson (2021, s. 5) vara direkt skadligt när det kommer till att 

normalisera pojkars våld.  

 

4. Metod 

För att undersöka hur lärare förbereds och utbildas kring pojkars våld mot flickor och i 

hur de ska hantera det har en kombination av semistrukturerade intervjuer, enkäter och 

en mindre innehållsanalys valts som metod. Intervjuerna hölls med två lärare med olika 

lång yrkesutövning för att jämföra om ämnet behandlas på ett annat sätt under en mer 

nutida lärarutbildning, jämfört med hur det var för minst 20 år sedan. Enkäterna kom i 

sin tur att distribueras till lärare runt om i Sverige för att få en lite bredare bild kring hur 

man pratar om pojkars våld under utbildningen samt hur de upplever att ämnet arbetas 

med på arbetsplatserna. En översiktlig innehållsanalys av läroplanen på en 

lärarutbildning genomfördes också. Här studerades läroplanen för utbildningen 

“Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3” vid Kristianstad Högskola. Detta gjordes för att få en bild av de ämnen som 

behandlas under utbildningen. Nedan följer en mer ingående beskrivning av de olika 

metoderna.  

 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Genom användandet av en semistrukturerad intervju, ges möjlighet till viss utsvävning 

kring det ämne som skall undersökas (Bryman, 2018. s. 563). Inför de genomförda 

intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1) innehållande en del frågor, samt 

övergripande teman som önskades undersökas. Eftersom intervjuerna genomfördes 

med denna guide enbart som en form av minneshjälp fanns det möjlighet för samtalet 
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att ta en annan riktning än vad som först var tänkt, vilket är anledningen till att annan 

information, än enbart den som enligt intervjuguiden söktes, framkommit. Som 

beskrivet av Bryman (2018. s. 565) ska intervjuguiden utformas så att forskaren kan få 

svar på sina frågeställningar men det ska finnas utrymme för intervjupersonens egna 

tankar kring ämnet. Genom att ställa öppna frågor gavs intervjupersonerna möjlighet att 

själv styra samtalet utifrån de teman som var valda av forskaren.  Transkriberingarna av 

intervjuerna finns tillgängliga för examinator samt opponenter men kommer inte 

återges i sin helhet i uppsatsen.  

 

4.1.1 Genomförande  

De två intervjupersonerna valdes utifrån ett målstyrt urval, vilket innebär att resultatet 

med största sannolikhet inte går att generalisera (Bryman, 2018. s. 496), detta är inte 

heller syftet med denna undersökning. Intervjupersonerna valdes utifrån främst två 

förutbestämda kriterier; De skulle ha en lärarexamen för åk 1-3 samt vara 

yrkesverksamma vid intervjutillfället. Utöver dessa kriterier skulle en av personerna 

vara relativt nyexaminerad (maximalt tre år tidigare) samt en ha arbetat en längre 

period (minst 20 år sedan examen). Genom att forskaren tog kontakt med personer 

denne kände sedan tidigare som matchade kriterierna blev urvalet en typ av 

bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016. s. 77). Eftersom det fanns begränsad tid för 

arbetet ansågs detta vara den bästa lösningen, då det bland annat på grund av rådande 

pandemi kunnat antas att intervjuer med, för forskaren, okända personer varit svårt och 

tidskrävande att få till. Det skall dock tilläggas att forskaren och intervjupersonen inte 

har en så pass nära relation att det kan antas påverka resultatet. Att de båda 

intervjupersonerna arbetar på samma skola ansågs först inte som ett problem, då 

frågorna främst skulle handla om deras lärarutbildning, inte det aktiva arbetet. I 

efterhand kan det tänkas att det hade varit bra att intervjua lärare på olika skolor, samt 

av olika kön, för att få större skillnader mellan intervjupersonerna.  

Inför intervjuerna övervägdes den eventuella intervjuareffekten som forskaren skulle 

kunna ha på intervjupersonerna. De ämnen som behandlades var inte av sådan karaktär 

att intervjuarens identitet kunde tänkas få stor effekt, så som frågor kring sexualitet, 

religion eller ekonomi (för fler exempel, se Denscombe, 2014. s. 271), men trots detta 
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kan en del av frågorna upplevas personliga. På grund av detta valdes personliga 

intervjuer framför gruppintervjuer, då det oftast upplevs enklare att vara ärlig om 

enbart intervjuaren vet vem som svarat vad. Utöver detta gjordes inga direkta 

anpassningar av intervjusituationerna då detta dels inte var möjligt, dels att 

intervjuareffekten ansågs förhållandevis liten. Som beskrivet av Denscombe (2014. s. 

272, 273) angående vad som är viktigt att tänka på inför en intervju, förhöll sig 

forskaren neutral kring det som framkom under samtalet, samt såg till att det inte fanns 

några extrema klyftor mellan intervjuare och intervjuperson, så som utbildningsgrad 

eller etnicitet. Detta sammantaget gör att det kan antas att svaren inte påverkats av vem 

intervjuaren var.  

Båda intervjuerna hölls i mars 2021 och en av intervjuerna hölls hemma hos forskaren 

och en hölls via videolänk. Båda spelades in med hjälp av en mobiltelefon och 

transkriberades sedan av forskaren själv. Att den ena intervjun hölls via videolänk anses 

inte ha påverkat svaren då intervjupersonen är ung och sedan tidigare väl bekant med 

programmet samt användandet av videosamtal.  Inte heller att intervjuerna spelades in 

ansågs ha någon betydande påverkan på svaren då båda intervjupersonerna upplevdes 

väldigt bekväma med detta. Intervjuerna inledes med en förklaring kring vad intervjun 

skulle handla om, information kring att intervjupersonerna skulle vara avidentifierade i 

arbetet samt att de kunde avbryta intervjun när de ville (Dalen, 2015, s. 45). De 

informerades också om att resultatet inte kommer att användas till någon annan typ av 

undersökning än den som beskrivits tidigare, och att de som kommer att ha tillgång till 

materialet förutom forskaren själv är dennes handledare, examinator samt opponenter. 

Detta i enlighet med de etiska principerna beskrivna av Bryman (2018, s. 170, 171).  

 

4.1.2 Analys av intervjuer  

Efter genomförandet transkriberades intervjuerna från talspråk till vad som av 

Lindstedt (2019, s. 228) beskriv som talat skriftspråk. Då det inte är språket i sig utan 

innehållet i det som sägs som skall undersökas ansågs detta tillräckligt. Genom att 

forskaren själv genomförde transkriberingen påbörjades redan här analysarbetet 

(Lindstedt, 2019, s. 231). Intervjuerna gicks sedan igenom mer noggrant och de delar 

som ansågs relevanta för undersökningen markerades. Detta gjordes, som beskrivet av 
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Lindstedt (2019, s. 232, 233) genom såväl genomläsning som direkta ordsök i texten. 

Denna typ av kodning beskrivs av Dalen (2015, s. 86) som en tematisering och det 

letades efter teman så som, ”pojkars våld”, ”skillnader mellan våld”, ”lärarens 

möjligheter”, ”utbildningen”, och ”bagatellisering av våld”, alla hämtade från 

huvudfrågorna i intervjuguiden. Under tematiseringen hittades även ett nytt tema som 

handlade om barn med NPF-diagnoser. Detta fanns inte med sedan tidigare, men då det 

framför allt i den ena intervjun togs upp frekvent, togs även detta med i den senare 

analysen. Efter tematiseringen jämfördes de två olika intervjuerna med varandra för att 

hitta eventuella skillnader eller likheter. Temana som söktes går även att koppla till de 

valda teorierna. Genom att söka efter ”skillnader mellan våld”, ”bagatellisering av våld” 

och ”pojkars våld” hittas kopplingar till den hegemoniska manligheten (Newburn, 2017, 

s. 336). Genom temana ”lärarens möjligheter” och ”utbildningen” hittas kopplingar till 

social kontroll (Larsson och Backman, 2011, s. 23) och sociala band (Newburn, 2017, s. 

251) och genom detta kan eventuella brister i lärarutbildningen hittas.  

 

4.2 Enkätundersökning 

Enkäten skapades via hemsidan webbenkäter.se (för fullständig beskrivning av frågorna 

se bilaga 2) och delades via forskarens sociala medier där den också delades vidare av 

andra personer. Urvalet kan beskrivas som ett målstyrt urval eftersom de som ombads 

svara på enkäten skulle uppfylla olika kriterier (Bryman, 2018. s. 498). Enkäten inleddes 

även med filterfrågor (Bryman, 2018, s. 297) kopplade till dessa kriterier för att 

personer som inte uppfyllde dessa skulle sorteras bort. Genom att deltagare och 

personer som såg inbjudan till enkäten även delade den vidare till personer de ansåg 

stämma överens med kriterierna fick urvalet även en snöbollseffekt (Bryman, 2018, s. 

504). Dock bör det påpekas att eftersom urvalet inte är ett representativt urval (Trost 

och Hultåker, 2016, s. 29) är resultatet inte generaliserbart, vilket som tidigare nämnts 

inte är syftet med undersökningen.   

Inför enkäten fick deltagarna läsa ett kort informationsbrev där det framgick vad 

undersökningen gick ut på, vem som genomförde den samt information om att de 

kommer vara anonyma och när som helst kan avsluta enkäten om de inte längre vill 
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delta. Genom detta uppfylls de etiska aspekterna kring information och samtycke som 

beskrivs av Bryman (2018, s. 170).  

Frågorna i enkäten var till största del slutna med svarsalternativ, och enbart på en 

följdfråga gavs möjligheten att skriva ett eget svar. Detta främst på grund av 

tidsåtgången som går åt till att hantera dessa svar (Trost och Hultåker, 2016, s. 74).  

Trots viss avrådan kring svarsalternativet ”vet ej” av Trost och Hultåker (2016, s. 75) 

fanns detta alternativ som svarsmöjlighet på alla frågor. Detta valdes på grund av att 

vissa av frågorna kunde anses personliga och att vissa deltagare kan antas inte vilja 

svara, samt att det på vissa frågor kunde vara så att deltagarna helt enkelt inte visste 

eller mindes. Detta var också ett sätt att minska bortfallsrisken för personer som inte 

ville svara på en specifik fråga. 

Enkäten fanns tillgänglig för svar från 21-03-22 till och med 21-04-04 och genererade 

under den tiden 78 fullständiga genomförande som sedan låg till grund för resultaten 

som presenteras nedan under rubriken Resultat. Efter nedstängning av enkäten 

samanställdes svaren för att sedan jämföras med vad som framkommit under 

intervjuerna och innehållsanalysen. Främst studerades svaren på enskilda frågor och 

jämfördes med svaren från intervjuerna, men det undersöktes också om det fanns något 

samband mellan exempelvis antal år sedan examen och utbildning i våldspreventivt 

arbete.  

 

4.3 Metodernas användbarhet  

Enkätundersökningen genomfördes med syftet att bekräfta eller dementera den 

information som inkom under intervjuerna, samt för att få en bredare svarspopulation.  

Enbart en enkät ansågs inte tillräckligt för undersökningen eftersom en av de stora 

nackdelarna med enkäter, som beskrivet av Bryman (2018, s. 288, 289), är att det inte 

går att följa upp svaren. Inte heller enbart intervjuer ansågs lämpligt eftersom den 

mängd intervjuer som behövts hållas för ett trovärdigt resultat hade varit för 

tidskrävande. Detta är skälet till att en kombination av dessa två metoder ansågs 

lämplig. Genom att jämföra resultaten av de båda metoderna med varandra, en så kallad 

triangulering (Bryman, 2018, s 767, 768), ges det möjlighet att se om det som framkom 
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under de två olika undersökningarna stämde överens med varandra. Att kombinera två 

eller flera metoder kan dessutom göra att trovärdigheten för resultatet ökar (Bryman, 

2018, s. 781).  

Utöver de två metoderna ovan genomfördes även en mindre innehållsanalys för att få 

fram information kring vad lärosäten menar ingår i utbildningen. Även detta jämfördes 

med vad som framkom under enkäter och intervjuer. Att innehållsanalysen var så pass 

ytlig berodde dels på tidsaspekten och dels på att syftet främst var att ta reda på vad 

som faktiskt lärs ut under lärarutbildningen, inte vad som enligt läroplanen bör finnas 

med. I och med denna vinkel på fråga ansågs intervjuer och enkäter ge en mer rättvis 

bild av svaret än enbart en innehållsanalys av läroplanen.  

Eftersom det ur ett forskningsetiskt perspektiv kan vara svårt att genomföra studier på 

och om yngre barn, har fokus under denna uppsats i stället varit på lärarna och 

lärarutbildningen, snarare än barnens egna upplevelser. 

 

4.4 Innehållsanalys av läroplanen 

För att genomföra en analys av läroplanen för grundlärarutbildningen valdes först en 

högskola ut. I detta fall Kristianstads Högskola då den intervjuperson som examinerats 

senast studerat här och därför ansågs denna utbildning lämpligast att studera. De olika 

lärarutbildningarnas läroplaner är i grunden lika, men vissa skillnader finns mellan de 

olika skolorna bland annat när det kommer till i vilket år vissa kurser ges, samt vad 

kurserna heter, vilket gör att resultatet av denna innehållsanalys inte går att 

generalisera. Eftersom det enbart gått ett år sedan intervjupersonens examen kan det 

antas att det inte är en markant skillnad mellan hur dennes utbildning sett ut, och hur 

utbildningen ser ut idag. Läroplanen hittades via högskolans egen hemsida (hkr.se) 

under fliken för ”Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3 - 240 hp” och är fastställd 2020-12-17. När innehållsanalysen 

genomfördes gjordes en objektiv sökning efter olika teman (Bryman, 2018, s. 358). I 

detta fall var de teman som söktes ”konfikthantering”, ”våldshantering” samt 

”värdegrund”. Dessa teman valdes utifrån ord som kan komma att användas i 

utbildningen kring våldshantering, men också utifrån att de hittades väldigt tidigt i 
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analysen och sedan användes för vidare sökning. Målen och uppläggen för såväl hela 

utbildningen som för de olika läsåren studerades och i de fall något passade in under 

något av temana ovan markerades detta för att senare studeras noggrannare. Som 

beskrivet av Bryman (2018, s. 380) är frågor som ”Hur?” och ”Varför?” svåra att få svar 

på enbart genom en innehållsanalys vilket är skälet till att denna metod kombinerades 

med de beskrivna ovan. Dokumentet som studerades är ett offentligt dokument och 

användandet av det kan inte antas innebära skada för någon person, vilket gör att de 

etiska kraven uppfylls.  

 

4.5 Tidigare forskning  

Forskningen har hittats genom sökningar på Lub-Search samt Google Scholar, med 

sökorden ”Normbildning skola”, ”Fostran skola”, ”Social kontroll skola”, ”Social control in 

schools”, ”Våld skola” och ” Violence school Sweden”. Genom denna sökning hittades ett 

antal artiklar och genom artiklarnas referenslistor hittades ytterligare några. Kriterierna 

var att forskningen skulle handla om någon form av våld i skolan. Utöver detta söktes 

speciellt artiklar som gällde barn i åldersgruppen 6-9, forskning gjord i Sverige eller med 

ett feministiskt perspektiv, men dessa var inte så vanliga, vilket gjorde att de 

kombinerades med mer allmän forskning kring skolvåld. Svårigheten att hitta artiklar 

och forskning direkt kopplad till denna studies ämne visar också att det finns ett glapp i 

den forskning som gjort. Mer om detta under rubriken Framtida forskning nedan.   

Artiklarna som använts har lästs flera gånger och olika teman har sökts för att hitta 

relevanta resultat utifrån denna undersöknings intresseområde. Resultatet presenteras 

under rubriken Tidigare forskning. 

 

5. Resultat 

Nedan presenteras den information som insamlats via intervjuer, enkäter samt 

innehållsanalysen av läroplanen.  Vidare diskuteras resultatet kopplat till de valda 

teorierna under avsnittet ”Analys och diskussion”.  
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5.1 Intervjuer 

Nedan presenteras en sammanfattning av vad som framkommit under intervjuerna 

kring de olika teman (som beskrivna under ”Metod”) som sökts. Många teman går in i 

varandra, men den information som sökts har främst handlat om lärarutbildningen, 

vidareutbildning, hur man pratar om våld, vilka som utövar våld samt vad som behöver 

göras för att minska våldet. 

 

5.1.1 Intervjudeltagare 

Den lärare som nedan kallas ”Lärare 1” tog sin examen 1992 vid Malmö Högskola och 

utbildningen hette då Grundskollärare, svenska-svenska2 årskurs 1-7, och arbetar idag i 

en mindre kommun i Skåne på en skola med strax över 500 elever. Hon är 51 år gammal 

och har md undantag för föräldraledigheter arbetat som lärare sedan sin examen. Hon 

arbetar idag i årskurs tre.  

”Lärare 2” arbetar på samma skola som Lärare 1, men tog sin examen 2020. Hon 

studerade vid Kristianstad Högskola och läste där programmet Grundlärarutbildning i 

förskoleklass samt åk 1-3. Hon är 23 år gammal och arbetar idag i en förskoleklass och 

har gjort det sedan läsårsstarten 20/21. 

 

5.1.2 Utbildning och vidareutbildning 

Under de två intervjuerna som hållits framkommer det att varken Lärare 1 eller Lärare 2 

uppfattade att det fanns någon del i lärarutbildningen som fokuserade på att hantera 

pojkars våld mot flickor. De anser inte heller att det förekommit någon direkt utbildning 

i hur man som lärare bör hantera våldsamma barn generellt. Lärare 2 beskriver att 

våldshantering främst var något man lärde sig under praktikperioderna, och då enbart 

för att man upplevde det på plats, inte för att det aktivt pratades om eller var en del av 

utbildningen. Utifrån vad som skett på praktikplatserna upplevde hon att hennes 

kurskamrater ville diskutera just våldshantering med lärarna, vilket också gjordes till 
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viss del, men det var enbart på initiativ av eleverna själva. Båda lärarna uppger under 

intervjun att de hade önskat att de fått mer kunskap om just våldshantering under sin 

utbildning och Lärare 2 menar att det kanske hade behövts mer än en kurs under 

utbildningstiden, men att det är viktigt att den inte kommer för tidigt. 

(…) inte för tidigt i utbildningen. Jag tänker att det skulle ligga så sent som möjligt för då 

har du haft så många praktiker som bara går. För det är där du möter våldet! Det är där du 

träffar på det. I din utbildning, i allting, du svävar på moln, du ser inte vad som händer i 

skolan. Sen så kommer du ut och så möter du allt och så är det kaos liksom.  

– Lärare 2, mars 2021 

När det kommer till vidareutbildningar menar Lärare 1, som de facto har arbetat i 

nästan 30 år, att det aldrig förekommit någon specifik vidareutbildning vad gäller 

pojkars våld mot flickor. Angående vidareutbildningar kring våld generellt berättar hon 

att dessa främst handlat om hur man ska bemöta barnet som befinner sig i affekt och då 

är våldsamt, snarar än hur man ska prata med barnen om våld. Det har också främst 

fokuserats på barn som utsätts för våld i hemmet, samt på våld från barn mot läraren 

själv och inte barn som utövar våld mot andra barn. De första vidareutbildningarna i 

detta kom, så vitt hon minns, drygt 15 år in i hennes arbetsliv, och de flesta har som 

nämnts handlat om hur man ska prata med ett barn som befinner sig i affekt, och många 

har haft en inriktning på barn med NPF-diagnoser. Båda lärarna berättar dock om ett 

projekt som just nu genomförs på deras skola, där en föreläsare pratar om mäns våld. 

Föreläsaren tar upp mäns våld mot både andra män och mot kvinnor, men båda lärarna 

upplever att det främst går att applicera det som sägs på äldre pojkar eller män, och inte 

på barn i den åldern de arbetar med (6-9 år). Lärare 2 tycker att föreläsningarna varit 

intressanta, men upplever att man inte tar de yngre barnens våld på lika stort allvar 

eftersom det oftast inte leder till allvarliga skador.  

Efter innehållsanalysen som beskrivs nedan uppkom en följdfråga kring det som kallas 

UVK och en följdfråga kring detta skickades via mail till Lärare 2. Hon svarar då att den 

kursen de hade i konflikthantering var kort och enbart innefattade en problemlösande 

situation. 
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5.1.3 Bagatellisering av våld  

Båda lärarna ger en samstämmig bild om sin utbildning trots att det skiljer över tjugo år 

mellan de bådas utbildningstillfällen. De är också överens om vikten av att prata om just 

pojkars våld mot flickor för att förebygga att det fortsätter ske. Både utifrån flickornas 

och pojkarnas perspektiv. Lärare 1 betonar framför allt flickornas upplevelser när 

pojkarnas våld bagatelliseras och är tydlig med att hon inte vill medverka till att flickor i 

högre ålder tror att det är genom våld som pojkar visar kärlek. Genom att markera mot 

våld redan i ung ålder menar hon att både pojkarna och flickorna ser att våldet är fel och 

att även om barn av naturliga skäl är sämre på att uttrycka sina känslor verbalt än vuxna 

är, så kan man inte som lärare säga till barnen att våldet beror på att ”han gillar dig”. 

Hon är dock noga med att poängtera att inte alla pojkar som slåss som unga 

nödvändigtvis måste växa upp och bli tafsare. Även Lärare 2 pratar om flickornas 

eventuella våldsacceptans senare i livet om de inte redan från tidig ålder får höra att det 

är fel och hon påtalar vikten av att ta en knuff på lika stort allvar som ett stort slagsmål, 

och detta oavsett vilka det är som slåss.  

När det kommer till uttryck så som ”kärlek börjar alltid med bråk” eller ursäkter som 

”han tycker bara du är söt” fanns det en större skillnad i de båda lärarnas berättelser. 

Lärare 1 kan se tillbaka på sin första tid som lärare och konstatera att både kollegor och 

hon själv använt sig av dessa ursäkter. Hon menar dock att det förändrats med tiden och 

att hon nu varken hör kollegor säga det, eller säger det själv. Hon menar också att det 

var så man var uppfostrad då helt enkelt. Lärare 2 upplever däremot inte att hon hört 

det i sin yrkesroll och menar att de gånger hon hört det som vuxen har det främst 

handlat om situationer som varit mer retsamma än våldsamma. Dock berättar hon att 

hon själv hört dessa ursäkter under sin egen skolgång (som i tid matchar Lärare 1s 

tidiga arbetsliv). Det omvända, att en ”flicka bara tycker pojken är söt”, har däremot 

ingen av dem hört sägas någon gång. Lärare 1 menar dessutom att om en flicka är 

våldsam mot en pojke så ses detta ibland som något pojken har förtjänat.  

Utan knuffar någon tjej på någon kille så är det för att han förtjänar det på något annat vis. 

Det är säkert fel att säga det också men. Så. Kan det va ibland. 

– Lärare 1, Mars 2021 
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5.1.4 Barns olika våldsbeteende  

Att det är pojkar som utövar mest fysiskt våld är de båda lärarna överens om. Det är 

pojkar som främst både skoj-slåss och slåss allvarligt, och då oftast med varandra. 

Flickornas våld beskrivs som mer psykiskt med skitsnack och utfrysningar. När det där 

emot kommer till vilket fysiskt våld som upplevs som allvarligast (pojkars eller flickors) 

går åsikterna hos de två lärarna lite isär. Lärare 1 menar att flickors fysiska våld oftast 

ses om allvarligare eftersom det är så pass ovanligt och när det väl sker så har det ofta 

en lång och invecklad bakgrund, medan pojkarna är rakare och blir både ovänner och 

vänner snabbare, samt att de ibland slåss även utan anledning. Lärare 2 å sin sida menar 

att pojkarnas våld är det som ses på allvarligast. Hon menar att det allra allvarligaste 

våldet är pojkarnas våld mot andra pojkar och att det efter det är pojkarnas våld mot 

flickor. Att pojkarnas våld ses som värre så väl i skolan som i samhället i stort, kan enligt 

Lärare 2 förklaras med att flickorna är svagare och oftast inte har gjort något fel. Hon 

påpekar även att detta blir väldigt förminskande av flickorna, men att det är så 

samtalsklimatet är.  

Båda lärarna anser att våld är något som förekommer bland barn idag, men Lärare 1 

poängterar att det ”vanliga” barnet inte är direkt våldsamt, utan framhåller de problem 

som finns med barn med olika NPF-diagnoser som svårare att hantera. Detta främst på 

grund av stora grupper och få resurspersoner. Hon menar också att det förekommer 

mindre våld nu än när hon började arbeta som lärare. Barnen med NPF-diagnoser 

återkommer Lärare 1 till genomgående under hela intervjun och hon nämner flera 

gånger problematiken i såväl brist på kunskap som brist på resurser.  

 

5.1.5 Framtida våldsförebyggande arbete 

När det kommer till vad de två lärarna tror behövs idag för att minska våldet framhåller 

de båda att det är utbildning och mindre elevgrupper som krävs. Både utbildning av 

lärare och annan skolpersonal, men också av föräldrarna. Båda menar att ett samarbete 

mellan skolan och föräldrarna är otroligt viktigt, och Lärare 1 poängterar också att det 

inte är så enkelt att vara förälder idag.   
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(…) Det är en jätteviktig fråga som vi ofta pratar om. Vi lite ”oldies” då som vi är nu på 

arbetsplatsen. Att ”ah, ska vi sätta upp en bod? Föräldrarådgivning? Så kan vi skiftas om att 

bemanna?” *skratt* det, ja, nä. Det är jättetufft att vara förälder och det blir ju bara tuffare 

och tuffare. Det kommer fler och fler utmaningar. (…) 

- Lärare 1, Mars 2021 

Även eleverna själva behöver utbildning i hur man ska vara mot varandra och Lärare 2 

menar att det hade varit bra om det kom någon utomstående och pratade med barnen 

om sådana saker, eftersom de har hört hennes röst dag in och dag ut, och att en 

utomstående då kan fånga barnen på ett annat sätt. Lärare 1 lägger mycket fokus på 

relationsbyggande arbete under hela skoldagarna, och menar att det ämne som på 

hennes arbetsplats heter värdegrundstimme, inte blir så effektivt om det bara jobbas 

med en eftermiddag i veckan och sedan glöms bort. Det finns alltså, enligt båda lärarna, 

en stor vikt i att prata med barn om hur man är en bra kompis. 

När det kommer till mindre elevgrupper har båda lärarna samma uppfattning. Mer 

personal och mindre grupper, och eventuellt någon personal som följer eleverna under 

flera år för att bygga en trygghet hos dem. Detta gäller inte bara barnen med NPF-

diagnoser utan alla barn i skolan.  

 

5.2 Enkät 

Nedan följer en sammanfattning av resultatet från enkäten. Frågorna finns i sin helhet 

under ”bilagor” och endast svar från de deltagare som slutfört hela enkäten har tagits 

med i resultatet.  

 

5.2.1 Enkätdeltagare 

Av de 78 personer som deltagit och slutfört enkäten hade två tredjedelar tagit sin 

grundlärarexamen åk 1-3 för maximalt 10 år sedan, 7 procent hade tagit sin examen för 

mer än 21 år sedan och alla är idag yrkesverksamma som lärare. Det har inte 

efterfrågats annan information om deltagarna, så som kön eller ålder.  
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5.2.2 Enkätresultat 

Av deltagarna var det drygt 7 procent som ansåg att de under sin grundutbildning fått 

viss utbildning i hur man som lärare bör hantera barns våld mot barn. Däremot uppgav 

ingen av deltagarna att de fått specifik utbildning i att hantera pojkars våld mot flickor. 

Av de som uppgav att de fått utbildning i generell våldshantering hade drygt 65 procent 

tagit examen för max fem år sedan. 83 procent av lärarna uppgav att de inte fått någon 

som helst vidareutbildning i hanteringen av barns fysiska våld och ingen av deltagarna 

uppgav att de fått någon specifik vidareutbildning i just pojkars våld mot flickor. På 

frågan om de ansåg att lärarutbildningen erbjöd tillräcklig kunskap i hanteringen av 

pojkars våld mot flickor var det endast 1 person som ansåg detta. Av deltagarna uppgav 

11 procent att de upplevde att man på deras arbetsplats aktivt arbetade med att 

motverka specifikt pojkars våld mot flickor.  På frågan om hur det arbetades med detta 

uppgavs bland annat värdegrundsutbildning, föräldrakontakt, trygghetsteam och 

diskussioner kring hedersvåld och manliga släktingars ansvar för de kvinnliga.  

När det gällde att ursäkta barns våld hade drygt 50 procent av lärarna känt att det fanns 

en tendens att ursäkta detta med att ”barn är barn”. Ungefär lika många, cirka 55 

procent, hade någon upplevt att pojkars våld ursäktats med ”kärlek börjar alltid med 

bråk” eller likande. Ursäkter av denna typ hade kommit från en kollega, från dem själva 

eller båda. Jämfört med det omvända, flickors våld mot pojkar, hade cirka 34 procent 

upplevt att samma ursäkt använts.  De som uppgav att de själva använt sig av denna typ 

av ursäkter för att förklara just pojkars våld var jämnt fördelade över hela 

deltagargruppen oavsett hur långt tid som förflutit sedan deltagarna tog sina examina. 

När de olika könens våld jämfördes ansåg 33 procent att pojkars våld ansågs mindre 

allvarligt än flickors, och cirka 38 procent tyckte inte det fanns någon skillnad i hur detta 

värderades eller pratades om.  

Nästan 90 procent av deltagarna uppger att pojkars våld generellt är oftare 

förekommande än flickors, och ingen svarade att flickors våld är vanligare. Nästan 63 

procent av deltagarna trodde att pojkar som tilläts slå flickor som barn, oftare slog 

kvinnor som vuxna, medan 20 procent inte trodde att det fanns någon koppling mellan 

våldsutövning som barn och som vuxen. Av de som gjorde kopplingen mellan pojkars 
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våld som barn och som vuxna hade en tredjedel tagit examen för maximalt fem år sedan, 

och ytterligare en tredjedel för maximalt tio år sedan. 

 

5.3 Innehållsanalys 

Innehållsanalysen gjordes av läroplanen för utbildningen Grundlärarutbildning med 

inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 vid Kristianstad högskola 

(hkr.se, 2021). I läroplanen beskrivs hur programmets struktur är upplagd. Programmet 

är enligt dokumentet uppdelat på fyra läsår. Det beskrivs såväl övergripande 

utbildningsmål för hela programmet, så väl som vilka kunskaper och färdigheter 

eleverna förväntas få med sig efter avslutad utbildning, samt upplägg och innehåll för de 

olika terminerna. De tre huvudområdena, Ämnes- och ämnesdidaktiska studier, 

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

beskrivs också närmre (hkr.se, 2021).  

 

5.3.1 Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 

I läroplanen beskrivs vad som kallas utbildningsvetenskaplig kärna (härefter UVK) som 

ett av huvudområdena i utbildningen. UVK är ett område som innefattar bland annat 

skolans värdegrund, konflikthantering, sociala relationer, utveckling och 

vetenskapsteori. Dessa områden ska läggas in i utbildningen så att de går att koppla 

samman med VFU och ämneskunskaperna. Under de fyra år utbildningen tar ska 60 hp 

UVK läsas vilket utgör en fjärdedel av de högskolepoäng som hela utbildningen 

genererar.  

 

6. Analys och diskussion  

Nedan analyseras och diskuteras de resultat som inhämtats via de genomförda 

intervjuerna, enkäten samt innehållsanalysen utifrån de tidigare nämna begreppen och 
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teorierna, samt den tidigare forskning som beskrivits ovan. Analysen är, för 

överskådlighetens skull, uppdelad i teman som liknar de olika frågeställningarna. 

 

6.1 Analys av lärares utbildning och förberedelse   

I den tidigare forskningen nämns lärarnas okunnighet kring när man bör avbryta våldet 

som en anledning till att det inte sker i rätt tid (Lunneblad och Johansson, 2021, s. 8). Att 

lärarna inte vet när de bör ingripa eller vilket våld de bör se allvarligt på, kan ses som en 

konsekvens av den bristfälliga antivåldsutbildning de får under sin utbildning till lärare. 

Såväl de intervjuade lärarna som merparten av de som deltagit i enkäten menar att det 

inte ingick någon utbildning i hur man hanterar barns våld, och ingen av de tillfrågade 

uppger att de fått specifik utbildning i att hantera specifikt pojkars våld mot flickor. Att 

lärarna inte vet hur eller när de ska ingripa kan då innebära att de inte ingriper över 

huvud taget, trots att det finns ett behov av det. Vilket stämmer överens med vad 

Lunneblad och Johansson visat på i sin undersökning (2021, s. 8). Utifrån teorin kring 

social kontroll och sociala band kan detta innebära att det våld som inte blir 

uppmärksammat och får en konsekvens ses som acceptabelt av barnen. Om våldet får 

fortgå utan repressalier från en auktoritetsperson, som bland annat har till uppgift att 

fostra barnen och lära dem rätt eller fel, är det naturligt att detta våld inte ses som något 

allvarligt, varken av barnen som utsätter andra eller barn som själva utsätts för det. Med 

utgångspunkt i teorin kring hegemonisk manlighet, kan detta också innebära att normen 

kring den ”våldsamma mannen” förstärks genom att våldet inte får några konsekvenser, 

detta stämmer överens med den tidigare forskningen gjord av såväl Lombard (2013) 

och Lunneblad och Johansson (2021). 

 

6.1.1 Diskussion kring lärares utbildning och förberedelse 

Att varken den lärare som utbildades för nästan 30 år sedan eller den lärare som tog 

examen för knappt 1 år sedan upplever att utbildningen innehöll våldshantering skulle 

kunna innebära att det inte skett någon som helst förändring under dessa tre decennier. 

Förvisso hade merparten av de enkätdeltagare som faktiskt haft någon form av 

utbildning i våldshantering tagit examen de senaste fem åren, men majoriteten av 
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deltagarna, oavsett examensår, uppgav de facto att ingen sådan utbildning funnits. 

Givetvis kan det vara så att lärarutbildningen vid andra högskolor än Kristianstad 

högskola (där Lärare 2 tog sin examen) innehåller mer våldshantering, men utifrån de 

svar som inkommit genom enkäten verkar det inte vara fallet. Detta trots att det i 

läroplanen för utbildningen (hkr.se 2021), samt i högskoleförordningen (1993:100), står 

att det ska ingå utbildning i sociala relationer och konflikthantering. Det specificeras 

dock inte vilken typ av konflikthantering som ska ingå, vilket gör att varje lärosäte 

rimligen kan tolka detta fritt.  

När det kommer till vidareutbildningar i våldshantering uppger majoriteten av 

enkätdeltagarna att de inte fått någon sådan, och även om Lärare 1 och 2 uppger att de 

på sin arbetsplats just nu har ett projekt kring våld, så anser de inte att det är speciellt 

givande för de årskurser de arbetar med. Lärare 1 menar vidare att det tog nästan 15 år 

in i hennes arbetsliv innan någon form av vidareutbildning kom, och att dessa oftast 

handlar om annat våld än just barn mot barn. Ingen av enkätdeltagarna uppger att de 

fått någon vidareutbildning i specifikt pojkars våld mot flickor. Projektet på 

intervjudeltagarnas skola har förvisso pojkars/mäns våld som utgångspunkt, men som 

nämnt upplever ingen av de två att kunskapen går att direkt applicera på barnen i åldern 

6-9. Utifrån det som beskrivits och framkommit kring lärares utbildning i att hantera 

pojkars våld mot flickor kan det tänkas att det blir svårt för lärarna att upprätthålla 

någon form av social kontroll då de saknar utbildning i våldshantering.  

 

6.2 Analys av lärares brottsprevention 

Både i enkäten och intervjuerna svarar respondenterna att de tror att det finns en vikt 

av att prata om och hantera pojkarnas våld mot flickor. I enkäten tror nästan 63 procent 

att de pojkarna som tillåts slå flickor som barn i högre utsträckning slår kvinnor när de 

växer upp. Även de två intervjudeltagarna håller med om detta, och båda poängterar att 

det i förlängningen även påverkar flickorna genom att de får en högre våldsacceptans 

som vuxna, om ingen tidigare visat att det är fel. Lärarnas åsikt stämmer väl överens 

med teorierna kring social kontroll och sociala band. Som beskrivet av Engdahl (2011, s. 

63, 64) finns det risk att barn som inte övervakas och upplever att deras våldsutövande 

får konsekvenser, också fortsätter med våldet högre. Genom att barnen under de 
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formativa åren inte får lära sig vad som är rätt eller fel ökar risken för att de till slut ser 

dessa våldshandlingar som något som är okej. Om de pojkar som slåss i skolan växer upp 

till män som fortsätter vara våldsamma kan det finnas en stor risk att dessa normer 

återkommer generation efter generation. Våldsutövande blir då det som beskrivs som 

den hegemoniska manligheten, dvs. det män förväntas sträva efter att uppnå (Newburn, 

2017, s. 336).  

 

6.2.1 Diskussion kring lärares brottsprevention 

Med tanke på att barn, som tidigare nämnt, formar sina tankar om rätt och fel i tidig 

skolålder, kan det vara för sent att börja arbeta med våldspreventionen högre upp i 

årskurserna, som de två intervjuade lärarna upplevt att man gör. Att flickor och pojkar 

regleras olika i bland annat våldsutövande och våldsacceptans kan även detta vara 

problematiskt eftersom det förstärker genusnormerna i samhället och bidrar till att öka 

klyftorna mellan könen, precis som nämnt av såväl Messherschmidt, (2004, s. 48) samt 

Joelsson och Bruno (2020, s. 6, 7). Om pojkar (män) tillåts vara mer våldsamma är 

flickor (kvinnor) bibehåller männen också våldskapitalet och kvinnor ges inte på samma 

sätt möjlighet att ”ge igen” (se exempelvis Lombard 2013).  

 

6.3 Analys av normalisering och bagatellisering  

Utifrån det som beskrivits i den tidigare forskningen verkar det som att barns, och 

specifikt pojkars, våld till ganska stor del är normaliserat i skolans värld (Joelsson och 

Bruno 2020; Lombard 2013; Lahelma 2002). Denna bild delas till viss del av de två 

lärare som intervjuats som båda talar om pojkars ”skojbråk” och att barn, även om de 

inte heller bör slåss, trots allt inte kan förväntas ha samma färdigheter som vuxna när 

det kommer till att verbalt lösa konflikter. De sociala normerna i samhället kan alltså 

antas vara att pojkar slåss. Om detta är normen när pojkarna är barn, riskerar detta 

också att följa med som en norm i vuxen ålder, där det då förstärker tron om att den 

hegemoniska manligheten, alltså så som en man ”ska” vara, innefattar våldsam.  
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6.3.1 Diskussion kring normalisering och bagatellisering  

Drygt hälften av de som deltog i enkäten menade att barns våld ursäktas för att de är 

just barn. Den tidigare forskningen pekar främst på att pojkars våld ses som något 

normaliserat, vilket till viss del stöds av så väl intervjuer som enkät. En av lärarna och en 

tredjedel av enkätdeltagarna menar att pojkars våld upplevs mindre allvarligt än 

flickornas. Den andra läraren menar att när en flicka väl tar till fysiskt våld så tas detta 

på större allvar än när en pojke gör det. Samma lärare menar dock att även om en flickas 

fysiska våld tas på stort allvar kan detta också ursäktas med att mottagaren av våldet 

förtjänat det. Detta främst om det är en pojke som blir utsatt. Att pojkarnas våld mot 

flickorna bagatelliseras eller ursäktas med exempelvis ”kärlek börjar med bråk” eller 

”han tycker bara du är söt” är något som både enkäten och intervjuerna visar har 

förekommit. Med utgångspunkt i begreppet hegemonisk manlighet så som beskrivet av 

Newburn (2017, s. 336) kan det antas att en man, eller i detta fall en pojke, som utövar 

våld ses som överordnade i samhället. Han anses tuff och får därför makt över såväl 

andra, icke våldsamma, pojkar som över flickorna. Genom att våldet ursäktas som en 

kärleksförklaring skapas även den sociala normen hos barnen att det är genom våld som 

pojkar visar känslor. Utifrån teorin om social kontroll blir detta problematiskt eftersom 

våldsutövandet inte får några negativa konsekvenser, utan snarare tvärt om. Pojken som 

slåss får makt och respekt i stället för en tillrättavisning, vilket visar för alla inblandade 

att beteendet är korrekt.  

 

7. Slutsats   

I denna del sammanfattas allt ovan för att slutligen ge svar på de frågeställningar som 

legat till grund för uppsatsen. Sist finns även rekommendationer för framtida forskning 

på ämnet.  
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7.1 På vilket sätt utbildas och förbereds lärare i årskurs F-3 i att förhindra och 

motarbeta pojkars fysiska våld mot flickor?  

De flesta respondenter i denna undersökning uppger att de fått väldigt lite eller ingen 

utbildning i att hantera pojkars våld mot flickor. Detta varken under sin grundutbildning 

eller som en vidareutbildning under sin yrkesverksamhet. Väldigt få uppger att de fått 

någon som helst utbildning i att hantera barns våld mot andra barn, oavsett kön. I de 

lagar som reglerar vad som ska finnas med i lärarutbildningen nämns konflikthantering, 

men detta preciseras inte ytterligare, vare sig vad gäller mängd utbildning eller vilken 

typ av konflikt som syftas på. Detta kan innebära att utbildningen blir kort och enbart 

handlar om verbala konflikter, vilket också verkar vara fallet i många av utbildningarna. 

Majoriteten av lärarna i undersökningen anser inte att den utbildning de fått varit 

tillräcklig. 

 

7.2 Varför är det, ur ett brottspreventivt perspektiv, viktigt att motarbeta pojkars 

våld mot flickor i så ung ålder?  

Med utgångspunkt i teorier kring social kontroll och normer som finns i samhället kring 

maskulinitet och femininitet finns det en oerhörd vikt av att prata om och arbeta mot 

pojkars våld mot flickor redan i ung ålder. Skolan lyfts fram som en plats där barnen lär 

sig sociala koder, och åldern 6-9 som lärarna i studien arbetar med är i en ålder där 

tankar och normer kring rätt och fel börjar få fäste. Om dessa barn, och specifikt 

pojkarna, tillåts bruka våld mot andra barn, och kanske ännu viktigare, bruka våld mot 

flickorna, finns det en risk att detta fortgår. När dessa barn blir äldre har normerna kring 

vad som är manligt och kvinnligt, samt rätt eller fel, befästs och blir då svåra att ändra. 

Att män och även pojkar tillåts, och även till viss del uppmuntras till att vara våldsamma, 

medför konsekvenser senare i livet. Om dessa normer dessutom förstärks av 

auktoritetspersoner så som lärare blir dessa med största sannolikhet ännu svårare att 

bryta. Att våldsbeteende i tidig ålder tillrättavisas och får konsekvenser bör alltså vara 

en självklar del i arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor.  
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7.3 Finns det och i så fall på vilket sätt, en tendens att i skolan normalisera pojkars 

våld utifrån de maskulina normer som råder i samhället? 

Att normaliserandet av pojkars våld i skolan har minskat de senaste åren visas främst 

under de genomförda intervjuerna. Dock visar såväl intervjuer, som tidigare forskning 

och enkätundersökning att det har funnits ett utbrett problem med detta. Att pojkars 

våld dels ursäktas och förklaras med ”han tycker bara du är söt” eller liknande bidrar till 

att befästa samhällsnormerna kring att en man ska vara våldsam och visa känslor genom 

fysiska utspel. Det som ses som rätt sätt att vara man, det vill säga den hegemoniska 

manligheten, fortsätter då innebära att en man med ett högt våldskapital får makten 

över såväl andra män som över kvinnor med hjälp av våld. Den man som slår hårdast 

och upplevs som ”tuffast” kan antas få mest makt i samhället medan de som bryter mot 

dessa normer måste finna sig i att vara underställda de våldsamma männen. Att 

normaliseringen av våldet i förlängningen även skadar kvinnornas samhällssyn trycker 

båda intervjupersonerna på, och detta är en aspekt som riskerar att missas i mycket av 

forskningen kring barns våld. Att som flicka få höra att en pojke brukar våld för att visa 

kärlek kan göra att de som kvinnor blir mer våldsaccepterande.  

 

7.4 Slutsats 

Att det, ur ett brottspreventivt perspektiv, är viktigt att redan i tidig ålder 

uppmärksamma och motverka pojkars våld mot flickor är självklart utifrån teorier kring 

social kontroll. Uppmärksammandet och motverkan måst genomföras på olika nivåer 

utifrån barnens ålder. Små barn har inte samma förmåga som vuxna vad gäller att 

uttrycka sig verbalt, och det är viktigt att de konsekvenser som följer våldet inte blir för 

hårda. Att ett barn tidigt stigmatiseras skulle kunna leda till att tidig utanförskap vilket i 

sin tur skulle kunna medföra att barnet fortsätter bryta normer då det inte finns någon 

social tillhörighet som denne vill upprätthålla.  

Det är också viktigt att det i ett aktivt arbete mot våldet, inte sker en bagatellisering av 

det, eller att våldet förklaras som ett uttryck för kärlek. ”Kärlek börjar alltid med bråk” 

är ett uttryck som användes friskt under bland annat tidigt 2000-tal, men vars 

användning idag verkar ha minskat. Detta verkar dock främst bero på en förändring i 
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samhället, snarare än förändring i lärarutbildningen. Trots lagar kring vad 

lärarutbildningen ska innehålla verkar det finnas en brist i just utbildning kring 

våldshantering. Huruvida detta beror på okunskap eller ointresse från de som planerar 

lärarutbildningen skall lämnas osagt, men kanske finns det anledning till en närmre 

precisering av utbildning kring våldshantering redan i högskoleförordningen? 

 

7.5 Reflektion kring arbetet  

Undersökningen och de slutsatser som dragits genom den bör inte användas för att 

generalisera alla lärarutbildningar eller alla lärare som arbetar med barn i åldern 6-9. 

Det finns en mängd olika lärarutbildningar och i förlängningen en mängd olika skolor 

som arbetar och vidareutbildar på olika sätt när det kommer till stävjande av pojkars 

våld. Dock har respondenternas svar varit så pass samstämmiga att det bör övervägas 

om ett större arbete för att kartlägga arbetet mot pojkars våld mot flickor bör 

genomföras (se Framtida forskning).  

I övrigt har arbetet till stor del genomförts utan större komplikationer. Det fanns 

förhållandevis lite forskning kring ämnet, vilket medfört att kapitlet om Tidigare 

forskning kan anses väldigt ytligt. Om längre tid funnits för arbetet hade säkerligen fler 

relevanta undersökningar kunnat hittas, men trots det kan det antas att det finns en 

brist på forskning kring ämnet, vilket svårigheten att hitta relevanta undersökningar 

tyder på. Mycket av forskningen som finns har genomförts på äldre barn vilket kan bero 

på de etiska aspekterna kring att studera yngre barn. Genom att i stället undersöka 

lärarutbildningen kunde det läggas en grund för vad som behövs studeras i framtiden.  

 

7.6 Framtida forskning 

För framtida forskning kring ämnet bör det genomföras fler undersökningar kring vad 

lärarutbildningen faktiskt innehåller, samt vilka typer av vidareutbildning och aktiva 

insatser som senare sker på skolorna. Som komplement rekommenderas det även att 

undersöka vikten av att det finns konsekvenser för våldsutövande redan i tidig ålder, i 

stället för att sådana konsekvenser tillkommer i mitten av tonåren. Genom att utmana de 
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normer kring hegemonisk manlighet som finns idag, skulle normerna kring manligt 

våldsutövande kunna förändras över tid.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Informationsbrev för intervjuer samt intervjuguide 

Hej! 

Inför min kandidatuppsats i rättssociologi söker jag nu två lärare som kan tänka sig ställa upp 

på varsin intervju. Jag söker en lärare som studerat ”Grundlärarutbildning för arbete i 

förskoleklass och åk 1-3” och tagit examen för MAX 3 år sedan, samt en lärare som gått 

samma utbildning (eller likvärdig, det är åldern på barnen som är viktig) och tagit examen för 

MINST 20 år sedan. Intervjun kan ske över internet, så bostadsort är oviktigt. Fokus för 

intervjun kommer ligga på den utbildning personen fått inom ett specifikt ämne (de som är 

intresserade får mer information kring detta) under sin utbildning, samt hur denne arbetar med 

detta ämne idag. Det är därför viktigt att personen är yrkesverksam just nu. Intervjun kommer 

att användas som grund för min uppsats, men personerna jag intervjuar kommer avidentifieras 

så att det inte går att koppla specifika svar till en specifik person. Den fullständiga 

transkriberingen kommer ses av opponenter samt examinator 

 

Intervjuguide för de semistrukturerade intervjuerna: 

 

Namn, ålder, yrke, bor, jobbar etc.  

 

Hur länge sedan är det du tog examen, Vilken skola läste du vid, Hur många år har du jobbat? 

 

Upplevde du att du vid din utbildning fick någon form av kunskap i hur man hanterar barns 

fysiska våld? 

 

Fanns det någon specifik fokus på hur man bör hantera pojkars våld mot flickor? 

 

Upplever du att pojkars våld mot flickor är mer vanligt förekommande än det omvända? 

 

Har du under din yrkesverksamhet fått vidareutbildning i våldshanteringen? 

 

Har du hört någon kollega använda, eller själv använt, bortförklaringar så som ”han tycker 

bara du är söt” eller ”kärlek börjar med bråk” när det kommer till pojkars våld mot flickor? 

 

Anser du att det behövs bättre utbildning kring pojkars våld mot flickor och hur lärare bör 

hantera detta? 

 

Tror du personligen att det finns en koppling mellan pojkars våld mot flickor och senare mäns 

våld mot kvinnor, vilken koppling i så fall? 

 

Möjlighet att lyssna in vad intervjupersonen säger och på så sätt driva vidare intervjun åt det 

håll finns, men de teman och frågor som finns ovan är det jag huvudsakligen vill ha svar på. 
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Bilaga 2 
 
Informationsbrev för enkäten samt enkätfrågorna med svarsalternativ  
 
Delades via Facebook och Instagram: 
 
Hej! 
Inför min kandidatuppsats i rättssociologi söker jag nu lärare som läst 
”Grundlärarutbildning för arbete i förskoleklass och åk 1-3”, som tagit examen och är 
yrkesverksam idag eller varit yrkesverksam tills dessa att de gått i pension. Nedan finns 
en länk till enkät som jag hade varit tacksam för om personer som matchar dessa 
kriterier vill svara på. Svaren är anonyma och kan inte kopplas till en specifik person, 
och resultatet kommer att användas som grund för min kandidatuppsats. Ni kan givetvis 
när som helst avbryta er medverkan, och era svar kommer då inte användas. Jag skulle 
bli jätteglad om ni vill dela enkäten med kollegor och vänner som ni tror kan vara 
intresserade av att svara på den. Vid frågor kring något gällande enkäten eller 
deltagandet, kontakta mig på emmy.andersson@live.se 
 
Fanns som information innan enkäten påbörjades:  
 
Nedan finns ett antal frågor kring barn och deras våldsutövning, samt lärares arbete 
kring detta. Svaren kommer användas som grund i min kandidatuppsats i rättssociologi, 
vid Lunds universitet.  
I frågorna har jag valt att använda mig av orden ”pojkar” och ”flickor”, eftersom min 
undersökning grundar sig i frågor kring mäns våld mot kvinnor. Jag är medveten om att 
det finns barn som inte identifierar sig som något inom denna könsbinär, men anser att 
frågorna är så pass generella att benämningarna trots detta kan användas i denna 
undersökning. När det i frågan står ”barn” syftar detta till den samlade gruppen, dvs 
både pojkar och flickor.  
Vid de flesta frågor finns en möjlighet välja svarsalternativet ”vill ej svara”, men jag 
önskar givetvis att du svarar på så många frågor som möjligt. Alla svar är anonyma och 
kommer inte kunna kopplas till dig. För frågor, kontakta mig på 
emmy.andersson@live.se 
 
Enkätfrågor:  
 

• Har du en examen från Grundlärarutbildning för årskurs F-3? 

Ja 

Nej (skickas till sista sidan) 

• Är du idag yrkesverksam? 

Ja 

Nej, jag har gått i pension  

Nej (skickas till sista sidan) 

• Hur många år sedan är det du tog examen? 

0-5 

6-10 

11-15 

mailto:emmy.andersson@live.se
mailto:emmy.andersson@live.se
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16-20 

20+ 

• Under din grundutbildning, anser du att du fick kunskap kring hur du bör hantera fysiskt 

våld mellan barn? 

Ja  

Nej 

Vill ej svara/vet inte 

• Anser du att du, under din grundutbildning, fick specifik kunskap i att hantera pojkars 

fysiska våld mot flickor? 

Ja 

Nej 

Vill ej svara/vet inte 

• Anser du att du, under din grundutbildning, fick specifik kunskap i att hantera flickors 

fysiska våld mot pojkar? 

Ja 

Nej 

Vill ej svara/vet inte 

• Har du under din yrkesverksamhet upplevt att det finns en skillnad i våldsutövning 

(fysiskt våld så som slag, sparkar och knuffar) mellan de olika könen? 

Nej, ingen skillnad 

Ja, flickor är våldsammare 

Ja, pojkar är våldsammare  

Vill ej svara/vet inte 

• Har du under din yrkesverksamhet upplevt att det finns en tendens att förklara barns 

våld med att ”de är bara barn” 

Ja 

Nej 

Vill ej svara/vet inte 

• Har du upplevt att det finns en skillnad i hur man värderar och pratar om det fysiska 

våldet beroende på barnets kön? 

Ja, pojkars våld upplevs inte lika allvarligt 

Ja, flickors våld upplevs inte lika allvarligt 

Nej, ingen skillnad  

Vill ej svara/vet inte 

• Under din yrkesverksamhet, har du fått någon vidareutbildning i hantering av fysiskt 

våld mellan barn? 

Ja, i hantering av pojkars våld 

Ja, i hantering av flickors våld 

Ja, i hantering av våld generellt 

Nej, inte i någon form  

Vill ej svara/vet inte 

• Anser du att din arbetsplats arbetar aktivt med att förhindra specifikt pojkars våld mot 

flickor? 

Ja (skickas till extrafråga med möjlighet att utveckla hur, men kan svara ”vet ej”) 

Nej 

Vill ej svara/vet inte 
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• Har du som yrkesverksam någonsin hört en kollega, annan vuxen eller dig själv 

bortförklara pojkars våld mot flickor med någon av, eller en liknande, förklaring? ”Han 

tycker bara du är söt.” ”Han är säkert kär i dig.” ”Kärlek börjar med bråk.” 

Ja, någon annan 

Ja, jag själv 

Ja, båda ovan  

Nej 

Vet ej/vill ej svara 

• Har du som yrkesverksam någonsin hört en kollega, annan vuxen eller dig själv 

bortförklara flickors våld mot pojkar med någon av, eller en liknande, förklaring? ”Hon 

tycker bara du är söt.” ”Hon är säkert kär i dig.” ”Kärlek börjar med bråk.” 

Ja, någon annan 

Ja, jag själv 

Ja, båda ovan  

Nej 

Vet ej/vill ej svara 

• Anser du att lärarutbildningen erbjuder tillräcklig kunskap i hantering av pojkars fysiska 

våld mot flickor? 

Ja 

Nej 

Vill ej svara/vet inte 

• Tror du att det finns en koppling mellan pojkars våld mot flickor och hur denna hanteras 

i ung ålder, och mäns våld mot kvinnor senare i livet? (Frågan gäller DIN personliga 

åsikt, inte vad du tror är vetenskapligt bevisat) 

Ja, pojkar som ”tillåts” slå flickor som barn slår oftare kvinnor som vuxna 

Ja, pojkar som ”tillåts” slå flickor som barn slår mer sällan som vuxna 

Nej, jag tror inte det finns någon koppling 

Vill ej svara/vet inte  

 

 

 

 


