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ABSTRACT  

Our work deals with antisocial behavior among elementary school students between 7 and 16 

years in the school environment. The aim of our study was to examine how school personnel 

are experiencing antisocial behavior among students from a gender perspective. We were also 

interested to find out what the school's staff has of the experience of the differences and 

similarities between girls 'and boys' antisocial behavior. We used gender theory, when we 

analyzed our individual responses to interview questions. We made six qualitative interviews 

with low-and high school teachers, assistant principals, counselors and special education 

teachers training in Kalmar County. We had 17 questions for respondents to answer. Based on 

the responses we received in the interviews, we divided the issues into three themes; the 

school staff's approach to antisocial behavior, what school officials consider to be the 

differences between girls 'and boys' antisocial behavior and what school officials consider to 

be the similarities between girls 'and boys' antisocial behavior. The results of the interviews 

and literature study showed that informants felt that antisocial behavior occurred when pupils 

do not follow regulations in school, if students do not come to school or do not want to go to 

school and also pupils' rages. The informants also promoted the importance of absenteeism, 

truancy, abusive behavior, self harm, concentration difficulties, delayed language and 

bullying. The informants felt that there were more boys who had an antisocial behavior than 

girls, as a consequence with antisocial behavior in a different way than with girls. They were 

more specific to boys than they were against girls. With girls, they discussed more and used a 

more emotional approach. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla våra respondenter som har ställt upp på intervjuer i Kalmar län 

angående normbrytande beteende i skolmiljön. Utan er hade vi inte fått insyn på 

normbrytande beteende i skolorna. 

 

Vi vill även tacka våra handledare Tina Mattsson och Anders Östnäs som hjälpt oss komma 

vidare i uppsatsskrivandet. Ett extra tack till Anders Östnäs för att du tog dig tid och hjälpte 

oss med uppsatsen när vi hade kört fast och inte visste hur vi skulle komma vidare.  

 

Till sist vill vi tacka våra familjer och vänner som stöttat oss i vårt C-uppsats arbete. 
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1. PROBLEMFORMULERING  

Intresset för normbrytande beteende väcktes när vi satt och sökte information på internet i 

Socialstyrelsens artiklar och vi började våra diskussioner om intressanta ämnesområden inför 

uppsatsen. När vi läste i en artikel som heter ”Barn som utmanar” (Socialstyrelsen 2010) om 

barn med beteendeproblem så kände vi att vi närmade oss våra intresseområden.  

Problemen kan finnas både hemma, i skolan eller i relationer och barns psykiska hälsa eller 

ohälsa kan ta form och utspela sig olika beroende på sammanhang. Problemen kan till 

exempel visa sig genom skolk, svårigheter i skolan, mobbing eller dåligt självförtroende. Vi 

läste att det kan vara en utmaning för skolpersonal att räcka till i lägen då problem visar sig 

under skoltiden. Vi har undrat hur skolpersonalen hjälper elever med problem. I mötet med 

barn med tecken på psykisk ohälsa kan lärare behöva stöd från personal som har medicinsk, 

psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk kompetens som till exempel skolans 

stödteam, skolhälsovård eller elevhälsan.  

   Gert Svensson skriver i Dagens Nyheter (2009-06-25) ”Vad behöver tonåringar för att hitta 

rätt?” en artikel om Andershed, Anna-Karin och Andershed, Henrik (2005) om att en del 

tonåringar hamnar snett och beter sig destruktivt, på ett sätt som inte är bra för dem själva. 

När de blir äldre och kliver in i vuxenlivet kan risken finnas att de fortsätter med att bryta mot 

samhällets normer, använder våld eller sysslar med olagliga affärer, missbrukar droger eller 

skadar sig själva. Nästan hälften av alla, såväl pojkar som flickor med barndomsdebuterat 

normbrytande beteende, har kvar problemen i ungdomen. Andershed och Andershed menar att 

om man inte fångar upp dessa barn och problem tidigt i åldern så finns risken att detta 

barndomsdebuterade normbrytande beteende fortsätter upp i ungdomen och vuxenlivet och 

kan bidra till kriminalitet och annat antisocialt beteende. Varannan pojke och var femte flicka 

fortsätter med beteendet även upp i vuxen ålder. Mötet med en förebild är oerhört viktigt för 

utsatta barn och ungdomar. Det kan hjälpa de på många sätt. Men många är tyngda av andra 

omständigheter i livet att de behöver mer stöd för att klara av tillvaron. Det antisociala livet 

kan till och med vara viktigt och spännande för en ungdom (dn.se).  

   Lärare är en stor del i barn och ungdomars liv och därför vill vi undersöka hur 

skolpersonal tar hand om problemen som kan uppstå. De som hjälper en tonåring som har 

normbrytande beteende bör alltså angripa problemen. Det kan vara många ungdomar som 

beter sig normbrytande på ett eller annat sätt under tonåren. Detta kan betraktas som en del av 

tonårsrevolten. Att flickor och pojkar bryter mot normer är något som uppmärksammas och  
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idag finns det många olika sorters problem i skolan. Konsekvenser som kan komma av 

normbrytande beteende som inte lyckas stoppas i tid kan bland annat leda till att eleven inte 

klarar av sin skolgång. När det gäller genus i skolan så kan det vara skillnad hur man 

behandlar flickor och pojkar fast de har samma eller liknande beteende och det ser vi som ett 

problem. Att pojkar är mer högljudda och flickor mer tysta är något man vanligtvis hör om i 

situationer i klassrummet och man kan ta för givet att pojkar visar sitt normbrytande beteende 

mer än flickor. Är det så? 

 

1.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vad skolpersonal i grundskolan anser vara elevers 

normbrytande beteende.  

   Studien utgår från skolpersonalens synsätt om pojkar och flickors normbrytande beteende. 

Deras olika uppfattningar och åsikter inom skolans ansvarsområden såsom grundskolelärare, 

specialpedagoger, kurator och biträdande rektor undersöks. Intresset ligger på elever i 

åldersgruppen 7-16 år och undersökningen utgår från ett genusperspektiv på hur 

skolpersonalen arbetar med flickor och pojkar som har ett normbrytande beteende.  

 

1.2 Frågeställningar 

 – Vad anser skolpersonalen vara ett normbrytande beteende? 

 – Vad menar skolpersonalen är skillnader mellan pojkar och flickors normbrytande beteende? 

 – Vad menar skolpersonalen är likheter mellan pojkar och flickors normbrytande beteende? 

 

2. BEGREPP 

Vi har valt att förklara normbrytande beteende, normer, genus och genusperspektiv för att det 

ska bli lättare att förstå vad uppsatsen handlar om. 

 

2.1 Normbrytande beteende  

Andershed och Andershed (2005:13, 16-17) är två forskare på Örebro universitet som har 

intresserat sig för barns normbrytande beteende. Anna-Karin Andershed har forskat om 

aggressivt beteende och Henrik Andershed har forskat om kriminellt beteende och 

normbrytande beteende. De diskuterar att det är viktigt att lägga märke till barns 

normbrytande beteende och de kallar individer för barn är upp till 12 år. Man förklarar  
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normbrytande beteende med att det är när barn bryter mot normer och regler i sin miljö. 

Exempelvis kan normbrytande beteende vara när ett barn är aggressivt eller har utåtagerande 

beteende mot människor och djur. Det kan även vara när barnet inte är aggressivt utan till 

exempel bryter mot föräldrars regler, snattar saker, klottrar och vandaliserar. Normbrytande 

beteende i skolan kan vara att skolka från skolan. 

 

2.2 Normer 

I Trevithicks (2008:314) bok skriver Clark om att ett sätt att betrakta begreppet normalisering 

kan vara redogörelsen av vad individer behöver: ”Det inrymmer, som grundform, en ram med 

minimikrav för ett gott liv” (Clark 2000:130).  

 

2.3 Genus 

Öhman (2009:13) är legitimerad sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälsovetenskap 

med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet. Hon förklarar genus som den 

sociala dimensionen av att vara kvinna/man eller flicka/pojke. Det handlar om hur vi 

uppfostras, hur vi samspelar i grupp med andra människor, vad vi tänker och säger och hur vi 

uppfattar manligt och kvinnligt. Varje enskild person har olika uppfattningar och attityder 

som avspeglas i våra värderingar och normer i det vi gör.  

    Connell (2009:23) skriver om att samhällets diskussioner om genus understryker dikotomi. 

Den biologiska uppdelningen av män och kvinnor avgränsas och det är en social eller 

psykologisk skillnad som uppfyller den, orsakar och förstärks av den.   

   Johansson (2009:161) är professor i socialpsykologi vid Göteborgs universitet. Johansson 

förklarar att ”kön är något som till stora delar skapas socialt och kulturellt och som därför är 

föränderligt och möjligt att påverka”.  

Därför vill vi se hur skolpersonalen ser på normbrytande beteende och funderar på om det kan 

påverka eleverna beroende på skolpersonalens åsikter och handling. 

 

2.4 Genusperspektiv  

Hydén och Månsson (2006:269) definierar genusperspektiv såhär ”Genusperspektiv hänför 

sig till de egenskaper och möjligheter som är förknippade med att vara kvinna eller man, samt 

de sociokulturella förhållandena mellan kvinnor och män. Dessa egenskaper, möjligheter och 

förhållanden är socialt konstruerade och lärs in genom socialisationsprocessen.  
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De är anpassade till sitt sammanhang och är möjliga att förändra över tiden”. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 

Inledningsvis i tidigare forskning har vi valt att jämföra Andershed och Andershed om 

normbrytande beteende hos barn med Nordahl, Sörlie, Manger, och Tveit som skriver om 

beteendeproblem bland barn och ungdomar. Vi har valt att ta med dessa författare för att de 

har skrivit om vårt intresseområde om normbrytande beteende. I den tidigare forskningen har 

vi med en artikel som handlar om ungdomars problembeteenden som normbrytande beteende 

och låg skolanpassning. Vi har även valt att ha med en FoU-rapport som handlar om 

riskfaktorer med normbrytande beteende för ungdomar.  

 

3.1 Orsaker till normbrytande beteende och beteendeproblem 

Andershed och Andershed (2005:73–74) menar att barn med ett svårhanterligt  

temperament gör att det är lättare att utveckla ett normbrytande beteende för att det hänger  

ihop med trotsighet och aggressivt beteende. Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007:78) 

menar att orsaken till att ett barn eller ungdom utvecklar ett beteendeproblem, är att det beror 

på vilka risk- och skyddsfaktorer som har inflytande under utvecklingsperioden. 

 

3.2 Individ och familj om normbrytande beteende och beteendeproblem 

Andershed och Andershed (2005:58–59, 66) skriver att det finns faktorer som kan påverka 

utvecklingen av normbrytande beteende på individnivå, till exempel ärftlighet och 

svårhanterligt temperament. På familjenivå är det exempelvis kriminalitet hos föräldrarna och 

dåliga uppfostringsmetoder. Forskningen visar att ett aggressivt beteende är vanligare att ärva. 

Medan Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007:160, 164-165) förklarar att det är viktigt på 

både individ och familjenivå att ha god kontakt med föräldrarna och skola för att kunna hjälpa 

barnet med dess problem. Föräldrarna är en resurs för barnen och det är viktigt att den 

professionelle kan föra en dialog med föräldrarna genom att stötta föräldrarna och vilja 

förändra barnets beteende gemensamt.  

 

3.3 Könsskillnader vid normbrytande beteende och beteendeproblem 

Andershed och Andershed (2005:19,51,70) menar att könsskillnaderna är större i barndomen 

än i ungdomen vid normbrytande beteende. Könskillnader mellan pojkar och flickor är att det  
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forskats mer på pojkar än flickor. Det beror på att man sett normbrytande beteende som ett 

”pojkfenomen” eftersom det är vanligare bland pojkar. Andra teorier är till exempel att det 

finns skillnader hur man beter sig mot pojkar och flickor i deras omgivning och det kan 

orsaka könsskillnader i hur normbrytande beteende visar sig. Både Andershed, Andershed, 

Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit har observerat samma sak vad det gäller att flickor mognar 

tidigare än pojkar. Andershed och Andershed skriver att flickor har en bättre 

socialanpassningsförmåga i tidigare ålder och det kan göra att de har mindre normbrytande 

beteende.  

   Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007:49–51) anser också att beteendeproblemen är 

vanligare hos pojkar än hos flickor. Pojkar har ett utåtagerande beteende som flickor inte 

påvisar så mycket av. När det gäller allvarliga beteendeproblem så har könsskillnaderna blivit 

mer jämna. Hos pojkar är det vanligare med allvarligt antisocialt beteende som våld, 

aggression, kriminalitet, uppmärksamhetsproblem och hyperaktivitet. När det gäller 

könsskillnader utvecklar pojkar mer allvarliga problem än flickor. Det är fler pojkar som 

börjar i barndomen med beteendeproblem som utvecklas till ett bestående beteendeproblem. 

Flickor gör oftast sin debut av beteendeproblem i tonåren. 

 

3.4 Risk- och skyddsfaktorer vid normbrytande beteende och beteendeproblem 

Andershed och Andershed (2005:52, 55,57–59, 63, 67, 78, 188, 227) förklarar att forskning 

visar att impulsivitet är en riskfaktor med normbrytande beteende i mycket tidig ålder. Det 

kan exempelvis vara barn som är otåliga och inte kan vänta på sin tur och ett barn som är 

aggressivt kan vara en riskfaktor som sätter henne eller honom i riskzonen för normbrytande 

beteende. Ställer inte samhället upp med förebyggande insatser så är risken högre att barnet 

utvecklar ett normbrytande beteende . En familj som bor i ett bostadsområde med hög 

kriminalitet, arbetslöshet och missbruk gör att risken att ett barn utvecklar ett normbrytande 

beteende blir högre. Barndomsdebuterande normbrytande beteende har en starkare ärftlighet 

än om man börjar i ungdomen med ett normbrytande beteende. Cirka hälften av alla pojkar 

och flickor som har normbrytande beteende i barndomen fortsätter även med det i ungdomen. 

I forskningen har de kommit fram till att barn som har flera riskfaktorer har större risk att 

fortsätta med det normbrytande beteendet. Riskfaktorerna finns hos barnet, föräldrarna eller 

mellan barn och föräldrarna. För att få en minskad risk att utveckla normbrytande beteende 

har studier visat att till exempel om personen har social kompetens, stabilt temperament,  
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självförtroende och har en positiv attityd kan risken minskas. Även när man har bra barn och  

förälder relation, att föräldrarna kan diskutera med sina barn och är accepterande, har bra 

ekonomi, och barnet får stöd av omgivningen från mor och farföräldrar och lärare så hjälper 

detta barnet att minska risken att utveckla ett normbrytande beteende.  

Andershed och Andershed (2005) tar inte upp några skyddsfaktorer i sin bok.  

   Enligt Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007:81, 89, 92) pekar på att riskfaktorer kan till 

exempel vara fattigdom och social nöd för att ett antisocialt beteende ska utvecklas. Om ett 

barn har flera riskfaktorer är risken större att barnet utvecklar svårartade beteendeproblem. 

Om barnet blir utsatt för flera riskfaktorer som till exempel att barnet inte trivs i skolan och 

konflikter hemma blir risken högre att utveckla ett beteendeproblem. Kontakter med 

antisociala vänner, vantrivsel och misslyckanden i skolan och droger är riskfaktorer i 

ungdomsåren. En kritisk riskfaktor är när föräldrar ger dåliga uppfostringsmetoder som 

exempelvis att föräldrarna misslyckas att ge sitt barn vägledning, otydliga gränser, de straffar 

ofta barnet och är nedlåtande. En riskfaktor är när elever har låg skolmotivation och negativ 

attityd till skolan. Andra faktorer i skolan som är förknippade med elever med 

problembeteende är till exempel oklara regler och tillämpning av regler, mycket konflikter, att  

det är för lite variation, struktur och engagemang i undervisningen, att det saknas 

gemensamma strategier och normer för att kunna förebygga problembeteende. Barn och 

ungdomar som har en låg skolmotivation, dålig anknytning till skolan och skolkar är ett 

gemensamt beteendeproblem. Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007:81, 163, 165, 178, 

187) skriver att en skyddsfaktor kan vara om barnet har en nära och stödjande relation till sin 

familj. För barn som har beteendeproblem är det viktigt att ha en god kontakt med föräldrarna 

och det gör att man skapar samarbete mellan förskola, skola, fritidshem, elevvårdsteam och 

socialtjänst. Ett samarbete med hemmet är det bästa för barnet och för att hitta lösningar på 

problemen. 

 

3.5 En studie om ungdomars problembeteenden 

Määttä, Stattin och Nurmi (2006) har gjort en studie om ungdomars problembeteenden. Det 

var 287 elever mellan 14-15 år och 121 pojkar och 165 flickor som ingick i studien som 

handlar om ungdomars normbrytande beteende och låg skolanpassning. Syftet med studien 

var att se ungdomars skolanpassning och problem. Problembeteenden kan utvecklas genom 

misslyckanden och undvikandet av utmanande uppgifter och det i sin tur kan ge normbrytande  
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beteende. De har kommit fram till att det är viktigt med vänskap. De ungdomar som inte har  

vänner har uppvisat ett aggressivt beteende och är mer avvikande. Det som kan vara 

avgörande för en grupp kan vara kön, ålder och social klass. Medan mindre betydelsefulla kan 

till exempel vara akademiska prestationer, friidrott och fysisk mognad. Ungdomens liv 

påverkas av vilka olika grupper och åldrar de umgås med.  Det som är viktigt för ungdomen i 

olika grupper kan vara att individen får självförtroende genom att få stöd av vänner i gruppen 

som socialt stöd. Resultatet av studien visar några skillnader mellan flickor och pojkar. Det 

normbrytande beteendet förknippas endast med pojkar. När det blir missanpassning i skolan 

kan man se det i betygen när det gäller normbrytande beteende enligt studien. Flickor är mer 

tillsammans i grupper och är i regel mer intimt och tätt än pojkar.  

 

3.6  FoU – rapport om riskfaktorer vid normbrytande beteende  

El-Khouri, Sundell och Strandberg (2005) har skrivet rapporten Riskfaktorer för 

normbrytande beteenden. Skillnader mellan flickor och pojkar i tonåren. Undersökningen är 

bland annat gjord i Stockholm, med 10 113 pojkar och flickor från 69 grundskolor. De skriver 

att statistik visar att pojkar i årskurs 9 har haft fler normbrott än flickor. Men den senaste tiden 

har skillnaden minskat när det gäller att röka, dricka alkohol, använda narkotika och att 

skolka. I den här rapporten undersöker forskarna skillnader mellan pojkar och flickor bland 

annat i årskurs 9 när det gäller 35 riskfaktorer exempelvis tobak, snus, alkohol, narkotika, 

allvarlig brottslighet, skolk och mobbing. I resultatet visar de sig att riskfaktorerna var samma 

för pojkar och flickor. När det gällde normbrott och allvarlig kriminalitet var pojkarna mer 

utmärkande än flickorna. Några riskfaktorer som var mer centrala än andra var att vara 

berusad före 13 årsålder, att umgås med socialt missanpassade vänner och att föräldrar inte 

vet var deras barn är på helgkvällar och dessa faktorer var lika centrala för pojkarna som för 

flickorna. Risk- och skyddsfaktorer är varandras motsatser, till exempel om det fungerar bra 

för eleven i skolan är det en skyddsfaktor, medan en dålig skolanpassning för eleven blir en 

riskfaktor. Under barn och ungdomars utveckling ändras både risk- och skyddsfaktorerna. 

Analysen av deras studie visar att vad föräldrarna har för utbildning, om de är arbetslösa eller 

har invandrarbakgrund inte är någon riskfaktor. När det gäller könsskillnader i grundskolan 

var det endast pojkar som förekom i mobbing. Det som de har kommit fram till är att det 

behövs förebyggande arbete mot ungas beteendeproblem. När det gäller normbrott i tonåren 

visar rapporten att det är under ungdomstiden som ungdomar använder mest alkohol, droger  
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och begår flest brott. Men de flesta ungdomar slutar begå brott och utvecklar inte alkohol eller  

drogrelaterade problem i vuxen ålder. Men för en del grundläggs problemen under barndomen 

eller tonåren. De menar att normbrott i tonåren har samma orsaksbakgrund som exempelvis 

tobaksrökning, alkohol och att en del börjar tidigare beror oftast på att i olika åldrar finns 

olika möjligheter till normbrott. De menar också att olika normbrott orsakar varandra, till 

exempel de som börjar röka börjar oftast använda alkohol eller narkotika. Mobbing under 

tidiga skolår är en början på ett steg som senare kan bli olika typer av våldsutövning som 

vuxna. 

 

3.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis i tidigare forskning har Andershed och Andershed (2005) är att  

normbrytande beteende är lättare att utveckla om barnet har ett svårhanterligt temperament. 

Normbrytande beteende på individnivå kan vara ärftligt och på familjenivå kan det vara dåliga 

uppfostringsmetoder som kan orsaka normbrytande beteende. Könsskillnader i ett 

normbrytande beteende är större i barndomen än i ungdomen. Normbrytande beteende har det 

forskats mer på pojkar än på flickor. Riskfaktorer i normbrytande beteende kan vara 

impulsivitet och otålighet.  

   Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007) menar att orsaken till om ett barn eller ungdom 

utvecklar ett beteendeproblem beror på risk- och skyddsfaktorerna. De menar att 

beteendeproblem är vanligare hos pojkar, de kan visa sina problem genom att bland annat 

använda våld, aggression och hyperaktivitet. Flickor gör oftast sin debut i av beteendeproblem 

i tonåren. De skriver att riskfaktorer kan vara fattigdom, socialnöd eller att barnet inte trivs i 

skolan. Skyddsfaktorer kan vara om barnet har en nära och stödjande relation till sin familj.          

   Määttä, Stattin och Nurmi (2006) förklarar att deras syfte med studien var att se ungdomars 

skolanpassning och problem. Problembeteenden utvecklas genom misslyckanden och kan i 

sin tur ge normbrytande beteende. De har kommit fram till att det är viktigt med vänskap för 

att inte utveckla problembeteenden.  

   El-Khouri, Sundell och Strandberg (2005) har gjort en rapport om riskfaktorer vid 

normbrytande beteende och skillnader mellan pojkar och flickor i tonåren. Rapporten är gjord 

på 10 113 pojkar och flickor från 69 grundskolor. Rapporten undersöker skillnader mellan 

pojkar och flickor när det gäller riskfaktorer som exempelvis tobak, snus, alkohol, narkotika, 

allvarlig brottslighet, skolk och mobbing. Riskfaktorerna var samma för pojkar och flickor, till  

8 



exempel om det fungerar bra för eleven i skolan är det en skyddsfaktor, medan en dålig 

skolanpassning för eleven blir en riskfaktor. När det gäller könsskillnader i grundskolan var 

det endast pojkar som förekom i mobbing. Mobbing under tidiga skolår är en början på ett 

steg som senare kan bli olika typer av våldsutövning som vuxna.  

   Tidigare forskning om normbrytande beteende var svårt att hitta, och det var ännu svårare 

att hitta forskning av om just flickor som har normbrytande beteende.  

 

4. TEORI   

Först ges en kort historik och sedan redogörs för Connell och Hirdmans teorier om genus och 

genusforskning. Vi riktar in oss på barn och genus och vi har gjort kopplingar till Connell och 

Hirdman. Vi anser att deras teorier passar in i vår uppsats för att uppsatsen handlar om genus 

och genusperspektiv hos grundskolelever. Vi undersökte hur skolpersonalen tolkar och 

behandlar skolelevers normbrytande beteende beroende på om eleven är en flicka eller pojke. 

Connell och Hirdman är utvalda eftersom de är väletablerade och vi använde dem i vår 

undersökning. Är det skillnad på pojkar och flickors normbrytande beteende i skolmiljön? 

Connells och Hirdmans antaganden om hur genus skapas och om att pojkar agerar på ett visst 

sätt och flickor på ett annat sätt har vi undersökt i vår uppsats och tagit hjälp av dessa utvalda 

genusteorier. Vi är intresserade av hur skolpersonalen ser på elevernas normbrytande beteende 

beroende på om de är pojkar eller flickor och därför är dessa teorier bra att använda för att 

förstå det vi har undersökt i vår uppsats.  

 

4.1 Connell  

Socialpsykologen Connell (2002:15,226) är professor i Education vid universitetet i Sidney. 

Han har publicerat ett flertal böcker med anknytning till genusforskningsproblematiken.  

Connell forskar kring manlighet och maskulinitet. Enligt han följer både kvinnor och mäns 

allmänna uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Maskulinitet och 

femininitet konstrueras av oss själva och vi intar en plats i genusordningen menar han. Vi 

förhåller oss till den plats vi blir tilldelade genom hur vi uppträder i det dagliga livet. 

 

4.2 Connells genusteori 

Connell (2002:13–15, 103) förklarar hur det är att vara man eller kvinna, att det är en 

personlig erfarenhet, det går som en röd tråd genom uppväxten och familjelivet. Alla  
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människor har sitt sätt att se på sig själva i vardagliga situationer och hur vi uppträder. Genus 

tas för givet i vardagen, vi ser oftast om en människa är en flicka eller pojke. Saker och ting i 

omgivningen är uppbyggt enligt distinktioner som bevisar vilket kön en människa har. Män 

och kvinnor har olika sätt att till exempel klippa sig, bära olika klädstilar och så vidare och 

dessa arrangemang är både vanliga och välkända. Pojkar får lära sig att framstå som 

dominerande och hårda. Det går att se att unga män ofta får arbeten som polis eller millitär 

där man ska använda sin kropp fysiskt och framhäva styrka eller våld och unga kvinnor 

reparerar våldets konsekvenser som till exempel i form av sjuksköterska. Upptäckten  

att genusaspekten hänger ihop till exempel i både politik, våld, barndom och ungdom det är 

basen för den moderna genusteorin. Det bildas ett mönster med dessa fakta som vi kallar  

genusordning. Människan tycker att synen på genusskillnaderna är ”naturliga” och när den 

inte följs kan det bli konstigt. Ett exempel på det är när två personer av samma kön blir kära i 

varandra. Trots att genusskillnader mellan män och kvinnor sker genom sociala normer så 

konstruerar vi även också skillnader själva som feminina eller maskulina. Genom vårt sätt att 

uppträda i vardagen intar vi en plats i genusordningen. Detta sker oftast frivilligt då man intar 

sin plats. Intar man rollen som maskulin så kan man visa en självsäker och hårdhet i sina 

uttryck, som då i motsats skulle kunna vara att visa sin feminina sida med mottaglighet och 

mjukhet. 

 

4.3 Connells genusmönster 

Connell (2002:103–110) menar att bilden av hur människan skapar sig genus är ganska tydlig. 

Redan i spädbarnsåldern så visar vi klart och tydligt vilket kön barnet har genom namn och 

färg på kläder, blå för pojkar och rosa för flickor. Det blå barnet förväntas vara mer tuffa och 

starka och med tiden får de leksakspistoler och fotbollar. De rosa barnen förväntas vara mer 

lugna och medgörliga och sötare. När de rosa barnen blir äldre ska de vårda sitt utseende, 

sköta om dockorna och vara artiga. I vuxen ålder fick de före detta blå barnen konkurrera på 

marknaden för att försörja sig och lära sig köra bil och sedan jaga rätt på ett före detta rosa 

barn. De före detta rosa barnen skulle lära sig laga mat och göra som de blev tillsagda och 

dessutom göra sig attraktiva för de före detta blå barnen. Detta är en socialisation där man 

iklär sig könsroller. Familjen, skolan, kompisar och massmedia är socialisationsagenter som 

påverkar människan till dessa mönster. Agenterna överför normer till pojkar och flickor och 

de får förväntningar på sig hur deras beteende bör vara. Detta kunde ske med hjälp av  
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förebilder som exempelvis en förälder. Att följa normerna bidrog till positiva sanktioner eller 

belöningar som till exempel ett leende. Bryter man mot normerna bidrar det till negativa 

sanktioner som till exempel rynkade pannor eller i värre fall misshandel. Dessa sanktioner lär 

barnen deras genusrelaterade beteende. Barnen börjar tänka på vilken roll de har och hur de 

ska leva upp till förväntningarna. Socialisationsmodellen beskriver den lärande som passiv. 

Normerna överförs till ett passivt lärande från agenter (som till exempel familjen, vänner eller 

andra personer i omgivningen) och personen lär sig det som hon eller han får till sig. Barn är 

delaktiga i genusprocessen och de accepterar vissa indelningar från agenter och vissa inte. De 

upprättar egna genusindelningar på till exempel skolgården. Att tonårsflickor testar läppstift  

kallas genuspräglade självpresentationer och en del tonårsflickor testar att vara sportiga och 

tuffa och det kallas genusöverskridande självpresentationer. 

   Socialisationsmodellen bortser från den entusiasm som ungdomar visar när de använder sig 

av genussymbolik till exempel tonårsflickor som testar utmanande och sexiga kläder. 

Socialisationsmodellen säger inte mycket om motståndet som en del ungdomar har mot de 

hegemoniska genusdefinitionerna som till exempel pojkar som inte gillar idrott eller flickorna 

som vill bli astronauter. Trots att socialisationsmodellen menar att familjen, skolan och 

medierna tar stor plats i barnens liv, så talar den sällan om komplexiteten i dessa institutioner. 

I en skola representerar skolpersonalen maskulinitet och femininitet på olika sätt inför barnen 

och det är ett resultat av skolpersonalens liv och erfarenheter. Det är sannolikt att skolbarn tar 

efter skolpersonalens olika sätt att agera. Institutioner som till exempel skolan avgör inte hur 

barn lär sig, men det skapar konsekvenser för hur barn gör och tillgångar och risker för sitt 

handlande och vilket pris de får betala. En pojke kan till exempel lägga till med ett visst 

mönster av maskulinitet och detta kan ha stor inverkan på pojkens betyg och vilken 

yrkesinriktning som finns att tillgå senare för pojken. Ett mönster av fysiskt utagerande 

maskulinitet som kan förekomma i skolan kan leda till konflikter med lärarna och det kan bli 

följder som störning i inlärningen och våldsamhet. Barn kämpar med att finna sin plats i en 

värld som är genuspräglad och dem försöker förstå hur genusrelationer fungerar. De lär sig att 

anta en viss genusidentitet och utföra vissa genusprestationer. I början på processen formar 

barn sitt egna liv utefter mönster av praktiker, de konfigurationer av genuspraktiker i 

privatlivet som vi kallar femininitet och maskulinitet. Den process som består i att gå framåt, 

inträffar inte vid vissa tillfällen utan i stor del under hela livet. I dessa möten, där 

genusmönstren uppträder i människans liv kan man utveckla strategier för att hantera de 

situationer där genusrelationer är närvarande. Med tiden om strategierna är framgångsrika tar  
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de fastare former och det skapas ett mönster för femininitet och maskulinitet.                                                      

 

4.4 Hirdman  

Hirdman (2007:1,222–223) var tidigare professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet 

och därefter professor i genushistoria vid Arbetslivsinstitutet och historiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Hon har i många år forskat om välfärdsstat och  

genusordning. Hon har drivkraft genom sin upprördhet över den systematiska orättvisa som 

man kan kalla för genussystemet eller genusordningen. Hon upprörs över den stereotypa  

genusproduktion som åstadkoms inne i människor och ute i samhället. Hon skriver att  

eftersom vi ständigt ser att genussystemet reproduceras, hur ska vi då kunna få en förändring? 

Det isär hållande vi gör mellan könen bidrar till att det blir mer självklarheter och då blir den 

manliga normen mindre ifrågasatt. Hon menar att genussystemet har en reproducerande kraft 

som bara fortsätter. På socialiseringens intima yta verkar det som att genussystemets 

strukturer binder könen till sysslor, platser och egenskaper. 

 

4.5 Hirdmans genussystem   

Drivkraften för Hirdman (2008:6,11,13, 16, 53, 57, 66, 88) har varit den upprördhet över den 

systematiska orättvisa som man kan kalla för genussystemet eller genusordningen. Dessa 

synliga och osynliga begränsningar som bildas av ordningen läggs över kvinnor och män och 

hindrar deras bästa tankar och handlingar. Hon tycker att för att underminera genusgörandets 

fortsatta orättvisor så måste detta blottläggas, hur det görs genus och hur genus verkar i 

verkligheten. Hon reflekterar kring begreppet genus och den feministiska teori som 

förknippas med det. Det hon diskuterar är bland annat hur mannen är norm i samhället och 

vilken roll kvinnors samverkan spelar i detta. Hirdman skriver att samspelet mellan kvinnor 

och män som gör genus utgör det som kallas genussystemet. Hon menar att detta system 

bildar grunden för den sociala, ekonomiska och politiska ordningen i samhället. Som 

människa föds vi och växer upp i ett samhälle där genussystemet redan definierar vad som är 

manligt och kvinnligt. Hon menar att genom att ta bort dessa tankar om hur manligt eller 

kvinnligt ska vara så kan man minska det genusmönster som finns i samhället. Genuskontrakt 

överförs mellan generationer och är ömsesidiga, konkreta föreställningar om hur kvinnor och 

män ska förhålla sig till varandra. När kvinnor får tillträde till manliga domäner och tar över 

manliga uppgifter och visar prov på att ha ”manliga” egenskaper, då inträffar brott mot 
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genussystemet. När man undersöker och studerar genus är det inte så mycket den manliga 

normen man ska koncentrera sig mest på utan hur uppdelningen bildas. Ju tydligare isär 

hållandet mellan könen verkar, desto mer legitim och mindre ifrågasatt blir den manliga 

normen.  

 

4.6 Sammanfattning om Connell och Hirdman  

Både Connell och Hirdman poängterar att män och kvinnor upprätthåller ett  

genussystem och att genus blir till genom interaktion. Kontrakten ser Hirdman som ett 

strukturellt tvång som både män och kvinnor tyngs av. Hirdman har drivkraft genom sin  

upprördhet över den systematiska orättvisa som man kan kalla för genussystemet eller  

genusordningen. Hirdman upprörs över den stereotypa genusproduktion som åstadkoms inne i 

människor och ute i samhället. Connell talar om könsregimerna stat, familj och samhälle. 

Både Hirdman och Connell tycker att människor påverkas av dessa regimer och kontrakt. 

Hirdman och Connell tycker att om genus skall kunna förändras bör dessa regimer eller 

kontrakt överföra nya förväntningar på män och kvinnor. De båda tycker att det är en långsam 

process och att det är mycket svårt men de tror att genus är föränderligt över tid. 

 

5. METODAVSNITT OCH KVALITATIV METOD  

En kvalitativ undersökning har gjorts om elevers normbrytande beteende i skolmiljön våra 

informanter var skolpersonal från tre grundskolor. Valet av kvalitativ metod var för att kunna 

få utförliga svar och för att kunna ställa följdfrågor. Robson (2002:270) skriver att intervjun 

underlättas av att inte ha en alltför fast struktur i intervjuformen, för att få den lik ett samtal 

men också för att informanten ska kunna vara fri att säga vad den vill.  

   Avsikten var att få mer insikt i skolpersonalens åsikter, erfarenheter och deras sätt att 

hantera situationer med elevers normbrytande beteende. Vi valde att inte intervjua eleverna 

själva både på grund av de etiska aspekterna som förklaras i etiska överväganden, samt att det 

var skolpersonalens utgångspunkt vi ville undersöka. De gavs möjlighet att berätta fritt utifrån 

frågorna från intervjuguiden och de följdfrågor som tillkom.  

   Holme och Solvang (2006:78) förklarar att kvalitativ metod är lämplig för att det skapas en 

jag och du relation, man intresserar sig för sammanhanget, man kan få en bra beskrivning och 

förståelse. Med kvalitativ metod blir man mer specialiserad, går på djupet och intresserar sig 

för det unika och avvikande.  
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Denscombe (2009:232, 321) beskriver kvalitativ forskning som beskrivande, när det gäller 

betydelser och beteendemönster och används vid mindre studier. Att göra intervjuer är 

lämpligt då forskaren behöver få insikt till exempel i människors uppfattningar, känslor, 

erfarenheter och åsikter.  

   Därför är det viktigt att skolpersonalens åsikter och erfarenheter lyfts fram i vår studie.      

Holme och Solvang (2006:78) förklarar att kvalitativ metod är att man intresserar sig för det 

avvikande, får en beskrivning och förståelse av det man undersöker.  

   Det lämpar sig med en kvalitativ metod för att få en beskrivning av det normbrytande 

beteendet om elever i grundskolan.  

   Holme och Solvang (2006:78) menar att kvantitativ metod innebär systematiska och 

strukturerade observationer och enkäter som har fasta svarsalternativ och att man intresserar 

sig för åtskilda variabler och att man behöver många undersökningsenheter. Undersökningen 

lämpade sig inte för enkäter med fasta svarsalternativ för vi var intresserade av att få fram det 

beskrivande i vår undersökning.  

   Patel och Davidson (2003:87) beskriver att observationer kan användas vid beteenden och 

händelser i olika miljöer.  

   Observation kunde ha varit en möjlig metod för undersökningen då vi kunde ha observerat 

miljön fått svar hur normbrytande beteende utspelar sig i skolan mellan elever och lärare.  

Men vi hade tyvärr inte möjlighet att observera på grund av tidsbristen, då det hade tagit mer 

tid att få tillstånd av vårdnadshavarna att observera barn eller ungdomar under 15 år.  

   Sjöberg och Wästerfors (2008:29, 33-34) menar att kvalitativa tekniker och metoder är 

analysredskap. När man ska intervjua avser det att utse forskningsfrågor som kan skapa 

medkänsla med de man intervjuar.  

   Öppna intervjuer har i denna undersökning används för att möjligen få utförliga svar genom 

den. Följdfrågorna var olika beroende på informanten. Som intervjuare gäller det att visa 

intresse och förståelse för den man intervjuar för att intervjun ska bli så bra som möjligt.  

Vi har utgått från en intervjuguide och följdfrågorna blev olika i beroende på informantens 

svar. Vid intervjuerna skapades medkänsla, tillit och förståelse med informanterna genom att 

lyssna vad informanterna ville förmedla om elevers normbrytande beteende.  
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Robson (2002:275) skriver i sin bok om att frågorna inte bör vara för långa, inte ha ledande 

frågor och att frågorna kan brytas ner i delar istället. Han skriver också att det är viktigt att 

använda enkla ord och uttryck så informanten förstår vad som menas. Han menar också att 

man ska vara neutral och opartisk med de man intervjuar.  

   Intervjuguiden arbetades fram med åtanken att inte ha för långa frågor och inte ha ledande 

frågor utan att göra flera frågor utav en fråga istället. I intervjuguiden användes ord som alla 

tycktes förstå och det blev inga missuppfattningar rörande det. I intervjuguiden hade vi i 

åtanke att inte göra för långa frågor eller ledande frågor utan istället göra flera frågor av en i 

stället. Vid intervjuerna valde vi att informanterna vi tidigare haft kontakt med att den andra 

intervjupersonen skulle göra intervjuerna med för att vara opartisk och neutral. 

Semistrukturerade intervjuer har gjorts och ett flexibelt arbetssätt har använts när det gäller 

ämnenas ordningsföljd, informanten har låtit utveckla sina idéer och synpunkter och har talats 

fritt om ämnena. Under intervjuerna fick informanterna tala fritt kring frågorna som ställdes 

om normbrytande beteende.  

 

5.1 Urval  

I urvalet bestämdes till uppsatsen att lärare, specialpedagoger och kuratorer skulle intervjuas 

för att få en bredd och variation av olika behörigheter inom grundskolan. Ett slumpmässigt 

urval gjordes av två grundskolor i Kalmar län genom att ta reda på skolornas namn och 

telefonnummer och utifrån det togs kontakt med en rektor och en biträdande rektor. De blev 

mycket intresserade av undersökningen om normbrytande beteende. De ville ha mer 

information om syftet med intervjuerna, så vi mejlade ett informationsbrev (se bilaga1) om 

vad undersökningen gick ut på. I brevet skrevs bland annat att intresset omfattade olika 

skolpersonal från låg, mellan och högstadiet, speciallärare och kuratorer till intervjuerna.  

Med hjälp av brevet kontaktade rektorn och den biträdande rektorn i sin tur sin skolpersonal 

och frågade om det fanns ett intresse att vara med på intervjuer om normbrytande beteende.  

Detta resulterade i att den ena biträdande rektorn ringde tillbaka och sa att det fanns fyra 

stycken som var intresserade. Sen ville biträdande rektorn själv planera när intervjuerna skulle 

äga rum så personal kontaktades för intervjutider. Den andra rektorn svarade att 

skolpersonalen inte hade tid för intervjuer. Så efter det togs nytt initiativ och fler skolor 

kontaktades för förfrågan om deltagande i intervjuer. Det resulterade i två informanter till från  

två andra grundskolor. Målet var att intervjua åtta stycken personer som arbetade i olika  
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positioner inom grundskolan. En svårighet var att skolan hade påsklov och det bidrog till en  

extra veckas väntetid på svar från rektorerna. Tiden drog iväg och när den biträdande rektorn 

svarade fanns fyra intervjupersoner till förfogande. En annan svårighet var att få tag i 

intervjupersoner som kunde ställa upp inom tidsspannet, men det gick bra till slut då sex  

intervjuer blev aktuellt. Våren är en svår tid att få kontakt med skolorna på grund av flera lov 

och helgdagar något som påverkade möjligheten att få tag på intervjupersoner. Från början 

var vårt önskemål att intervjua lika många män som kvinnor som arbetar på grundskolorna 

men tyvärr så fick vi ingen jämn könsfördelning. Könsfördelningen av intervjuerna blev 

tyvärr ojämn, fem kvinnor och en man intervjuades. Vi hade gärna intervjuat lika många 

kvinnor som män i undersökningen, vi var intresserade av om vi skulle kunna se någon 

skillnad på hur kvinnor och män behandlar elever olika beroende på kön i ett normbrytande 

beteende. Vi är tacksamma över informanternas intresse att delta i intervjuerna. Syftet med 

undersökningen var att få veta vad skolpersonalen anser vara ett normbrytande beteende och 

om de behandlar flickor och pojkar olika eller om det finns skillnader och likheter i flickor 

och pojkars normbrytande beteende.  

   Uppsatsen är avgränsad från hantering, metod och förebyggande arbete inom normbrytande 

beteende. Dessa frågor har informanterna svarat på men de analyseras inte i uppsatsen utan 

informationen används i slutdiskussionen. Detta för att uppsatsen ändrade riktning med tiden 

och intresset lades på normbrytande beteende, skillnader och likheter mellan flickor och 

pojkar. I slutdiskussionen kommer vi att ta upp en del om förebyggande arbete och metoder 

som vi anser vara viktiga för skolorna att arbeta med för elevernas bästa. I den kvalitativa 

undersökningen har ett subjektivt urval genomförts och det innebär att de utvalda 

informanterna handplockades för ändamålet.  

   Sammanlagt är det sex intervjuer gjorda med lärare, specialpedagoger, biträdande rektor och 

kurator som arbetar på tre grundskolor i Kalmar län. För att få en bredd i undersökningen 

intervjuades olika personer med olika befattningar på skolorna. Om endast specialpedagoger 

hade intervjuats så hade kanske resultatet blivit annorlunda och mer koncentrerat. 

Specialpedagoger och kuratorer arbetar mer ingående med elever som har problem så av den 

anledningen var de mer insatta i olika problem som rör ett normbrytande beteende. Men 

helhetssynen på skolorna efterfrågades. Med fler intervjupersoner hade kanske resultatet 

möjligheten blivit annorlunda. Det som vi kan förmedla till andra är att det är viktigt att 

kontakta skolorna i god tid så att de känner att de har utrymme för att ställa upp på en 

intervju. Så det som vi skulle rekommendera till andra som ska göra intervjuer med skolor är  
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att göra intervjuer på skolans hösttermin istället för vårtermin. För på vårterminen är det mer 

lov och skolpersonalen ska sätta betyg på eleverna och har mindre tid för att göra intervjuer.  

Det som har varit viktigt i insamlandet av informanter var att få en bredd på hur olika 

skolpersonal arbetar.  

 

5.2 Litteratursökning och sökord  

Vi har använt oss av Linnéuniversitetets litteratursökning som LIBRIS och Elin för att söka 

tidigare forskning och litteratur. Socialstyrelsen, Socialvetenskap och sociala nätet har vi även 

använt för att söka tidigare forskning och annan kunskap om normbrytande beteende. 

Sökorden som är använda för att hitta tidigare forskning och litteratur är: sex roles, identity, 

children, adolescents, behavior, norm-breaking behavior och gender. Normbrytande beteende, 

norm-brytande beteende, beteende, avvikande beteende, barn och ungdomar, genus, skillnader 

flickor och pojkar. 

 

5.3 Tillvägagångssätt  

Kvalitativa intervjuer har gjorts för att få svar på frågor angående normbrytande beteende. En 

intervjuguide med sjutton frågor arbetades fram som skulle passa för det som undersöktes (se 

bilaga 2). Intervjuguiden arbetades fram under ett par veckor med olika frågor som vinklades i 

hänsyn till materialet och syftet i uppsatsen. Intervjuguiden fungerade bra under intervjuerna 

förutom att vid vissa intervjuer fick ordningen ändras på en del frågor men det var inte något 

problem. Tillvägagångssättet för intervjuerna var att skolpersonal möttes upp på respektive 

skola och intervjuerna genomfördes i klassrum, grupprum eller kontor. Intervjuerna delades 

upp genom att intervjuarna tog varannan intervju och deltog vid samtliga tillfällen. Diktafon 

användes vid intervjuerna och varje intervju tog mellan 30-45 minuter. Transkriberingen av 

varje intervju tog mellan sex till åtta timmar. Informanterna svarade på alla frågor men en del 

av informanterna var mer samarbetsvilliga än andra och de kunde bland annat bero på hur 

olika insatta de var i normbrytande beteende. Intervjuerna blev olika beroende på 

informanternas svar av frågorna. Utifrån svaren ställdes olika många följdfrågor beroende på 

hur informanterna svarade. Informanterna fick de fingerade namnen Alex, Robin, Kim, 

Bonny, Dennis och Vickan för anonymitet och att det ska vara lättare att förstå vem som sagt 

vad i undersökningen. Avsikten för undersökningen var att få mer insikt i skolpersonalens 

åsikter, erfarenheter och deras sätt att hantera situationer med elevers normbrytande beteende  
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och det är en styrka med att använda kvalitativ metod för att få en öppenhet och dialog mellan 

intervjuare och informant. Den svaghet vi ser i användningen av kvalitativ metod i 

undersökningen var att vissa intervjufrågor inte blev helt och hållet besvarade, utan 

informanterna gav mycket information men i vissa fall hörde det inte till frågan. Ibland var 

det svårt att intervjua och föra in samtalet på den rätta huvudfrågan igen.  

   Holme och Solvang (1997:199) skriver om bortfall och att bortfallet borde studeras innan vi 

inleder analysen av informationen. I intervjuer finns det alltid en risk att det blir ett eller flera 

bortfall och det är viktigt att reda på så mycket som möjligt om bortfallet. 

Bortfallet blev att de två första grundskolorna som kontaktades ville hjälpa oss att få åtta 

intervjuer på varje och det skulle då innebära sexton intervjuer sammanlagt. Det slutade med 

att vi fick fyra intervjuer på den ena skolan och inga intervjuer på den andra skolan. 

Förklaringen till bristen på intervjupersoner på den ena skolan var att skolpersonalen inte hade 

tid på grund av att de hade nationella prov att rätta, skolan hade möjligtvis inget intresse för 

att inte någon hade tid. Den andra skolan gav oss fyra intervjuer, de kunde inte ge oss fler på 

grund av tiden men det fanns ett intresse att delta. Samma dag som de första intervjuerna ägde 

rum föll en intervjuperson bort i och med ett missförstånd angående tid mellan biträdande 

rektorn och läraren.  

 

5.4 Bearbetning av intervjuer 

Svaren av de sjutton intervjufrågor som ställdes till våra sex informanter tematiserades och 

delades upp i kategorier såsom vad skolpersonalen anser vara elevers normbrytande beteende, 

vad skolpersonalens tycker är skillnader mellan pojkar och flickors normbrytande beteende, 

och vad skolpersonalen tycker är likheter mellan pojkar och flickors normbrytande beteende.  

 

5.5 Validitet och reliabilitet  

Patel och Davidson (2003:103–104) menar att validitet och reliabilitet är två begrepp som är 

sammanflätade och det innebär att forskare inom kvalitativ metod sällan använder sig av 

reliabilitet. Men begreppet validitet har en bredare innebörd inom den kvalitativa forskningen. 

I en kvalitativ undersökning är det inte enbart datainsamlingen som är relaterad till validiteten 

utan det är alla delar i hela forskningsprocessen som gör strävan efter en god validitet. Det 

kan visa sig genom hur forskaren har tillämpat och använt sin förförståelse i undersökningen. 

Om forskaren kan visa att datainsamlingen har en god validitet genom att visa att forskaren  
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har en trovärdig tolkning av det som undersökt genom att visa exempelvis relationer mellan 

det som undersökts. För att säkerhetsställa validiteten inom den kvalitativa forskningen så 

finns det inga regler för att genomföra den.  

   Merriam (2006:177) skriver om den inre validiteten och den handlar om hur resultaten 

stämmer överens med verkligheten. Validiteten bedöms genom tolkningar utifrån forskarens 

kunskaper.  

   Patel och Davidson (2003:99–100) menar att validitet kan användas vid undersökningar om 

individer som till exempel handlar om upplevelser och kunskap. För att säkerhetsställa 

validiteten jämför man det man vill mäta utifrån det man mätt och ser om uppgifterna har 

något samband. 

    Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2009:108) beskriver validitet som giltigheten i det som 

undersöks. De beskriver reliabilitet när man gör två undersökningar och det visar att man får 

samma svar så höjer det reliabiliteten att undersökningen visar på sanning. I intervjuerna kan 

validiteten kopplas till informanternas svar. Det finns ingen säkerhet på att svaren är till 

hundraprocent sanningsenligt men förhoppningen är att informanterna har varit så trovärdiga 

som möjligt. Men för att få fram en hög validitet så hade det behövts göra en större 

undersökning med många fler intervjuer.  

   Enligt Merriam (2006:180) handlar reliabilitet om i vilken omfattning resultatet kan 

upprepas. Begreppet reliabilitet är problematiskt inom samhällsforskningen för att individens 

beteende förändras hela tiden. Reliabiliteten som en särskild forskningsmetod grundar sig i 

antaganden om att det finns en verklighet som kommer att ge ett resultat vid flera tillfällen om 

man studerar denna verklighet.  

   Patel och Davidson (2003:100–101, 103-104) menar att reliabiliteten är tillförlitligheten i 

det man undersökt. Vid intervjuer kan man använda sig av diktafoner som spelar in 

intervjuerna och det gör att reliabiliteten höjs genom att intervjuerna är inspelade och att flera 

individer lyssna och få fram samma svar. Vid intervjuerna användes diktafon, vi var båda med 

på alla intervjuerna, en intervjuade informanten och den andra var med som ett stöd. I den 

kvalitativa forskningen undersöker man olika företeelser och försöker att förstå innebörden i 

det man undersöker och validiteten i undersökningen är med i hela forskningsprocessen. Inom 

den kvalitativa metoden får reliabiliteten en annan betydelse än inom den kvantitativa 

metoden för att om man intervjuar samma person flera gånger och får olika svar varje gång så 

blir det en låg reliabilitet. Men när det gäller en kvalitativ undersökning så kan det finnas  
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andra orsaker till att intervjupersonen svarat olika på samma fråga genom att intervjupersonen  

har ändrat sin uppfattning om det som frågades om. I det fallet behöver inte reliabiliteten 

blivit låg för i en kvalitativ undersökning är det viktigare att få fram det unika i intervjun. 

Reliabiliteten stärktes i vår undersökning till följd av att våra informanter har svarat lika eller 

liknade i vår undersökning om normbrytande beteende. Men för att stärka reliabiliteten hade 

vi fått göra fler intervjuer.  

 

5.6 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (1990) är forskning viktigt för samhället och dess medlemmar för att 

samhället ska utvecklas. Forskningskravet innebär att kunskaper fördjupas och att metoder 

förbättras. Individskyddskravet innebär att personer inte ska utsättas för fysisk eller psykisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning och är utgångspunkten för forskningsetiska 

överväganden (Vetenskapsrådet 1990).  

   Som Kvale (1997:104) skriver så är en intervjuundersökning ett moraliskt företag. Det finns 

ett antal viktiga forskningsetiska frågor som forskaren ska ta hänsyn till för att inte skada eller 

kränka undersökningens deltagare på något sätt. 

Innan intervjuerna började informerade vi våra informanter om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

   Vetenskapsrådet (1990) förklarar att informationskravet och samtyckeskravet innebär att 

man bör börja med att tala om syftet med undersökningen och att det var frivilligt att delta, att  

informanterna kan avbryta intervjun och dess medverkan när de vill under intervjun. 

Samtyckeskravet innebar att om barn under 15 år skulle tillfrågas var vi tvungna att fråga 

deras föräldrar om lov för undersökningen (Vetenskapsrådet 1990).  

I uppsatsen var det inte aktuellt att intervjua barn under 15 år, avsikten var inte heller att 

intervjua skolelevers föräldrar då normbrytande beteende undersöktes utifrån skolpersonalens 

åsikter och erfarenheter.  

   Kvale (1997:107–108) skriver att informationen som ges om undersökningen är viktig då 

intervjupersonen får veta vad han/hon ger sitt samtycke till. Är man som intervjuare otydlig 

vid informationsgivningen finns det risk att informationen missförstås och att 

intervjupersonen ger sitt samtycke till något annat än vad han/hon egentligen ska, vilket kan 

ge komplikationer senare och få intervjupersonen att känna sig lurad. Under rubriken 

informerat samtycke ingår även ett krav om öppenhet. Öppenhetskravet innebär, förutom  

20 



informerat samtycke, att intervjun ska vara öppen för intervjupersonen och att hon/han har rätt 

att läsa materialet och framföra sin åsikt kring vår tolkning av hennes/hans intervju. 

   Vid alla sex intervjuerna har information getts om undersökningens syfte, upplägg, hur lång 

tid intervjun skulle beräknas ta, hur många som kommer att vara närvarande, frågat om 

tillstånd att spela in intervjun och förklarat hur resultatet kommer att användas. Det var ingen 

som misstyckte om att intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. Vi frågade om deras 

citat fick användas i uppsatsen och de gav samtycke. Informanterna ville i gengäld ta del av 

den färdiga uppsatsen. På så sätt är kravet på öppenhet och riktlinjen om informerat samtycke 

uppfyllt.  

   Vetenskapsrådet (1990) förklarar att konfidentialitetskravet innebar att de intervjuade av 

etiska skäl ofta inte får avslöjas utan ska hållas med sekretess. Det ska kännas bekvämt för 

intervjupersonerna och vi får inte tala om vilka som intervjuats eller var. Vi gav 

informanterna fingerade namn, för att de ville vara anonyma. Informationen om 

nyttjandekravet gavs till informanterna och att informationen från intervjuerna endast skulle 

användas till uppsatsen.  

   Enligt Kvale (1997:109) betyder konfidentialitet i forskning att privata data som identifierar 

intervjupersonen inte kommer att redovisas. Man bör utelämna viss information för att skydda 

intervjupersonen genom att till exempel förändra namnet och identifierande drag.  

I undersökningen har flera diskussioner kring kravet på konfidentialitet diskuterats.  

Valet har gjorts att utelämna ålder, tjänstgrad, tjänsteår och arbetsort för att inte röja de 

intervjuades identitet.  

 

5.7 Arbetsfördelning  

Vi började vårt uppsatsarbete med att gemensamt ta reda på information och fakta om 

normbrytande beteende. Sedan gjorde vi intervjufrågor var för sig för senare sammanställa till 

en gemensam intervjuguide. Ansvar för genomförande av intervjuer och transkribering 

delades lika mellan oss. Arbetsfördelningen på uppsatsen har vi delat upp. Abstraktet har vi 

skrivit tillsammans på svenska och Hanna har översatt det på engelska.  

Problemformuleringen, syfte, frågeställningar, FoU rapporten i tidigare forskning, Hirdmans 

teori, metod, etiska överväganden, tematisering av intervjuer, analys, resultat och 

slutdiskussion har vi gjort tillsammans. Jeanette har skrivit begrepp, ESTER, Andershed 

och Andershed forskning om normbrytande beteende och om Nordahl, Sörlie, Manger och  
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Tveit om beteendeproblem och till sist om ungdomars problembeteende i tidigare forskning. 

Jeanette har strukturerat upp allt i texten med siffror, rubriker, innehållsförteckning och att 

alla referenser finns med. Hanna har skrivit Connells genusteori. 

 

6. TOLKNING OCH ANALYS 

Denscombe (2009:324–325, 374-375) menar att för att komma fram till slutsatsen ska data 

tolkas av intervjuarna och viktiga beslut ska fattas och som då slutligen formar slutresultatet. 

Man ska prioritera vissa delar av data som upplevs relevantare än andra. Det måste riktas 

uppmärksamhet mot det viktigaste. Vad som är det viktigaste bestäms av dess betydelse för 

den framväxande analysen. Man måste reducera antalet koder, kategorier och teman. De är 

vanligen alltför många inledningsvis för att kunna nyttjas i analysen. Därför bör de slås ihop 

till bredare kategorier när det finns en tillräcklig överensstämmelse. De koder som slås ihop 

har kännetecken som de delar med andra och dessa kännetecken är viktiga för den kommande 

analysen. Koderna, kategorierna och temana måste indelas i högre och lägre nivåer. Koderna 

på den högre nivån ska vara bredare och mer inkluderande. Koderna i den lägre nivån ska 

inordnas under bredare koder. I analysen måste koder användas på högre nivå för att 

identifiera nyckelbegrepp som härleder till data. För att få till en bra analys av data, utgör 

begrepp och teorier grunden och är grundvalen för de slutsatser som vi som forskare tar. 

Denscombes förslag är att använda olika steg vid analysen. Ett steg är att hitta återkommande 

teman i intervjuerna. Det är bra att under intervjuerna skriva ner stödanteckningar och efter 

intervjun är der bra att skriva ner om hur intervjun gick med mera. Man kan använda sig av 

kodning och det innebär att man sätter ett påhittat namn eller nummer på en person istället för 

det riktiga namnet för att det ska vara anonymt.  

 

6.1 Tematisering  

Denscombe (2009:324–325) skriver om att man kan dela upp intervjuresultatet i teman  

och använda sig av kodning.  

   Intervjufrågorna delades upp i teman och informanterna kodades med fingerade namn. De 

fingerade namnen på informanterna var Alex, Robin, Kim, Bonny, Dennis och Vickan. 

Resultatet tematiserades i tre kategorier: Vad skolpersonalen anser vara ett normbrytande 

beteende, vad de menar är skillnader mellan pojkar och flickors normbrytande beteende och 

vad de menar är likheter mellan pojkar och flickors normbrytande beteende.  
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6.2 Tolkning och analys av vad informanterna menade var elevers normbrytande 

beteende 

Informanterna anser att normbrytande beteende är när eleverna inte följer ordningsregler i 

skolan, om eleverna inte kommer till skolan eller inte vill gå i skolan och elevers raseriutbrott. 

Informanternas svar är också frånvaro, skolk, kränkande beteende, självskador, 

koncentrationssvårigheter, försenad språkutveckling och mobbing som normbrytande 

beteende. 

 

Alex tyckte att normbrytande beteende är:  

”Spontant tänker jag väl att man inte följer de ordningsregler som vi har på skolan och som 

vi har diskuterat fram i klassråd och elevråd och man inte mår… om man får en tillsägelse, 

ja. Jag kan tänka mig att de inte kan kontrollera sig då barn slåss och lärarna får sära på 

dem, och inte vill gå i skolan men det är ju i högre åldrar”. 

 

Andershed och Andersheds (2005:17) definition av normbrytande beteende är skolk, när barn 

bryter mot regler, aggressivitet, icke aggressivitet och utagerande beteende mot  

individer. De tyckte även att normbrytande beteende var när barnet vandaliserar eller stjäl  

saker. Både informanterna och Andershed och Andershed ansåg att normbrytande beteende är 

skolk, när regler bryts och utagerande beteende/raseriutbrott. 

 

Dennis tyckte att normbrytande beteende är:  

”Hm jasså elever som på ett eller annat sätt går utanför regler och bestämmelser och normer 

som vi har här på skolan är ett normbrytande beteende, det kan ju vara skolk hm, kränkande 

beteende mot andra, mobbare, jag vet inte om självskador ingår i ett normbrytande beteende 

hur de uttrycker sig då, hm. Skadegörelse, vandalisering, lyssnar inte på tillsägelser eller 

vidare då, man vet om vad reglerna är men tänjer ändå på gränserna”. 
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Vickan tyckte att normbrytande beteende är:  

”Ja det är ju precis det som ordet säger, normbrytande beteende, är ju ett beteende som 

bryter mot normer, antingen hemma eller i skolan. Jag tänker spontant på trots och ilska, när 

de slåss och har koncentrationssvårigheter när de inte kan leka längre stunder utan vandrar 

från det ena till det andra och är överallt och testar, äh kanske också försenad 

språkutveckling och saknar ord”. 

 

Määttä, Stattin och Nurmi (2006) skriver i sin studie (287 elever) om att ungdomar som inte 

har kompisar visar upp ett mer aggressivt beteende och är mer avvikande. Enligt författarnas 

studie förknippas normbrytande beteende endast med pojkar. 

   Till skillnad mot Määttä, Stattin och Nurmi (2006) så menar våra informanter att både 

flickor och pojkar har ett normbrytande beteende.  

 

Kim tyckte att normbrytande beteende är: 

”När dem jaha, inte är vanligt arg utan aggressiv till exempel går över styr och kastar saker 

och tilltalar sina lärare, när man blir hotad är normbrytande, det händer att jag blir det. 

… Barn som är väldigt arg, när dem skiljer sig från andra barn. … Elever som sticker ut, det 

kan ju gälla ilska, attityd”. 

 

Bonny tyckte att normbrytande beteende är: 

”Jag vet inte om jag tycker, i och med att jag jobbar i skolan så tycker inte jag att det är 

relevant vad jag tycker är normbrytande beteende, utan det är ju att vi jobbar ju utifrån våra 

lagar, riktlinjer, planer”.  

 

6.3 Sammanfattning av normbrytande beteende 

Andershed och Andersheds (2005) forskning och informanternas svar om normbrytande 

beteende visar sig vara liknande, de anser att när elever bryter mot regler, skolkar och 

uppvisar aggressivitet är normbrytande beteende. Det som skiljer sig är att informanternas 

svar om att de tyckte att normbrytande beteende var självskador, försenad språkutveckling 

och koncentrationssvårigheter. Till skillnad mot studien som Määttä, Stattin och Nurmi 

(2006) har gjort, som säger att de bara var pojkar som har normbrytande beteende, menar våra 

informanter att både flickor och pojkar har ett normbrytande beteende.  

24 



6.4 Tolkning och analys av vad informanterna menade var elevers skillnader i 

normbrytande beteende  

Att det är skillnad på pojkar och flickors sätt att vara i skolan berättar informanterna om.  

Vi kopplar det till Hirdmans och Connells antaganden om hur genus skapas och om att pojkar 

behandlas och agerar på ett visst sätt och flickor på ett annat sätt.  

 

Till exempel så säger Alex att skillnader är: 

”Killar är extrema det kan vara vissa elever som kan droppa in och så… och sen pratar rakt 

ut i klassrummet oftast säger saker rätt ut och det får man jobba mycket med, dämpa killar så 

att tjejerna får komma fram och prata. Och skillnader kan då också vara ja… får ta 

mobiltelefonen om de inte sköter den utan använder den under lektionstid då måste jag få din 

mobil då får man ju den men du får hämta den efter skolan, och då kan det vara att killarna 

tjafsar emot lite mer och vågar säga emot mycket mer”.  

 

Alex tyckte att tjejerna behövde få mer plats och därför ger Alex det när det behövs. 

Connell (2002:14) skriver om förväntningar på människors olika sätt att vara beroende på 

vilket kön de har.   

   Hur elever agerar i skolan och i kompisgäng är sådant som informanterna pratar om i  

intervjuerna. Dennis säger att båda könen kan uppvisa normbrytande beteende. Förväntningen 

finns alltså där från Dennis att det är skillnad på en pojke och flickas beteende.   

   Connell (2002:14) skriver att vi har olika sätt att bete oss i vardagen till exempel som kläder 

och frisyrer. Sättet att vara pojke eller flicka tycks tillhöra naturens ordning och synen på 

genusskillnaderna kan ibland göra att det väcker uppmärksamhet när människor inte följer  

mönstret.  

   De vi intervjuat tyckte att skillnader i skolan mellan flickor och pojkars normbrytande 

beteende i skolmiljön var att pojkarna pratar mer rakt ut i klassrummet än vad flickorna gör 

och att pojkarna tjafsar mer enligt Alex. Robin och flera av informanterna tyckte att pojkar 

var mer utagerande och hamnar oftare i konflikter med både vuxna och kamrater. Kim tyckte 

att det var svårt att jämföra pojkar och flickors skillnader i normbrytande beteende då det har 

varit ojämn fördelning i klasserna.  

   Hirdman (2008:11) diskuterar bland annat hur mannen är norm i samhället och vilken roll 

kvinnors samverkan spelar i detta. Samspelet mellan kvinnor och män som ”gör genus” utgör  
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det som Hirdman kallar genussystemet. Flickor då i motsats menar Connell (2002:103) skulle 

visa sin feminina sida med söthet, artighet, mottaglighet och mjukhet. Detta berättar 

informanterna om att flickorna tar en mer passiv roll i klassrummet och låter pojkarna träda 

fram och ta mer plats.  

   Hirdman (2008:16) menar att varje människa föds och växer upp i ett genussystem som 

redan definierat vad som är manligt och kvinnligt.  

   Vårt resultat kan bekräfta detta påstående som Hirdman (2008) talar om, då våra 

informanter berättar en del om att förväntningarna är olika beroende på om eleven är en pojke 

eller flicka. Informanterna menar att det är mer accepterat när en pojke tar mer plats och är 

mer utåtagerande än när flickor är det.  

 

Bonny tycker att skillnader är: 

”Vi får ju inte skilja på pojkar och flickor och det är ju det som gör de svårt att prata om 

likheter och skillnader, för att vi ju jobbar ju inte, våra planer går ju inte ut på att det finns en 

skillnad heller…”. 

 

Bonny vill inte se någon skillnad mellan pojkar och flickor men Connell, R. W menar att 

pojkar får lära sig att framstå som dominerande och hårda. Informanten och Connell har olika 

uppfattningar om skillnader. Då Bonny menar att skolan inte ska se och göra skillnader på 

eleverna och kön skulle detta kunna betyda att det finns skillnader fast Bonny inte lägger lika  

stor vikt på könsskillnaderna i de normbrytande beteendena.  

   Connell (2002:13,103) förklarar att alla människor har sitt sätt att se på sig själva i 

vardagliga situationer och hur vi uppträder. Genus tas för givet i vardagen. Pojkar får lära sig 

att framstå som dominerande och hårda.  

   En del av informanterna berättar att de förväntar sig att flickorna ska vara mindre 

dominerande och hårda än vad pojkarna är. Därför är det skillnad på hur informanterna anser 

om deras olika beteende beroende på kön.  

   Connell (2002:14–15, 107-108) skriver att människan tycker att synen på genusskillnaderna 

är ”naturliga” och när den inte följs kan det bli konstigt. Genom vårt sätt att uppträda i 

vardagen intar vi en plats i genusordningen. Ibid. skriver att lärare i skolorna representerar 

olika mönster av maskulinitet och femininitet inför barnen utifrån sina egna erfarenheter. 

Barnen blir sannolikt påverkade av genuspolitiken av de vuxna. 

 

26 



Vickan sa att skillnader är: 

 ”Skillnader är ju att pojkar är mer utåtagerande och de syns och det är kanske därför man 

hjälper de lite oftare och tidigare och flickorna är ju mer introverta, inåtvända och reagerar 

på helt andra sätt och när man märker de så är det ofta väldigt sent, de glider igenom skolan 

utan att alltså, utan att man ens märker…”   

 

En del av informanterna behandlar eleverna olika, de är hårdare mot pojkar och mjukare mot 

flickor i deras normbrytande beteende utifrån deras egna sociala normer. Informanten Vickan 

sa att flickor var mer introverta och inåtvända i sitt normbrytande beteende och reagerar på 

andra sätt än pojkar gör, när vi kopplar det till teorierna så ser vi att man då som flicka kan 

uppträda på ett visst sätt i vardagen och intar en plats i genusordningen som lugn och mjuk 

flicka.  

   Connell (2002:103) menar att man kan inta rollen som maskulin och då visa en 

självsäkerhet och hårdhet i sina uttryck.  

 

Robin sa att skillnader är:  

”Min uppfattning det är att pojkar är äh… vill jag nog påstå dem är mer utagerande i sitt 

sätt, alltså de reagerar på något annat sätt, biologiskt arv eller va fasen jag vet inte, men de 

hamnar ju ofta i konflikt, alltså öppna konflikter men både vuxna och kamrater.  

Äh… ja de är ju, man kallar det ju utagerande de hörs mer och syns mer, förvisso finns det 

flickor men i betydligt mindre omfattning. Flickornas beteende styrs mer lite i det dolda, de 

kan försvinna men sen har ju flickorna den egenheten att de ska positionera sig mer i 

flickgrupper försvinner mer i det dolda”.  

 

Skillnader sett ur ett genusperspektiv är att informanterna påstod att pojkarna var mer 

utagerande än vad flickorna är men att om det är en flicka som har ett normbrytande beteende 

så reagerar man mycket starkare enligt Vickan på en flickas beteende än en pojkes beteende.  

Connell (2002:103) menar att bilden av hur människan ser på genus är ganska entydig. 

Spädbarn blev kallade så fort de föds som pojke eller flicka och fick rosa eller blå kläder 

beroende på sitt kön. Pojkar förväntades att uppträda starkare, tuffare och mer energiska än 

flickor som förväntades att vara passiva och medgörliga. 

Pojkar förväntas vara mer tuffare och starkare. Det har de flesta av våra informanter bekräftat 

att de också tyckte mer eller mindre, men de poängterade att de ansåg att det inte borde vara  
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skillnad om man är flicka eller pojke. 

   Hirdman (2008:88) menar att genusbegreppet är till för att se hur individer formas och hur 

man formas till man och kvinna. Genuskontrakt överförs mellan generationer och är 

ömsesidiga, konkreta föreställningar om hur kvinnor och män ska förhålla sig till varandra. 

Detta håller informanterna med om att familj, vänner och skolpersonalen påverkar pojkar och 

flickors sätt att förhålla sig till varandra, med hjälp av förväntningar som finns i 

genuskontraktet. Robin sa att man förväntas vara lite tuffare mot pojkar och att de ska kunna 

ta tuffare tillsägelser, det var en tydlig åsikt som styrker förväntningar på könen. 

   Andershed och Andershed (2005:19,51,70) förklarar att könsskillnader mellan pojkar och 

flickor är större i barndomen än i ungdomen vid ett normbrytande beteende enligt de. 

Skillnaden kan också bero på att det är forskat mer på pojkar än flickor och det beror på att ett  

normbrytande beteende anses vara ett ”pojkfenomen”. En annan skillnad som Andershed och 

Andershed tar upp är att man är annorlunda mot pojkar och flickor i deras omgivning och att 

det kan orsaka skillnader hur ett normbrytande beteende visar sig.  

   Vår informant Dennis tar upp att när Dennis blir förbannad på en pojke är Dennis mer 

förbannad och ryter till men om det är flicka som har betett sig annorlunda eller normbrytande 

så frågar Dennis flickan ”hur mår du egentligen?”  

   Här kan man koppla ihop det att man behandlar pojkar och flickor olika fast de har gjort 

samma sak. Dennis tror att hemsituationen och kompisrelationer spelar mycket in i elevernas 

liv och att man tittar på dessa områden när eleven har något problem för att hitta de 

bakomliggande orsakerna. Robin och några andra informanter förklarar, att tjejer gärna ställer 

till det för varandra bakom ryggen istället för att bråka och vara utåtagerande som vissa pojkar 

hellre är. Till exempel får inte mobiltelefonen användas under lektionstid och Alex förklarar 

att flickor protesterar mindre än pojkar för att de vill ha tillbaka sin mobiltelefon när den var  

omhändertagen av läraren på grund av reglerna gällande mobiltelefoner i skolan.  

   Enligt Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007:49) så är beteendeproblemen vanligare hos 

pojkar än hos flickor och att pojkar har ett mer utåtagerande beteende.  

   Våra informanter har också svarat att de tycker att pojkar har ett mer utåtagerande än vad 

flickor har.  
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Dennis talar om att skillnader i flickor och pojkars normbrytande beteende är: 

”Jag upplever det som att äh pojkarna syns och hörs mer än flickorna gör, men de kommer 

starkt fram de också för tjejer som har ett normbrytande beteende syns mycket, okej, men sen 

kanske de inte är så många. Det finns ju tjejer som mår dåligt i det tysta så att säga, som 

kanske visar det på andra sätt, genom att sitta hemma och skadar sig själva…”. 

 

Informanterna talar om att de är olika beroende på vilket kön de har, vilket problem de har 

och hur skolpersonalen är mot eleverna i deras normbrytande beteende.   

   I tidigare forskning tar Andershed och Andershed (2005:51) upp om skillnader hur man är 

mot pojkar och flickor i deras omgivning och att det kan göra skillnader mellan könen och i 

hur normbrytande beteende visar sig.  

Vad Andershed och Andershed menar är att det bekräftar informanternas svar.  

   Connell (2002:103) menar att pojkar får lära sig att framstå som dominerande, hårda och 

agenterna överför normer till pojkar och flickor och de får förväntningar på sig hur deras 

beteende bör vara.  

   Määttä, Stattin och Nurmi (2006) studie visar att det är skillnader mellan pojkar och flickor, 

ett normbrytande beteende sammankopplas endast med pojkar enligt författarna. 

   Enligt vår studie sammankopplas normbrytande beteende hos både pojkar och flickor. 

 

Kim tycker att skillnader i flickor och pojkars normbrytande beteende är: 

”Det är svårt att dra några slutsatser känner jag. Men tjejen jag hade var inte alls på samma 

sätt känner jag. Just utåtagerande, aggressivitet, kunde också bli arg men slog inte sönder 

saker eller så här. Det blixtrade till sen gick de över. Grabbarna är det mer fysiskt”.  

 

6.5 Sammanfattning av skillnader i elevers normbrytande beteende 

Alex, Robin, Kim, Dennis och Vickan tyckte att skillnaderna mellan flickor och pojkars 

normbrytande beteende var att pojkar är mer högljudda, dominerande, hårda och utagerade. 

Flickorna reagerar på helt andra sätt och var mer inåtvända och är inte dominerande och hårda 

som pojkarna. Bonny kunde inte jämföra flickor och pojkars normbrytande beteende för att 

det var svårt att prata om skillnader då Bonny menar att deras skolplaner inte går ut på att 

finna skillnader. 
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Andershed och Andershed (2005:51) tar upp att det finns skillnader hur man är mot pojkar 

och flickor i deras normbrytande beteende.   

   Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007:49) skriver att när det gäller beteendeproblem är 

det vanligare hos pojkar.  

   El-Khouri, Sundell, och Strandbergs (2005) undersökning visar att skillnaden mellan pojkar 

och flickor var att endast pojkar förekom i mobbing. Connell (2002:13–14,103) skriver om 

förväntningar på människors sätt att vara beroende på vilket kön de har. Connell förklarar att 

alla människor har sitt sätt att se på sig själva i vardagliga situationer och hur vi uppträder. 

Genus tas för givet i vardagen och pojkar får framstå som dominerande och hårda. Hirdman 

(2008:11,16) diskuterar bland annat om hur mannen är norm i samhället och vilken roll 

kvinnors samverkan spelar i detta. Hirdman menar att varje människa föds och växer upp i ett 

genussystem som redan har definierat vad som är manligt eller kvinnligt.  

 

6.6 Tolkning och analys av vad informanterna menade var likheter i elevers 

normbrytande beteende 

Under likheter har skolpersonalen talat om vad de anser vara likheter mellan flickor och  

pojkar i deras normbrytande beteende i skolmiljön. De svar vi fick av informanterna var att  

likheter mellan flickor och pojkar var att enligt Alex finns det både tysta tjejer och killar. Kim 

tyckte att det var svårt att dra några slutsatser om likheter i flickor och pojkars normbrytande 

beteende och det är olika beroende på elev till elev säger Kim. 

 

Bonny talar om likheter mellan pojkar och flickor om berättar att: 

”Jag menar både pojkar och flickor förekommer i mobbing och även när det gäller verbalt då 

och stölder också ha vart, så jag kan inte att det är specifikt… och skolk och sånt är också.” 

 

Connell (2002:103) förklarar hur det är att vara man eller kvinna, att det är en personlig 

erfarenhet, det går som en röd tråd genom uppväxten, familjelivet, och sexuella relationer.  

Alla människor har sitt sätt att se på sig själva i vardagliga situationer och hur vi uppträder. Så 

det finns likheter mellan individer som inte handlar om vilket kön personen har utan det beror 

på individen själv och erfarenheter från uppväxten, familjesituationer eller värderingar. 

   Våra informanter säger att likheter kan vara tysthet, elevers trotsande, mobbing och skolk 

hos pojkar och flickor.  
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Robin tyckte att likheter mellan flickor och pojkars normbrytande beteende är: 

”Att man trotsar allting, kommer de upp bland ungdomar så finns nog det trotset men det kan 

ta sig andra uttryck då mer, kanske genom lite mer medveten mobbing, men sen kommer de ju 

till rent kriminella handlingar, alltså det tror jag, det har du ju inte på det sättet, även om jag 

har, jag brukar säga det personligen, det finns en som går i tvåan, han har börjat ett 

kriminellt beteende, det kommer att utvecklas, va så säkra”. 

 

Hirdman (2008:16) menar att människor föds och växer upp i ett samhälle där genussystemet 

redan definierar vad som är manligt och kvinnligt. Hon menar att genom att ta bort dessa 

tankar om hur manligt eller kvinnligt ska vara så kan man minska det genusmönster som finns 

i samhället.  

   Informanterna har en påverkan på eleverna. Detta kan vissa agenter i omgivningen bidra 

med så pojkar är inte alltid annorlunda i jämförelse med flickor i klassrummet. 

   Connell (2002:104–105) menar att socialisationsmodellen beskriver den lärande som passiv. 

Normerna överförs till ett passivt lärande från agenter (som kan vara till exempel familjen, 

vänner eller andra personer i omgivningen) och personen lär sig det som hon eller han får till 

sig. Barn är delaktiga i genusprocessen, de accepterar vissa indelningar från agenter och från 

vissa inte.  

   Alex sa att både pojkar och flickor kan vara tysta i klassrummet. Detta kan då bero på vilka 

agenter de ser upp till eller har lärt under uppväxten.  

  

Medan Vickan tyckte att likheter är: 

”… men i grunden handlar det ofta om svag knäckt självkänsla och kanske misslyckande i 

skolan eller kanske någonting annat kanske hemifrån som gör att de börjar”.    

 

Enligt Andershed och Andershed (2005:19,51,70) så menar forskarna att det är större 

könsskillnad i barndomen än i ungdomen vid normbrytande beteende. Könsskillnader mellan 

flickor och pojkar är att det är forskat mer på pojkar och det beror på att normbrytande 

beteende är sett som ett ”pojkfenomen”. Det finns andra teorier med skillnader och det är hur 

man är mot pojkar och flickor och det kan orsaka könskillnader i hur det normbrytande 

beteendet visar sig. 

   Vickan upplevde likadant som Andershed och Andershed att det har forskats mycket mer på 

pojkar och att testmaterial är anpassat efter pojkars förutsättningar och behov. 
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Enligt Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007:49) är beteendeproblem vanligare hos pojkar. 

Men när det gäller allvarliga beteendeproblem så har könsskillnaderna blivit mer jämna. De 

menar att hos pojkar är det vanligare med ett allvarligt antisocialt beteende som våld, 

aggression, hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem och kriminalitet. 

 

Dennis förklarar då att till exempel: 

 ”Likaväl som kanske killar klottrar, så klottrar de med stora bokstäver medans tjejer klottrar 

gör det med små bokstäver, fast dem gör det i alla fall. Killar kanske skriker ut din feta 

bögjävel medans tjejer gör det på ett fulare sätt men har det normbrytande beteendet ändå, de 

har ett liknande beteende, men ändå olika”.  

 

6.7 Sammanfattning av likheter i elevers normbrytande beteende 

Svaren vi fick om likheter skiljde sig mer än de andra svaren vi fått. Här svarade  

informanterna mer olika och de tyckte även att det var svårt att jämföra flickor och pojkars 

likheter när det gällde ett normbrytande beteende i skolan. Men de förklarar att de kan befinna 

sig i tysthet, trots, skolk och mobbing.    

   I El-Khouri, Sundell och Strandbergs (2005) undersökning visade det sig att skillnader 

mellan pojkar och flickor i undersökningen var att det förekom endast pojkar i mobbing.  

Våra informanter svarade att både pojkar och flickor förekommer i mobbing men enligt El-

Khouri, Sundell och Strandberg (2005) förekom det bara pojkar.  

   Så svaren från informanterna ger ett liknande resultat som Andershed, A-K och Andershed, 

H (2005) forskning och Nordahl, Sörlie, Manger och Tveit (2007) litteratur. 

   Andershed och Andershed (2005) tar upp att det finns skillnader hur man är mot pojkar och 

flickor i deras normbrytande beteende. 

   Connell (2002:104) skriver att i skolan representerar lärarna maskulinet och femininitet 

utifrån sina egna erfarenheter och detta kan indirekt påverka eleverna. 

 

7. SLUTDISKUSSION  

Inledningsvis i vår slutdiskussion vill vi ställa oss frågan om vi har uppnått vårt syfte och fått 

svar på våra frågeställningar. De centrala frågeställningarna är vad skolpersonal menar är 

normbrytande beteende, vad de menar är skillnader och likheter i elevers normbrytande 

beteende i skolmiljön. 
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Normbrytande beteende hos elever 7-16 år definierar informanterna som när eleverna inte 

följer ordningsregler i skolan, om eleverna inte kommer till skolan eller inte vill gå i skolan, 

elevers raseriutbrott, frånvaro, skolk, kränkande beteende, självskador, 

koncentrationssvårigheter, försenad språkutveckling och mobbing. Det som skiljer sig i 

informanternas svar är att de anser att regler och uppförande är normbrytande beteende och att 

det är självskador, försenad språkutveckling och koncentrationssvårigheter.  

 

Informanternas svar om skillnader mellan flickor och pojkar normbrytande beteende var att 

pojkar syns och hörs mer än vad flickor gör. Pojkar är mer utagerande och hamnar mer i 

konflikter. Medan flickor lyssnar mer på regler i skolan. Men flickor kan försvinna mer i det 

dolda i deras normbrytande beteende och det gör att man upptäcker flickor senare i sitt 

normbrytande beteende. Informanterna berättade att man förväntas vara lite tuffare mot pojkar 

och att de ska kunna ta tuffare tillsägelser. Informanterna hanterar tjejer likadant men är mer 

försiktiga, de använder samma diskussion med tjejer som med killar fast börjar på ett annat 

sätt och de använder sig mer av känslor i diskussioner med flickor. En informant upplevde att 

kollegor bedömde flickor lite hårdare än vad man gör med pojkar och att man reagerade mer 

på en flickas normbrytande beteende än en pojkes. Det skulle kunna vara att skolbarn tar efter 

skolpersonalens toleransnivå och åsikter inför olika beteenden i allmänhet. 

    

Informanternas svar på likheter mellan flickor och pojkar i deras normbrytande beteende är att 

de båda kan vara trotsiga, visa aggressivitet och vara utåtagerande. Både flickor och pojkar 

förekommer i mobbing, skolk och har ett oacceptabelt språk.  

   Informanterna tyckte att det var svårt att se några likheter mellan pojkar och flickors 

normbrytande beteende och det gjorde att svaren på skillnader och likheter gick ihop i en del 

intervjusvar. En informant svarade på likheter i normbrytande beteende att en del killar pratar 

rakt ut i klassrummet och samma informant svarade att skillnader i normbrytande beteende 

var att det även fanns en del killar som var tysta.     

 

7.1 Allmän diskussion  

De flesta av informanterna upplevde inte att de hade något stort problem med normbrytande 

beteende. Då undrar vi utifrån ett socialt arbete - perspektiv: Är det så bra i dessa skolor att 

det inte finns några stora problem med normbrytande beteende. Eller är det så att det  
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normbrytande beteendet är tydligt? Kanske på grund av okunskap? Vi anser att normbrytande  

beteende i skolan är när elever inte respekterar skolpersonalen när det gäller regler i skolan, 

till exempel avstår från skolarbete, bryter skolans regler eller mobbing. Det är viktigt att alla  

som går i skolan respekterar och tar hänsyn till varandra och förstår det viktiga i att få 

kunskaper från skolan. Dessa oskrivna normer finns i skolorna för att skapa trygghet och 

struktur hos eleverna och skolpersonalen i skolmiljön. Vi anser inte att 

koncentrationssvårigheter, försenad språkutveckling och självskador ingår i kategorin 

normbrytande beteende. Vi anser att det kan bero på olika saker att dessa problem uppstår. 

Det vi har kommit fram till med vår uppsats är att skolor skulle behöva ha ett bättre samarbete 

med socialtjänsten för att kunna ta hjälp av varandra och att försöka att förhindra flickor och 

pojkar att utveckla ett normbrytande beteende. Skolorna skulle kunna samarbeta med 

socialtjänsten genom att de träffas till exempel en gång i månaden för att diskutera hur det är i 

skolan och vad som skulle kunna bli bättre. Vi har då räknat med att det kan vara svårt på 

grund av sekretess och belagd kunskap ska hållas inom organisationerna. Men vi menar att 

namnen på eleverna inte behöver blottas utan att ett samarbete ska kunna hållas utan att peka 

ut någon, för att kunna generera råd eller stöd om hur man ska gå tillväga när skolorna har 

olika problem med elever. 

 

Vad som gör skillnader ur ett genusperspektiv visade sig genom hur man var mot flickor och 

pojkar i ett normbrytande beteende. Skolpersonalen var ”hårdare” mot pojkar och mer 

bestämda men ska eleverna behandlas olika beroende på vilket kön eleven har? Vi har förstått 

på en del av våra informanter att man är hårdare för att man tror att det behövs och att 

pojkarna kan hantera det bättre. Är det så att man kan räkna med att ett visst kön kan hantera 

saker bättre eller sämre? Man borde kunna interagera med elever på lika villkor, beroende på 

hur de agerar och reagerar och inte beroende på vilket kön eleven har. Tolkningen blir då att  

omgivningen är ”snällare” mot flickor och det kan göra att vi inte ser flickors normbrytande 

beteende på samma sätt som med pojkar. Vi tror att eleverna kan ta efter lärarnas genussyn på 

människor beroende på hur lärarnas åsikter kan avspegla sig till eleverna. Det innebär att 

skolpersonalens hantering av elever blir olika beroende på om det är en pojke eller flicka, det 

kan ske både medvetet eller omedvetet. Vad innebär det att man behandlar flickor och pojkar 

på olika sätt i framtiden?  
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Vi håller med informanterna om likheter mellan pojkar och flickor som har ett normbrytande 

beteende: att de kan vara trotsiga, visa aggressivitet och vara utagerande och att de också kan 

förekomma i mobbing, skolk och att de kan ha ett oacceptabelt språk. Det vore konstigt om 

inte både pojkar och flickor kunde ha samma eller liknande normbrytande beteende. Alla är  

individer och det är sannolikt att pojkar och flickor är lika i många avseenden. Det beror på 

många olika faktorer i livet som bidrar till hur man mår psykiskt och fysiskt, det behöver inte 

bero på om man är född till pojke eller flicka.  

Om inte förebyggande arbete sätts in på skolorna så är risken högre att elever utvecklar ett 

normbrytande beteende och det kan eskalera som till exempel kriminalitet och missbruk. Om 

dessa insatser används i skolorna så bidrar man till ett ökat skydd för eleverna och 

tänkbarheten att hitta eleverna i lägre åldrar blir möjlig. En god relation till skolpersonalen är 

en skyddsfaktor för eleverna.  

 

7.2 ART 

Vi anser att skolorna borde använda sig mer av ART (aggression replacement training) än vad 

de gör för att komma tillrätta med elevers normbrytande beteende. ART innebär att utbildad 

personal arbetar med elever i helklass eller i mindre grupper för att öva rollspel gällande 

moraliska dilemman, konfliklösningsstrategier och praktiska sociala övningar. På en del 

skolor ligger ART- undervisningen på schemalagd lektionstid. 

   Hammerström (2006:7-8) har skrivit boken ”Från aggressivitet till harmoni”, den handlar 

om ART. ART är en metod som bland annat handlar om att lära sig om att kunna styra sin 

aggressivitet mot sig själv och andra. ART utövas tillsammans med en tränare och elev, 

antingen två eller i mindre grupper. ART är uppdelat i moraliska dilemman, 

konfliklösningsstrategier och praktiska sociala övningar. De sociala övningarna får eleven i 

hemläxa för att träna in i vardagen. ART lektionerna har en tydlig struktur och tydlig 

pedagogik. ART används av skolor, socialtjänst och fritidsverksamheter för att hjälpa elever 

att kunna styra sin aggressivitet, våld och antisociala beteende. I ART arbetar man med att 

kunna ge eleven de redskap som den behöver för att eleven ska kunna hantera sina känslor 

och öka sin självkänsla och förmåga att umgås med kompisar och familjen.      

   Skolpersonalen vi intervjuat nämner att de ibland samarbetat med socialförvaltningen när 

det gäller ART, men annars samarbetar de inte särskilt mycket. Vi anser att skolorna skulle 

förebygga ett normbrytande beteende genom att använda sig av metoden ART som alla elever  
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skulle ha nytta av i olika situationer. Varför skulle inte ART kunna finnas i skolplanen som  

obligatorisk lektion för alla elever i grundskolan? Skolorna skulle behöva arbeta mer med 

förebyggande arbete med eleverna för att hitta eleverna i tid och hjälpa de med sitt 

normbrytande beteende innan det gått för långt för eleverna. Stoppar man inte det 

normbrytande beteendet hos barn och ungdomar kan det leda till en kriminell karriär när de  

blir äldre. Olika riskfaktorer som alla i samhället kan arbeta med är hur barnet eller ungdomen 

har det på individnivå, familjenivå och närsamhällsnivå och här behöver alla som arbetar 

kring ett barn eller ungdom samarbeta för att finna gemensamma lösningar på det 

normbrytande beteendet hos den drabbade. 

 

7.3 ESTER bedömningsinstrument 

Vi har valt att förklara Ester bedömningsinstrument, för att förklara vad skolorna skulle kunna 

använda sig av i arbetet med elevers normbrytande beteende och andra problem som kan 

uppstå under skoltiden. Andershed och Andershed (2007) har konstruerat ESTERS 

bedömningsinstrument som används i en del kommuner i Sverige. Det är ett 

bedömningsinstrument som den yrkesmässige kan använda sig av med ett datorstöd. ESTER 

har ett screeningssystem och ett strukturerat bedömningsinstrument. ESTER används bland 

unga som har ett eller ligger i riskzonen att utveckla ett normbrytande beteende. 

Bedömningsinstrumentet kan användas i åldrarna 0-18 år av mödrahälsocentral, 

barnhälsocentral, förskolor, skolor, socialtjänst, barn och ungdomspsykiatrin, polis och 

Statens institutionsstyrelse. När alla dessa verksamheter kan använda ESTER så är det 

meningen att kunna förbättra och effektivisera samarbetet mellan dessa verksamheter. ESTER 

syftar bland annat till att kunna samarbeta mellan olika verksamheter och för unga som kan 

vara i riskzonen att utveckla ett normbrytande beteende. Syftet är även att olika instanser som 

bedömer ett barn ska komma fram till liknande bedömningar av barnet. ESTER- 

bedömningen ska kunna gradera risk- och skyddsfaktorerna för ett barn med normbrytande 

beteende.  

   Vi tycker att skolorna bör använda sig utav ESTER bedömningsinstrument för att hjälpa 

elever med normbrytande beteende. Vi efterlyser ett bättre samarbete mellan de olika 

myndigheterna för att hjälpa och komma tillrätta med problemen. Skolorna borde be om mer 

hjälp, råd och stöd från socialtjänsten, då de har både resurser och kunskaper om dessa 

områden. Skolorna bör ta mer hjälp från dessa myndigheter vi har i samhället för  
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professionerna där har kunskap om flickor och pojkars olika sätt att uppvisa ett normbrytande 

beteende. Vi har sett genom vår undersökning att det finns mer eller mindre problem på 

skolorna som var viktiga att uppmärksamma. Vi anser dock att det förebyggande arbetet i 

skolorna blir åsidosatt av den information vi har fått ta del av. Vi tycker att lärarna ska arbeta 

mer för att vara rättvisa mot både flickor och pojkar i deras normbrytande beteende. De ska 

behandlas lika utifrån deras behov och problem. 

 

I det stora hela i vår uppsats tycker vi att skolorna skulle behöva använda sig mer av 

förebyggande arbete i elevers normbrytande beteende. Med hjälp av förebyggande arbete 

skulle man kunna minska flickor och pojkars normbrytande beteende och möjligtvis skulle 

skillnaderna på flickor och pojkars normbrytande beteende kunna minskas. Genom att flickor 

får ta mer plats och att högljudda och stökiga pojkar blir mer begränsade så kan uppdelningen 

suddas ut lite mellan könens villkor i skolmiljön.   
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9. BILAGOR 

I avsnittet om bilagor har valt att ha med vårt informationsbrev som vi mejlade till skolor för 

att se om det fanns något intresse för att ställa upp på våra intervjuer angående normbrytande 

beteende. Vi har tagit bort våra namn, telefonnummer och mejladress här i bilagan. Vi har 

även med vår intervjuguide som vi utgick från när vi gjorde våra intervjuer. 

 

9.1 Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi heter … och studerar till socionomer vid Linneuniversitetet i Kalmar. Vi läser sjätte 

terminen och skriver nu vår c-uppsats som handlar om normbrytande beteende hos flickor och 

pojkar i åldrarna 7-9 år och 13-16 år och vi skulle vilja intervjua lärare på lågstadiet, 

högstadiet, speciallärare och kurator. Vårt syfte med våra intervjuer är att få svar på hur 

skolpersonal hanterar normbrytande beteende hos barn och ungdomar. Vilken hjälp får 

eleverna vid normbrytande beteende och hur får lärarna hjälp med barnen eller ungdomarna? 

Syftet är också att undersöka skillnader och likheter mellan flickors och pojkars normbrytande 

beteende i åldrarna 7-9 år och 13-16 år. Ett exempel till normbrytande beteende skulle kunna 

vara att barnen bryter mot regler i skolan.  Sammanlagt vill vi intervjua 8-10 personer och 

detta skulle vi vilja göra under vecka 16 om det finns möjlighet till det. Vi beräknar att 

intervjuerna tar cirka en timma. Vi vill gärna ha ett svar så snart som möjligt dock senast 

vecka 15 om det finns några som är intresserade av intervjuerna. 

 

Om ni har några frågor eller undrar över något kan du mejla, ringa oss eller vår handledare. 

 

 

Vänliga hälsningar 
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9.2 Intervjuguide  

 

Vi kan välj börja med att du berättar lite om dig själv? 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat här? 

Var har du jobbat tidigare? 

 

– Vad tycker du är ett normbrytande beteende? 

– Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn/ungdomar som skulle kunna sägas ha ett 

normbrytande beteende?  

– Är det vanligt eller ovanligt med normbrytande beteende? 

 Hur brukar det visa sig? 

 – Vad finns för likheter mellan flickor och pojkar?  

– Vad finns för skillnader? 

– Vad anser du vara ett normbrytande beteende hos barn?  

– Vad anser du vara ett normbrytande beteende hos ungdomar?  

– Hur arbetar ni med de barn som uppvisar normbrytande beteende?  

– Arbetar ni med förebyggande mot normbrytande beteende? 

Hur gör ni då?  

– Finns det riktlinjer för hur normbrytande beteende ska hanteras av skolpersonal under 

skoltiden? 

Hur lyder dem iså fall? 

– Hur blir föräldrarna till barn med normbrytande beteende informerade om händelser?  

– Hanterar du flickor och pojkar olika i deras normbrytande beteende? 

– Har ni någon metod som ni arbetar efter för att få hjälp med normbrytandebeteende?  

Hur ser den ut? 

 Kan du ge exempel på hur du jobbar? 

 Hur tycker du metoden fungerar?  

Finns det något som fungerar mindre bra? 

 Hur skulle man kunna göra istället?  

– Använder ni er av ART (aggression replacement training)? 
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Hur tycker du att det fungerar? 

Fördelar och nackdelar? 

– Vet du vad ESTER bedömningsinstrument är? 

Hur är de instrumentet relevant för dig i din verksamhet? 

Hur tycker du att det fungerar? 

Fördelar och nackdelar? 

– Vad upplever du som de största utmaningarna i det dagliga skolarbetet när det gäller barn 

som har normbrytande beteende? 

– Nu börjar intervjun lida mot sitt slut, är det något vi inte frågat om som du tänker på och 

som du kanske vill tillägga? 
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