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1. Inledning 

Det är kvillrande, sprittande, sjungande försommar. Flaggan är hissad, aulan 
lövad och rektorn iklädd ljus kostym. Luften sjuder av fågelsång och student-
skrän – vita studentmössor mot blå himmel, skir grönska, sjung om studen-
tens lyckliga dar och den ljusnande framtid som är vår. De som ännu inte 
sparkats ut på trappan i det bländande solskenet där släktingar väntar med lö-
vade ekipage, blommor och flaggor, trampar nervöst som en hord tävlings-
hästar i entrén. I trappan sitter klass BYIIa. De känner sig en aning rådvilla – 
ingen har ju talat om för dem vart de ska ta vägen eller vad som ska hända 
nu. De har inga vita mössor att hålla i sig i – och inte vill de ha några heller. 
Kanske ser rektor deras tveksamhet. ”Grabbar”, säger han. ”Ni behöver inte 
vara med här om ni inte vill. Ni kan ta bakvägen i stället för stora entrén, det 
är helt OK.”1 

 
Året var 1980. Händelsen säger en del om vilka förväntningar man hade på 
byggklassen.  Man antog att firandet inte var viktigt för dem, att de inte kän-
de sig särskilt delaktiga i festligheterna kring studenten. Deras praktiska 
utbildning var tecken på ett självvalt akademiskt utanförskap och deras exa-
men motsvarade egentligen inte ”studenten”. I dag är situationen en annan. 
Byggutbildningarna har byggts ut till att omfatta tre år, och är högskole-
grundande. Hur upplever dagens byggelever sin skolsituation? Har det ”aka-
demiska utanförskap” som citatet ovan talar om brutits? Vad har det i så fall 
fått för konsekvenser för hur eleverna ser på framtiden, sin plats i samhället 
och på sin kommande yrkesroll? 

Den här rapporten är resultatet av en pilotstudie utförd inom Forum för 
skolan som kulturmiljö och arbetsplats, ett samarbete mellan Uppsala uni-
versitet och Uppsala kommun med syfte att skapa nya vägar för långsiktig 
praxisnära forskning. 

Byggutbildningarna i Sverige 
Som forskare intresserar man sig oftast för förändring. Möten, blandningar, 
nya utmaningar drar till sig uppmärksamheten. För skolans vidkommande 
har det de senaste åren inneburit en upptagenhet vid nya och omvälvande 
reformer, konkreta effekter av en globaliserad och kulturellt komplex samtid 
och förändrade könsroller i jämställdhetsdebattens och genuspedagogikens 
kölvatten. 

Men vad händer i de mellanrum som tycks märkligt opåverkade av dessa 
samhälleliga förändringar?  Byggprogrammet är – åtminstone om man ser 
till statistik och siffror - ett sådant ”mellanrum.” Det finns fyra nationella 
inriktningar på Byggprogrammet: anläggning husbyggnad, måleri och plåt-
slageri. De har förblivit könsmässigt och etniskt homogena, trots samhällets 
omvandling från industriell till en postindustriell ekonomi, från fabrikssam-
hälle till kunskapssamhälle, med en ökad jämställdhet som släppt in kvinnor 
på arbetsmarknaden och allt fler mångkulturella arbetsplatser. 

                                 
1 Händelsen är upplevd och återgiven av en man som fortfarande arbetar i byggbranschen.  
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Endast mellan en och tre procent av eleverna på byggprogrammen i Sve-
rige är kvinnor. Medan elever med annan bakgrund än svensk i genomsnitt 
för landet är femton procent, har endast sju procent på byggnadsprogrammen 
invandrarbakgrund (Lindqvist & Mårtensson 2005). Vad beror det på? Var-
för söker så få kvinnor och ungdomar med invandrarbakgrund bygglinjen – 
och varför hoppar så många av dem av under utbildningens gång? Vad bety-
der denna homogenitet för den maskulinitet som unga män socialiseras in i 
på byggprogrammet? Hur skapas och reproduceras denna maskulinitet, och 
hur ser dess förhållande till kunskap ut? Vilka möjligheter finns det att bryta 
mot den? Hur hanterar de flickor och unga kvinnor och ungdomar med in-
vandrarbakgrund den miljö de möter? Och hur hanterar lärarna den? 

Frågorna inför pilotstudien var många och omfattande – men tiden knapp. 
Att finna några definitiva svar på de frågor som väckts var knappast möjligt 
genom den pilotstudie som genomförts. I det följande ska jag emellertid 
presentera de intryck som fältstudier och enkätsvar givit upphov till, och 
utifrån det begränsade materialet föra en diskussion om maskulinitet, identi-
tet och skolans betydelse i sammanhanget. 

Presentation av skolan 
Ur fältarbetsanteckningarna: 

Huset är lågt och långt. Glasad entré. Ungdomar utanför på den asfalterade 
gången, röker och pratar, stampar lite i blåsten. Skolgård saknas; i stället är 
här en parkering. Jag ser inga bänkar, inga inbjudande oaser med sittplatser. 
Invändigt ser det ganska välskött ut. Långa korridorer med låg takhöjd, vita 
väggar, anslagstavlor, skollukt. Några sittplatser. Knappast något klotter. 
Estetiska tillägg saknas; inga gardiner, tavlor eller målningar. Elever rör sig 
klungvis i korridorerna; mest killar, men också en och annan tjej. 

 
Byggnaden jag besöker är en filial till själva gymnasieskolan, förlagd några 
kilometer bort från huvudbyggnaden i stadens industriområde. Här håller 
byggprogrammet det mesta av sin teoretiska undervisning. Gymnasiet har 
fler yrkestekniska utbildningar, som fordonsprogram, utbildningar för 
maskinförare och hantverksprogram. Därutöver finns samhällsvetenskapliga 
och estetiska utbildningar. Skolan marknadsförs som en dynamisk läromiljö, 
där elever med skilda intressen möts: mode och design, fordon och dans, 
teater, bild och form, bygg och hantverkstekniker, idrott och globalisering. 
Här kommer 17 % av eleverna från familjer där någon av föräldrarna har 
minst treårig högskoleutbildning. 13 % kommer från höginkomstfamiljer, 
och 4 % har ett grundskolebetyg som överstiger 4,0 med det gamla betygssy-
stemet. 

Stadskärnan ligger några kilometer bort från byggnaden jag besöker; det 
går knappast att dra runt på stan på rasterna. Omgivningarna inbjuder över-
huvudtaget inte till några utflykter. Här ligger en del möbelaffärer, lager-
byggnader, en färgbutik. Det är mycket trafik i närheten, och de flesta elever 
tycks ta sig hit med buss. Från huset där byggnadseleverna undervisas är det 
nära till motorvägen, järnvägen och till McDonald’s. På lunchrasterna ham-
nar man lätt där, de gånger maten på skolan inte är tillfredsställande. Minnen 
från min egen skoltid ekar när jag hör några av elevernas upprepade klago-
mål: maten är usel, käket idag är kasst – men framför allt – och det låter 
mindre bekant: man får för lite mat! 
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Matdofterna som flyter runt kring lunchtid känns också välbekanta. Mat-
salen är ett öppet rum i korridoren, möblerat med runda bord och slamriga 
stolar. 

Skolsalarna är rena och förhållandevis små, inredda i vitt och något trä-
slag – kanske bok. De är traditionellt möblerade med rader av bänkar som 
står två och två, vända mot katedern och vita tavlan där framme, där läraren 
posterar sig på utsatt tid. Golvet är en plastmatta i brungult. Här finns inga 
onödiga utsmyckningar. Allt är enkelt, avskalat och ändamålsenligt. Bänkar-
na är i stort sett fria från kladd. ”Pimp” har någon ristat in på stolsryggen 
framför mig ser jag i samma stund. 

Hammarslag, sågar och dunsar hörs oupphörligen från verkstadsutrym-
mena i huset – men när jag påtalar det för klassen är det ingen som lagt mär-
ke till det. Det tycks vara en del av tystnaden här. 

Material och metod 
Majoriteten av de elever jag följt är pojkar, och en stor del av dem kommer 
från landsbygden eller från mindre orter. Många av dem har fått inspiration i 
sitt val av utbildning från någon släkting eller annan närstående. Föräldrarna 
har i hög utsträckning traditionella ”arbetaryrken”, i vård och omsorg eller 
industrin. 

Under min tid på skolan besökte jag två klasser. Som en förstudie utfor-
made jag i samråd med en av skolans lärare våren 2006 en enkät, som fyra 
klasser i årskurs 2 fyllde i under en lektion i svenska. Sammanlagt har 81 
ifyllda enkäter inkommit. Frågorna rörde synen på utbildningen, förvänt-
ningar på framtiden och föreställningar om manligt och kvinnligt relaterat 
till utbildningen och den kommande yrkesutövningen. Enkäten var ingen 
vanlig kryssenkät med färdigformulerade svarsalternativ, utan bestod till 
större del av öppna frågor som förutsatte mer elaborerade svar. På så sätt 
öppnades även för oväntade svar, och enkäterna antog formen en uppsatsöv-
ning. 

Sammanlagt 81 ifyllda enkäter inkom. Som ytterligare en förberedelse 
genomförde jag en intervju med en elev som gick byggprogrammet på en 
annan skola i en mellansvensk stad. 

Hösten 2006 påbörjades ett mindre fältarbete. Eleverna, som vid tillfället 
var omyndiga, hade information med hem till sina vårdnadshavare, och ett 
godkännande från både dem och eleven själv var en förutsättning för att jag 
skulle kunna notera uppgifter och händelser som berörde dem i mina fältstu-
dier. De allra flesta ställde sig positiva till medverkan, men i bägge klasserna 
fanns ett par, tre elever som inte ville delta. Under fältarbetets gång kom 
emellertid två av dem att ändra uppfattning. 

Den ursprungliga tanken var att följa två klasser under deras första skolår 
på byggprogrammet, genom deltagande observation under en dag i veckan. 
Periodvis visade det sig emellertid svårt att hinna med, och fältarbetet kom 
att bli mindre omfattande än vad som först planerades. Antalet intervjuer har 
blivit färre än vad jag först hoppades på, och fältarbetet har i flera avseenden 
rest fler frågor än vad det besvarat. Det är naturligtvis en brist att jag inte 
hunnit lära känna eleverna bättre. Skolan är emellertid ett fantastiskt fält för 
en etnologisk forskare och jag har upplevt en stor öppenhet bland både ele-
ver och lärare. Lärarna har varit mycket generösa med att dela med sig av sin 
tid och sin gedigna erfarenhet, och eleverna har visat sig nyfikna på vad jag 
egentligen gör. 
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Under mina fältarbetsperioder har jag deltagit under lektioner, rört mig i 
korridorerna under raster och samtalat med elever. Inga intervjuer har gjorts 
med bandspelare, utan endast med anteckningsblock och penna. Jag har dock 
strävat efter att så ordagrant som möjligt återge vad informanterna sagt. Ele-
vernas namn är fingerade. 

Min ambition var ursprungligen att göra mig så obemärkt som möjligt 
under lektionerna. Det föll emellertid ganska snart. Vid ett flertal tillfällen 
blev jag indragen i undervisningen, och det är ofrånkomligt att närvaron av 
en främmande forskare påverkar stämningen. Det är naturligtvis ett förhål-
lande som måste vägas in när man analyserar materialet – även om det är 
svårt att säga något generellt om hur min närvaro påverkat i skilda situatio-
ner. Ibland har jag haft känslan av att en grupp elever – företrädesvis de som 
skulle kunna beskrivas som ”ledartyper”, tvärt emot mina förväntningar 
placerade sig i närheten av mig under lektionstid och närmast ”spelade upp” 
scener och ville bli uppmärksammade. I andra fall har jag upplevt att min 
närvaro har haft en ”dämpande” effekt på klassen, som om jag utgjorde nå-
gon typ av lärarauktoritet. Andra gånger har jag verkligen känt mig ”osyn-
lig” i förhållande till klasserna. 

De båda klasserna valdes ut i samråd med en lärare. Den ena klassen ka-
rakteriserades som en ganska ”typisk” klass, men framhölls också vid ett 
flertal tillfällen som ett gott exempel, med flitiga elever och trevlig stämning. 

Den andra klassen beskrevs av flera lärare som trevlig, men något stökig 
och ibland problematisk, med sena ankomster, skolk och låg motivation. 
Man betonade att klassen bestod av charmiga killar, fulla av liv – men lite 
besvärliga. 

Pojkproblemet 
Frågor om pojkars och unga mäns roll i skolan har på senare år debatterats 
flitigt (Nordberg 2005). Det rapporteras om sämre skolresultat, om avhopp, 
bråkiga elever och frånvarande manliga förebilder i en förment feminin 
skolvärld. En utredning av Skolverket visar att pojkar generellt sett får lägre 
betyg, och av dem som får sitt betyg sänkt efter de nationella proven domi-
nerar pojkar. 

Pojkars sämre skolresultat är förvisso ingen historisk nyhet. Det är heller 
ingen utveckling som är unik för Sverige. Det har sedan länge varit känt att 
pojkar som grupp betraktad presterar sämre resultat i skolan än flickor i 
Västvärlden.  Frågan om pojkar som skolsystemets förlorare har länge be-
handlats av forskare i Storbritannien, USA, Kanada och Australien (Ma-
canGhail 1994, Connell 1999, Willis 1981, Gilbert & Gilbert 1998). Nu har 
frågan lyfts fram som ett centralt och viktigt problem även i svensk debatt, 
av politiker och skolmyndigheter.2 Pojkar har lägre genomsnittsbetyg i alla 
ämnen utom idrott och hälsa i grundskolan och samma trend går igen på 
gymnasiet. Könsskillnaderna präglar hela skolsystemet och skär över alla 
etniska och sociala gränser. 

En grundläggande uppgift för den svenska skolan är att ge alla barn, obe-
roende av kön, ursprung, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, lika tillgång till utbildning. Det pågår en ständig debatt om att 
skolan måste förändras och anpassas till nya samhällsförhållanden. Skolan 
                                 
2 Några exempel: i en rapport beställd av Myndigheten för skolutveckling uppmärksammades 
hösten 2005 pojkars sämre skolresultat.  Skolverket har inlett en studie av könsskillnader i 
skolresultat, och Folkpartiet har lagt fram ett förslag om skilda lektioner för pojkar och flickor 
för att hindra den negativa trenden.  
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ställs under 2000-talet inför såväl nya dilemman som nya möjligheter, aktua-
liserade både av en samhällssituation som präglas av globalisering och 
mångkultur och av de reformer som avreglerat stora delar av skolan. Regler 
och direktiv har avtagit i betydelse för styrningen av skolan. Lokal flexibili-
tet, samverkan, individualisering, självreglering och mål- och resultatstyr-
ning betonas i den ständigt pågående debatten om skolans roll i en föränder-
lig och kulturellt komplex samtid. Det råder inte någon koncensus om vilka 
metoder som är de bästa, hur man bör undervisa eller vilka kunskaper som 
ska vidareförmedlas. Varje enskild kommun fattar lokala beslut om såväl 
personalkompetens som undervisningens innehåll, arbetsformer och skol-
ordning, allt i enlighet med ledorden flexibilitet, valfrihet och variation. En-
ligt läroplanen ska skolan utgöra en integrerande brygga mellan människor 
av olika ursprung och ett redskap för var och en att utveckla sig så långt 
möjligt efter egna förutsättningar. 

Men klyftan mellan den reformerade skolans ambitioner och dess resultat 
är stor. Mer än en fjärdedel av eleverna som går ut grundskolan har inte de 
kunskaper med sig ut i livet som anses vara minimum för att fungera i sam-
hället. Bland dem dominerar pojkarna. Därtill kommer en utbredd vantrivsel 
och känslor av otrygghet bland skolbarn och ungdomar. Undersökningar 
pekar på att den psykiska ohälsan hos eleverna aldrig har varit sämre. Anta-
let självmord ökar. Allra mest ökar de bland pojkar och unga män. 

Problematiken med pojkars sämre skolresultat och besvärliga skolkultur 
har nu uppmärksammats av engagerade lärare och föräldrar.  Debatten har 
främst rört sig inom tre områden: pojkars distansering från skolan, kränk-
ningar och våldsinslag i skolkulturen samt könsskillnader i pojkars och 
flickors skolresultat. Betoningen har ofta legat på det sistnämnda. Många vill 
åstadkomma en förändring. Huruvida en sådan ska kunna komma till stånd, 
beror på intresset för och kunskapen om den grupp som frågorna berör 
(Connell 2005:181). 

Inte sällan saknas djupare kunskaper om genus, maskulinitet och skapan-
det av kön. Förhållandet till och synen på kunskap blir här en särskilt central 
fråga. I ett sammanhang som vill främja livslångt lärande men tycks genere-
ra avståndstagande till vissa kunskaper, måste man problematisera grunden 
till dominerande kunskapshierarkier och sociala ordningar. Hur skapas, upp-
rätthålls och omvandlas dessa värderingar i skolan? 
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2. Livet kan börja 

När jag frågar Fredrik3, som går andra året på ett byggprogram i en medel-
stor svensk stad i dag, om byggprogrammet är mindre värt i förhållande till 
teoretiska linjer, säger han att han tror att det är mindre hierarkiskt nu än 
förr. De flesta tycks dock anse att det finns en outtalad statushierarki mellan 
olika utbildningar, och att byggprogrammet hamnar ganska långt ned. ”Folk 
på andra linjer tycker att byggare är folk som är och var dåliga i skolan”, ”Ja 
till exempel nån som läser Natur ser man som en mer intelligent person än 
någon som läser bygg”, och ”Ja, vi byggare har låg status medan natur och 
samhälle har otroligt hög”, är några typiska svar. ”Det är numera inte bara 
utbildningarna i sig som har status utan det räcker med att säga en skola så 
kan folk tro att man är av en viss sort”, svarar en elev, och en annan menar 
att ett ”G på bygg är ett fläskigt IG på Linné”. 

Byggeleverna placerar in sig själva i en hierarki som framställs som up-
penbar och känd av alla (jfr Johansson & Wångdahl 2006). 

Trots föreställningen om utbildningens låga status i samhällets ögon, är 
det relativt hårt söktryck på byggprogrammen. Många söker sig till bygg för 
att de blivit uppmuntrade eller inspirerade av släktingar i branschen. 

Jag valde byggprogrammet för jag tycker det är kul, och alla mina farbrö-
der jobbar med liknande saker. […] Jag tänker på det ibland, men inte så 
mycket. I framtiden hoppas jag att jag jobbar med det här, men man vet ju 
aldrig… Jag har ingen aning om min framtid, men jag kommer att bli rik! 

Så skrev en tjej i hemuppgiften som gick ut på att berätta om sina fram-
tidsdrömmar. Ett annat tungt vägande skäl tycks vara att utbildningen för-
väntas ge jobb och pengar direkt efter examen och att det inte kräver så 
mycket arbete i skolbänken. Flera skriver att de vill jobba med kroppen och 
händerna – någon säger sig ha ”bygghänder” – de är inte teoretiker och vill 
inte sitta still. 

Det är bara för några få som det tycks vara ett alternativ i brist på andra: 
”för att jag var så kass och kom inte in på nåt annat”, skriver en. Några andra 
svarar att de aldrig skulle ”orka sitta på kontor”, eller ”jag vill inte bli kon-
tors-nisse”. 

Preferensen för det fysiska arbetet avspeglas också i viss mån i flera svar 
som rör synen på kunskap. På enkätfrågan om det finns några ämnen som är 
överflödiga eller onödiga, svarar 42 av 81 ja, 28 svarar nej och övriga lämnar 
frågan obesvarad. Minst nytta anser man sig ha av religion, samhällskunskap 
och svenska. Kunskaperna relateras direkt till det man förväntas ha nytta av i 
sitt yrke och allt därutöver kan anses som överflödigt och onödigt vetande. 
Ofta har man ju sökt sig till byggprogrammet just för att slippa ”skolbän-
ken”. Det finns ett påtagligt motstånd mot allt för intensivt pluggande, och 
till pluggandet räknas de teoretiska ämnena. 

Två av mina bästa kompisar gick bygg, så de försökte påverka mig. Jag har 
alltid varit händig och plugga är kanske inte min starkaste sida. Efter många 
dagars funderande, bestämde jag mig för byggprogrammet och här är jag nu. 
Vad som händer i framtiden? Ingen aning. 

                                 
3 Fredrik heter egentligen något annat 
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Så skriver en elev i hemuppgiften om sin framtid. 

När jag intervjuar Ellen, Viktoria och Mattias om vad de tycker om sin 
utbildning, är de alla nöjda. ”Men kärnämnena är jobbiga”, säger Ellen, och 
får medhåll av de andra. ”Typ svenska och engelska, de är onödiga tycker 
jag. Varför ska vi behöva skriva novell? Vi ska bli byggare!” säger Viktoria 
under intervjun. 

När jag frågar om vad man tycker om den treåriga formen för byggutbild-
ningar, får jag svaret att det vore bättre med två år. Den tid som spenderas i 
skolbänken tycks av många betraktas som till en del bortkastad; den kan inte 
relateras till det tänkta yrket, och man ser ingen direkt eller framtida nytta av 
lärdomarna. 

Vad ska man med kunskap till? 
En tanke som tycks löpa genom mycket av den teoretiska ”skolbänkskun-
skapen” tycks på skolan vara att den ska kunna tillämpas direkt i yrkeslivet 
av de framtida byggarna. Det är åtminstone vad som slår mig, som utomstå-
ende betraktare. På matten räknar man exempelvis ut färgåtgång per kva-
dratmeter och på engelskan får man lära sig byggtermer. Trots det tycks 
eleverna generellt sett göra en skarp åtskillnad mellan det teoretiska och det 
praktiska (jfr Hill 1998:183, Härdig 1995:225). Margreth Hill urskiljde i sina 
intervjuer med elever på en yrkesförberedande linje, två sociala representa-
tioner av kärnämnenas roll i skolarbetet och livet bland eleverna. Å ena sidan 
en instrumentell syn på de teoretiska ämnena; man läser för att få bra betyg 
och koncentrerar sig på vad läraren tycker är viktigt. Å andra sidan en nytto-
aspekt; om lärdomarna inte omedelbart kan appliceras på det tänkta arbetet, 
förkastas de som onödiga (Hill 1998:225f). De elever jag intervjuat ger hu-
vudsakligen uttryck för den sistnämnda representationen. När byggeleverna 
får möjlighet att själva välja ett tillvalsämne, väljer den absoluta majoriteten 
att utbilda sig ytterligare i något praktiskt ämne som ligger nära deras egen 
inriktning. Det uttrycks också genom ett framhållande av praktiken som mer 
givande och rolig än de teoretiska ämnena och genom att man inte kämpar 
mer än vad som absolut krävs för att bli godkänd på en kurs. En av kärnäm-
neslärarna pratar ofta med mig om hur han försöker trigga eleverna att vilja 
mer; att utmana dem att försöka nå högre betyg. ”På bygg lägger vi ned mas-
sor av tid och resurser på de 5 % som inte fungerar”, berättar han. Inför klas-
sen peppar han genom att förklara, att den verklighet som väntar efter skolan 
inte kommer att ge samma chanser som skolan gör.  

Det här är en skyddad verkstad. Så fort ni kommer utanför grindarna så är det 
ingen som bryr sig längre. Ta chansen här. Vi gör vad vi kan om ni gör vad ni 
kan. 

 
Påminnelsen om att skolan bara är en förberedelse, och att större krav kom-
mer att ställas på ungdomarna i ”det verkliga livet” återkommer ofta bland 
lärarna. ”Hoppas ni kan passa tiden när ni kommer ut på arbetsplatsen!” och 
”det är lika viktigt att ha med sig böckerna till lektion som att ha med sig 
hammaren till bygget!” lyder ett par återkommande uppmaningar. En av 
lärarna trycker under en lektion på att skolan ska hjälpa en att utvecklas till 
en hel människa som ska verka i samhället – inte bara inom sin lilla nisch. 

Trots skolans försök att integrera teori och praktik, tycks åtskillnaden 
uppfattas som skarp i elevernas ögon. Paul Willis beskrev i sin klassiska 
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studie Fostran till lönearbete av yrkesutbildningen i England på 1970-talet 
hur ”grabbarna” förkastade teoretiskt skolarbete och utvecklade en antiskol-
kultur. Under lektionerna kan man se drag av en liknande skolkultur; ett 
motstånd som visas i miner och kroppsspråk. Sena ankomster, fåordiga svar, 
likgiltiga och trötta ansiktsuttryck eller interna skämt, skratt och miner mel-
lan kompisar som utesluter lärare eller andra icke införstådda. Det har hänt 
att lärare får hämta motsträviga elever i cafeterian. När läraren några gånger 
avviker under lektion, upphör ofta koncentrationen efter en liten stund, och 
ersätts av prat och skämt och i några fall vandring mellan bänkraderna. 

Men det finns också gott om exempel på det motsatta. I fältdagboken har 
jag ofta antecknat ”koncentrerat arbete” och liknande, och det händer att 
elever tystar varandra med ett ”håll käften nu då” eller liknande om någon 
stör ordningen eller bryter en koncentrerad tystnad. Uppenbarligen finns hos 
många en hög ambition att göra bra ifrån sig. Trots det upprätthåller man en i 
stora delar negativ attityd gentemot kärnämnena, och kärnämneslärarna me-
nar att många av eleverna saknar motivation. 

”Drömmar är överskattat” 
”Pratar ni om framtiden någon gång?” frågar jag Fredrik under intervjun. 
Det händer, menar han. I hans klass går två som så småningom vill plugga 
vidare. En del har föräldrar i byggbranschen och känner sig rätt säkra på att 
få jobb, ”andra bryr sig inte”. För de flesta är det möjligheten att snabbt bör-
ja tjäna pengar som lockar, tror Fredrik. 

I enkäten blev eleverna ombedda att beskriva sina tankar om framtiden – 
dels som en fantasi eller förhoppning och dels som en realistisk bild av hur 
de tror att det kommer att bli. Några fantiserar mycket riktigt om stora och 
snabba pengar, flotta bilar och snygga brudar, och menar att det nog också 
kommer att bli precis så. Andra är mer desillusionerade. Framtidsdrömmen 
beskrivs som ”toppjobb på stort byggföretag”, ”starta eget företag” eller bara 
”underbar”. Den troliga framtiden utmålas i kontrast till ”ett vanligt svens-
sonliv”, ”ligga hemma i sängen” eller ”skit”, rätt och slätt. För några få är 
svenssontillvaron ett mål i sig; ”villa, hund, två barn och bra ekonomi” fun-
gerar som både dröm och förhoppning. 

Några betonar istället vikten av att vara en skicklig yrkesman med gott 
anseende. Ett par har ambitionen att starta eget företag. I övrigt tycks dröm-
marna – i de fall man överhuvudtaget ger uttryck för några - mer handla om 
livet utanför arbetet, antingen i form av en trygg ”svenssontillvaro” eller i 
pubertala fantasier om bilar, brudar och drivor med pengar. 

Det verkliga livet  
Det mest påtagliga draget i materialet är emellertid frånvaron av drömmar – 
eller kanske viljan eller orden att uttrycka dem i. Vanligast tycks ”låt-gå-
mentaliteten” vara. ”Jag har inte tänkt så långt”, ”tar dagarna som dom 
kommer” och ”lever en dag i taget” är några vanliga svar. Svaren ”drömmar 
är överskattat” och ”jag har inga drömmar om framtiden” slår an en dyster 
ton.  Enkätsvaren om framtiden är varierade. Sammantaget uppvisar de en 
ganska mörk bild av byggelevernas syn på framtiden och på möjligheterna 
att styra sitt eget liv. ”Byggklasser brukar inte vara kända för att tänka så 
långt i förväg”, säger en kille under lektionstid, apropå planeringen inför en 
klasskamp på skolan. Byggelevernas framtidssyn tycks i viss mån präglas av 
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fatalism –”det blir som det blir”, skriver någon – och i flera fall negativa 
förväntningar. Medan medelklassungdomar enligt undersökningar generellt 
sett uttrycker kvalitativa krav på sina förväntade jobb, räknar byggeleverna 
inte med någon större variation i sina framtida arbeten (Willis 1981, Nygren 
2007). 

I intervjuerna framgår emellertid att de elever jag pratat med är mycket 
angelägna och ivriga att börja sina ”verkliga liv”. En elev förklarade att hon 
hade lätt för sig i grundskolan, men var ändå skoltrött. ”Jag har gått tio år i 
skolan. Om jag skulle fortsätta plugga, då skulle jag vara typ 30 innan jag 
ens kunde börja livet”, menade hon. 

Flera förklarar under intervjuerna samma sak, men med lite olika ord. 
Återkommande är emellertid ”det verkliga livet”. ”Jag vill ut i det verkliga 
livet, tjäna pengar, göra saker som man ser resultat av på en gång”, säger en 
elev. Vad är då ”det verkliga livet” undrar jag naturligtvis. Det är uppenbart 
att ”det verkliga livet” inte utspelar sig i skolan. Det tycks heller inte vara 
jobbrelaterat. Snarare rör det sig om livet utanför arbete och skola, och 
tyngdpunkten ligger på den egna försörjningen och friheten att göra vad man 
själv vill med sin fritid. 

Svaren uppvisar stora likheter med resultaten av en kvantitativ studie av 
högstadieelevers syn på framtiden som genomfördes 1985 (Malmgren 1992). 
I analysen av 1500 skoluppsatser framkom ett tydligt mönster med avseende 
på elevernas bakgrund. För barnen med medelklassbakgrund var det gene-
rellt sett självklart med en långsiktig planering av framtiden. De använde 
långa tidsperspektiv, talade om flera alternativ, ”självförverkligande” jobb 
och en lång och spännande ungdomstid med självvald ”fattigdom” genom 
studier, gärna på främmande ort. Det talades inget om försörjning eller tidig 
familjebildning, och framtiden sågs som viktigare än nuet och de aktuella 
behoven. För barnen med arbetarklassbakgrund gällde istället ett kort tids-
perspektiv och kortsiktig planering. Tryggheten i tillvaron knöts till familj, 
släkt och möjlighet till försörjning, och det gällde att så snart som möjligt 
finna vägen till ett vuxenliv (Malmgren 1992:11). 
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3. Vi och de Andra – Om klass, kön 
etnicitet och hemhörighet 

Trots styrdokumentens riktlinjer om en likvärdig skola för alla, strävan att 
skapa en inkluderande och jämlik utbildning och friheten att välja skola och 
utbildning, förblir skolan i hög grad segregerad, såväl klass- och könsmäs-
sigt som ur etniskt perspektiv. Skolor har i många kommuner i invandrartäta 
stadsdelar fått en elevsammansättning som präglas av kulturell mångfald 
men med få svenska barn. På motsvarande sätt finns etniskt och kulturellt 
homogena skolor, där etniskt svenska barn ur tjänstemannaklassen utbildas. 

En studie i Uppsala visar på att kön och uppväxt har en avgörande bety-
delse för vilken skola man går på och vilken utbildning man väljer. Kapital-
volymen (ekonomisk, social och kulturell) är avgörande för de val man gör i 
skolan. Den dominerande faktorn är dock kön, även om skillnaderna tende-
rar att vara mindre bland elever med högutbildade föräldrar. 

Gymnasieskolans sociala karta  
Vilka vägar vi väljer genom utbildningssystemet är i hög grad styrt av vår 
sociala bakgrund, könstillhörighet, etnicitet och andra identitetsskapande 
faktorer. Donald Broady och Mikael Börjesson har tecknat en karta över 
utbildningssystemet, som låter sig tolkas som en pyramidform (Broady & 
Börjesson 2006). I pyramidens topp återfinns barn med högt utbildningska-
pital; läkarbarn eller universitetslärarbarn. De läser teoretiska utbildningar, 
främst med naturvetenskaplig inriktning. Det är den utbildning som generellt 
sett favoriseras av de elever som äger störst utbildningskapital (ibid:93). I 
pyramidens topp är skillnaderna i val av utbildning mellan pojkar och flickor 
i stort sett obefintliga. I pyramidens bas, där Barn- och fritidsprogram, 
Livsmedelsprogram, Omvårdnadsprogram, Fordonsprogram, Industripro-
gram och Byggprogram återfinns, är skillnaderna i utbildningsval desto stör-
re mellan könen. Vad säger det oss om de möjligheter som dagens ungdomar 
ställs inför? 

Ungdom och identitet 
Dagens samhälle karakteriseras ofta som ett samhälle med långt större ”gör-
barhet” när det kommer till identiteten än i ett äldre bonde- och industri-
Sverige, präglat av traditioner, fasta normer och yrkesroller som gick i arv 
från generation till generation (Fornäs 1995, Zihe 1989). En rad alternativa 
livsval och möjliga utbildningsvägar ställer individen inför den ambivalenta 
möjligheten att själv forma sitt liv. Det ger en frihet från tidigare generatio-
ners krav, men berövar oss samtidigt tryggheten av en utstakad väg och 
tvingar individen att välja. Särskilt påtagligt blir detta förhållande naturligt-
vis för ungdomar, som står i begrepp att göra val som kommer att prägla 
deras framtid (Hill 2006). 
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I vårt västerländska samhälle ses det som naturlig utveckling att tonåring-
ar bryter sig loss och skapar sitt eget liv. Vi är fostrade att uppmuntra själv-
ständighet och oberoende – tanken om en ”kulturell friställning” är vägle-
dande som en idé om individen som obunden och med fri vilja kan skapa sitt 
liv. 

De mönster som skolsystemet – och arbetslivet – alltjämt uppvisar pekar 
emellertid på att den eftersträvade kulturella friställningen är impregnerad 
med identitet. De val vi gör och de beslut vi fattar står alltid i någon relation 
till vår bakgrund; varifrån vi kommer, vilka våra föräldrar är, hur vår upp-
växt sett ut och vilka ideal och normer vi matats med. Gymnasieval handlar 
långt ifrån endast eller på ett oproblematiskt sätt om ”vad man vill bli” (Jo-
hansson & Wångdahl 2006:7). 

Skapandet av ett jag är, som Charles Taylor visat i sin inflytelserika essä 
Det mångkulturella samhället och erkännandets politik (1994), en ständigt 
pågående dialogisk process. Det Taylor kallar erkännandets politik rör sig på 
två plan. Dels i den offentliga sfären, genom en politik för erkännande, och 
dels i intimsfären, där vi skapar vårt jag i mötet med andra (Taylor 1994:46). 
Identitetsarbetet är en oupphörligt pågående process, som rymmer både kol-
lektiva och personliga dimensioner av sociala och kulturella slag (Olsson 
200:61). 

Jaget skapas i mötet mellan det som varit och det som är, i vardagens so-
ciala interaktioner där skola, arbete, språk och fritid skapar förutsättningar 
för tillblivelsen. 

Hur presenterar då byggeleverna sig själva? Hur ser de identiteter ut som 
eleverna iscensätter i skolan? 

Klassrumsetnografi 
Ur fältdagboken: 

Kommer 12.50. Dörren öppen – salen full. Jag sitter utanför i korridoren en 
stund. Trivsamt sorl, prat från klassrummet. Någon nynnar och sjunger. Någ-
ra verkar spela kort. Ett gäng kommer i korridoren. Någon ropar högt. Knuf-
far, slag. En kille får grepp på en annan och trycker upp honom mot väggen.  

 
För ett ögonblick övervägde jag att gripa in, men gruffet var uppenbarligen 
bara kamratligt. Situationen uppstår gång på gång under mitt fältarbete.  
Ännu en typisk notering: 

Brandlarmet går igen. Hojt och rop, alla reser sig och går ut, lämnar böcker-
na. Suckar, prat, stön och smågruff. Tommy, John och Fredrik pratar tjejer. 
Ingen tjej är närvarande. Larmet upphör i korridoren. Alla vänder och går in 
igen. Stora Kalle ger sig på lilla Kalle. Skallar honom. Aj, aj, aj skriker han, 
du ska inte hålla på med sån där skit. Det är skämt, men lilla Kalle gör nog 
illa sig på riktigt. 

 
Det är andra gången brandlarmet går under min tid på skolan. Den här gång-
en avbryts utrymningen snabbare. Vid det tidigare tillfället fick vi alla traska 
ut på gården och det luktade verkligen rök i korridoren. 

Det visade sig att någon eller några hade stoppat papper under en brand-
varnare och tuttat på. Ruffigheten, den där skämtsamma men ganska hård-
hänta fysiska kontakten med slag i magen och nacken, knuffar och grepp 
återkommer ofta, både under lektionstid och under raster. Det är framför allt 
inom de grupper som över lag syns och hörs mest i bägge klasserna som de 
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skämtsamma våldsanspelningarna äger rum. De tycks närmast parodiera en 
pubertal maskulinitet i både ord och rörelsemönster; de slänger käft, skämtar 
gärna om sex och snusandet tycks vara mer en regel än ett undantag. ”Snus 
under läppen och en massa snuskprat” – så karakteriserar en elev på bygg-
programmet sitt yrkesval. För mig låter det som en mycket stereotyp bild av 
byggarbetare. 

Klassrummen saknar fasta placeringar. Ganska snart blir det tydligt att de 
pojkar som tycks ”dominera” i klassen i den meningen att de tar stort verbalt 
och fysiskt utrymme och uppmärksamhet från andra elever, placerar sig till-
sammans i klassrummet, gärna långt bak. De båda klassernas få tjejer place-
rar sig under min period i fält undantagslöst tillsammans med varandra 
längst fram eller näst längst fram i salen, oftast intill en vägg längst in i sa-
len. Påfallande ofta sitter de dock vända bakåt och inåt mot klassrummet, 
och vänder uppmärksamheten mot den dominanta gruppen av pojkar. 

Ytterligare en gruppering består av de få pojkar i bägge klasserna som 
hade annan etnisk bakgrund än svensk. Till mycket stor del tycks de hålla sig 
till varandra och interaktionen mellan grupperna är sparsam. Istället verkar 
dessa pojkar har mer kontakt med pojkar från andra klasser som också klas-
sas som ”invandrare”. 

En pojke i den ena klassen sitter därutöver oftast ensam längst fram i ena 
hörnet, så långt från de andra som möjligt, tycks det. 

Hur eleverna sitter i klassrummen, rör sig i korridorerna och grupperar sig 
under raster kan berätta en del om hur värderingar och gränsdragningar om-
sätts och förstärkt i praktisk handling och om hur eleverna presenterar sig 
själva inför jämnåriga och lärare. Den dominanta gruppen av pojkar sätter så 
att säga standarden för ”byggeleven”. Det är de som syns och hörs mest, som 
tar mest plats både bokstavligt och bildligt. För en utomstående betraktare 
framstår deras klädstil som likartad; här finns gott om nedhasade jeans till 
hälften nedstoppade i strumporna, kepsar och gympadojor. Pojkarna som 
ofta rör sig i grupp blir på så sätt kärnan i det ”vi” som utgör klassen eller 
byggutbildningen på skolan. Kan man möta upp deras skämt, slänga käft, 
spela på deras villkor är man också delaktig i gemenskapen. Inom gruppen 
ges positiv bekräftelse. Den upplevda gemenskapen omfattas av positiva 
värden som förtroende, tillgivenhet, rationalitet och trygghet. Men varje ”vi” 
förutsätter också ett ”annat”. Det går inte att tänka sig en identitet utan en 
annanhet att spegla sig i och identifiera sig i förhållande till, och den egna 
gruppens tolerans för avvikelser hänger i regel samman med omgivningens 
sätt att se på gruppen. Att bli delaktig i detta åtråvärda ”vi” förutsätter såle-
des att man anpassar sig efter den i sammanhanget dominerande gruppen. 
Hierarkier och maktbalanser uppstår inom gruppen. Och inför det upplevda 
hotet av ”de Andra” uppstår kulturella praktiker för att undertrycka, försva-
ga, utesluta och nedvärdera det främmande. 

Kostymnissen och byggaren 
Skolans sorterande principer ger upphov till vinnare och förlorare i skolvärl-
den och därmed också till skilda maskuliniteter, menar maskulinitetsforska-
ren R W Connell (Connell 2005:170, Mac an Ghaill 1994).  Olika maskulini-
teter uppstår i relation till skolans hierarkiska organiserande av kunskap. Till 
vinnarna hör de som ”lyckas” i skolan, som får höga betyg och studerar vi-
dare i teoretiska ämnen. Hög utbildning, många karriärvägar och valmöjlig-
heter i yrkeslivet, förmågan att behärska kommunikation och språk betyder i 
allmänhet akademisk framgång och därmed social makt (Connell i Mc an 
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Ghail 1994:52). Det ger upphov till en maskulinitet organiserad kring karri-
är, som betonar konkurrens genom kompetens, höga personliga ambitioner, 
förmågan att behärska känslor, socialt ansvarstagande, resultatfokusering, 
framåtanda och tävlingsbenägenhet (Connell 2005:173). 

De egenskaperna beskriver i stort sett den medelklassmaskulinitet som 
brukar betraktas som den hegemoniska maskuliniteten, det vill säga det mest 
framgångsrika och kulturellt legitimerade sättet att vara man på i vårt sam-
hälle.  Men om den hegemoniske mannen i dag är en vit heterosexuell me-
delklassman, betyder det naturligtvis inte att alla män och pojkar ikläder sig 
den rollen eller ens strävar efter det. Det finns en mängd olika maskulinite-
ter, olika sätt att bli och vara man på i vårt samhälle. Olika maskuliniteter är 
olika gångbara i skilda sammanhang. Vad som värderas högt i en miljö, kan i 
en annan miljö diskrediteras. De egenskaper och karaktärsdrag som brukar 
förknippas med den ”goda” och ”ansvarstagande” manligheten, är inte själv-
skriven eller dominerande i alla sammanhang. Det visar på den hegemoniska 
maskulinitetens begränsade inflytande och därmed också det problematiska 
med begreppet. I mitt material representeras den hegemoniska maskulinite-
ten förmodligen av de män som av några av byggeleverna beskrivs som 
”kostymnissar” eller ”pappersvändare”. ”En man som går i kostym har ju 
mer status än en man som går i jobbarkläder”, menar en, och en annan skri-
ver att ”kostymnissar ser folk som bättre”.  Men även om det som kunde 
betecknas som en hegemonisk maskulinitet i det här sammanhanget knappast 
värderas särskilt högt, är det uppenbart att alla på något sätt tvingas förhålla 
sig till den. Hos några av byggeleverna tycks det i viss mån handla om att 
använda den som motbild. 

Det stämmer överens med den undersökning som sociologistuderande i 
Uppsala utfört om relationen mellan tjänstemän och yrkesarbetare i ett bygg-
företag (Carlsson och Moberg 2005). De genomförde intervjuer med tjäns-
temän och yrkesarbetare, och kom fram till att relationen dem emellan ofta 
var problematisk, på grund av att de utgjorde två skilda subkulturer.  En 
stark känsla av ”vi- och dem” präglade enligt många informanter både tjäns-
temännens grupp och yrkesarbetarnas, och relationen tenderade att utmärkas 
av stereotypa uppfattningar om de andra. Medan tjänstemännen många 
gånger bedömde att yrkesarbetarna var gnälliga och mindre lojala mot före-
taget, saknade engagemang och bar på problematiska värderingar, menade 
yrkesarbetarna att tjänstemännen hade oförtjänt höga löner och bra förmåner, 
saknade egentliga kunskaper och förmåga att lyssna. Uppdelningen i ett tyd-
ligt vi och dem förklaras i uppsatsen i sin tur dels mot bakgrund av yrke, 
social klass och facklig organisation, men också genom graden av interak-
tion mellan grupperna och hierarki i företaget samt den fysiska placeringen 
av skilda grupper (ibid). 

Den fysiska åtskillnaden mellan tjänstemän och arbetare i yrkeslivet mot-
svaras på utbildningsnivån av undervisningslokalernas placering. Medan de 
teoretiska linjerna oftast är placerade i gymnasieskolans huvudbyggnad – 
inte sällan tillsammans med skolans administration och ledning – placeras de 
yrkesinriktade utbildningarna i andra lokaler. Möjligheterna till möten med 
elever från andra program är därmed begränsade. 

Med Connells terminologi tillhör de som går yrkesinriktade linjer skolans 
”förlorare”. Det är de som inte når de högre nivåerna och klarar skolan. De 
pojkar som ”misslyckas” tar till andra medel - sport, aggression och sexuella 
erövringar - för att tillgå annan typ av makt och definiera andra typer av 
maskuliniteter.  Fysisk tuffhet, styrka, uthållighet och manlig homogenitet 
utmärker ”arbetarpojken” enligt flera undersökningar (Segal 1995:94).  Det 
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tunga och slitsamma kroppsarbetet blir den främsta symbolen för denna typ 
av maskulinitet.  Betoningen av den fysiska överlägsenheten, den homosoci-
ala gemenskapen och machokulturen erbjuder en kompensation för den makt 
och den sociala och samhälleliga underordning man innehar i förhållande till 
andra män (Segal 1995:94). 

Varken byggprogrammets elever eller den maskulinitet som tycks domi-
nera där är dock på något entydigt sätt ”andrahandsval”. För många är bygg-
nadsarbetet helt klart ett aktivt, medvetet val utifrån gediget intresse. Men 
medvetenheten om bygglinjens relativt sett låga status i skolvärlden, kanske 
ändå till en del kan förklara den övertydliga, närmast parodiska maskulinitet 
som flera elever ger uttryck för. Rötterna för den är många och förgrenade: 
den hämtar sin näring i hemmiljö och övergripande kultur, i mediala repre-
sentationer och i skolmiljön och de förväntningar den kommunicerar både 
som arena och agent (Connell 2005:164). I skapandet av den mycket fysiska 
manlighet som framträder både i enkätsvaren och i fältarbetssituationer sam-
spelar både klass, kön, etnicitet och regional identitet i ett identitetsskapande 
som till stor del tar form genom ett urskiljande av andra stereotyper. Själv-
bilden hos en grupp formas till stor del genom det som brukar kallas symbo-
lisk inversion. Genom att beskriva och ringa in sin föreställda sociala och 
kulturella motsats, utvecklar man en bild av den egna gruppens identitet. 

Målarpullan, estet-aset och den kroppsliga 
maskuliniteten 
”Varför tror du det är så få tjejer som går byggprogrammet?” lyder en fråga i 
enkäten. De allra flesta hänvisar till arbetets tunga och slitsamma karaktär.4 
Att vara byggjobbare kräver fysisk styrka och tjejer saknar både muskler och 
vilja att slita: ”Dom är väl rädda att ta i lite”, ”dom orkar inte bära någon-
ting”, och ”dom är klena å kanske värdelösa” är några exempel. Dessutom är 
jobbet skitigt, och det är också något som förknippas med manlighet och 
antas verka avskräckande för flickor: ”vissa är rädda att få skit under naglar-
na” eller ”de gillar väl inte att skita ner sig”. Flera menar att byggarbete är 
ett mansjobb, med argument som ”man jobbar med sina händer och det är 
ofta hårt och jobbigt”, det ”kräver muskler, teknik och hjärna”. ”BYGG-
JOBB ÄR MANSJOBB”, skriver en elev med stora versaler. Andra tror att 
det har att göra med den sociala miljön.  Tjejer trivs inte därför att de inte är 
”lika accepterade ute på byggena”, de pallar inte trycket, jargongen och sex-
trakasserierna, menar några elever.5 

På frågan om byggarbetare är ett manligt yrke svarar de flesta ja. Av de 
tjejer som trots allt går byggprogrammet, väljer de flesta inriktningen på 
måleri det andra året. De blir ”målarpullor”, som några uttrycker det. Även 
målaryrket kan vara slitsamt och fysiskt krävande, men här för man fram att 
måleriet stämmer bättre med förment feminina kvaliteter, som konstnärlig-
het, ”petighet” och känsla. 

När jag frågar Fredrik hur de tjejer som går bygg på hans gymnasium 
verkar trivas, säger han att han inte vet så mycket om dem. De är 2-3 tjejer 
på måleri som verkar hänga ihop med varandra. De är inte tjejiga, menar 
Fredrik – och det tycks i sammanhanget vara något positivt. Det är ett förhål-
                                 
4 Åtta kvinnor har svarat på enkäten. Deras svar skiljer sig inte på något generaliserbart sätt, 
utom möjligen att sex av dem anser att de inte har särskilt mycket gemensamt med sina 
kurskamrater. 
5 De åtta kvinnor som svarat på frågan tror alla att det har att göra med att man som tjej inte 
tror att man ska klara av utbildningen eller yrket. 
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lande som påtalats i många andra undersökningar av unga människors köns-
konstituering: det feminina har negativ laddning i allmänhet och för män i 
synnerhet, medan det maskulina kan betraktas som något positivt även för 
kvinnor (Nordberg 2005). Trots det tycks tendensen ha viss påverkan på 
inriktningarnas olika status; ”målare är väl sedda som fjollor av de flesta”, 
skriver exempelvis en elev. På frågan om det finns något typiskt manligt 
eller typiskt kvinnligt, har några också angivit skillnaden mellan byggarbete 
och dekorationsmålning som två ytterligheter med könsmässig laddning. 
Enkätfrågan ger över huvud taget upphov till två mycket stereotypa kontras-
ter. Som manligt anges exempelvis muskler, att gymma, hantverk, kroppsar-
bete, lyfta tunga saker, att slita ut sin kropp, fordon, slagsmål, bilar, öl, fixa 
på gårn, bättre byggda muskulärt, äta, knarka, snusa, att mecka med bilar och 
göra praktiska saker, köra en fet jänkare, dricka öl, kolla på TV, snusa, vara 
överallt utom i köket. Det kvinnliga beskrivs i samma anda som smink och 
skit, kvinnor är nog petigare, sy kläder, barn, balett, cider och skitsnack, 
barnavård, omsorg, hemkunskap, grina, röka, mode, dans och sånt är väl 
typiskt kvinnligt, laga mat och städa, tvätta och diska, tjata på en att städa, 
mode, estet, ta hand om gamlingar, vara i köket. 

Här framträder en traditionellt könskodad arbetsdelning: kvinnor lagar 
mat, diskar, städar, tar hand om barn och gamlingar och håller till i köket. 
Männen undviker köksregionerna men håller i gengäld till lite varstans, med 
viss förkärlek, tycks det, för garaget. Upprabblingen betonar också saker 
som man gör framför karaktärsegenskaper, som till delar framstår som med-
vetet värdeladdade. Kvinnor grinar, snackar skit och tjatar. Män lyfter tunga 
saker, fixar på gården och meckar med bilen. Alltihop andas en önskan om 
entydiga och klara könsgränser och föreskrivna roller för män och kvinnor, 
där den fysiska manligheten har ett högt värde. 

Karakteriseringarna av det manliga och det kvinnliga får väl ses som en 
föreställning om hur saker och ting bör vara, snarare än hur de är. Å andra 
sidan svarar de angivna fritidsintressena hos många mot samma fysiska 
maskulinitet. Flera uppger att de lirar fotboll eller hockey, kör cross eller 
meckar med bilar, ”super”, ”gymmar” eller ”knullar”. På frågan om man har 
mycket gemensamt med de andra på bygg återkommer samma teman: mo-
torcross, snus, bärs, brudar, idrottsintresse, styrka, intresse för byggnation 
och för bilar är några av de gemensamma nämnare som tas upp. Den manli-
ga framstår närmast som en antites till det kvinnliga, där det kvinnliga för-
knippas med en vekhet som man i egenskap av man måste hålla ifrån sig. 
Det är en hållning som sätter sina spår i kropp och rörelsemönster. Umgäng-
et i korridorerna präglas som redan nämnts av mer eller mindre vänskapliga 
knuffar och slag, yviga gester och tacklingar. Många tar rent fysiskt mycket 
plats – de brer ut sig på sittplatserna, halvligger över bänkar. Utspottade 
prillor är ett ständigt problem. Å andra sidan är det de elever som lever upp 
till den stereotypa maskuliniteten som syns och utmärker sig. Alla pojkar 
anammar inte denna maskulinitet. De tenderar emellertid att hamna utanför 
den självidentifierade gruppen. Å andra sidan tycker jag mig också kunna 
urskilja ett annat mönster. Bland de pojkar som befann sig på ”lägre nivå” i 
hierarkierna inom grupperna, blev det särskilt viktigt att upprätthålla den 
dominerande typen av maskulinitet, medan det för de pojkar som utmärkte 
sig som ”ledartyper” tycktes finnas ett större spelrum och fler möjligheter att 
uttrycka sin identitet på och leka med mansrollen på ett tydligare sätt. 
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”Plåster är omanligt” 
En annan uppenbar effekt som intresserade mig var att maskuliniteten inte 
endast användes av pojkar och män. Det var något som blev väldigt tydligt 
redan efter en kort tids fältarbete. Vid ett tillfälle intervjuar jag två flickor, 
Ellen och Sara, ur den ena klassen. 

En av flickorna, Ellen, hade från början tänkt sig att bli florist eller frisör. 
Hon valde bort det på grund av att hon inte kunde tänka sig att gå i en klass 
med bara tjejer. 

Ellen: Det blir så mycket skitsnack. Med killar är det annorlunda. Då är det 
bara ”smack” (hon visar en rak höger) – och sen är det bra. Men tjejer; de kan 
bara gå och sura. 

Jag: Varför tror du det är så? 

Ellen: Vet inte. Jag slåss. Jag är inte så´n. Är det nå´n som är taskig så – 
smack. Jag har alltid varit med killarna. 

 
Påståendet förvånade mig lite. Under skoltid är mönstret nämligen otvety-
digt: killarna umgås i grupper som tycks vara mer eller mindre fasta och de 
få tjejerna håller sig till varandra. 

När jag frågar Ellen och Sara varför de föredrar varandras sällskap, skrat-
tar de och säger att det har de inte tänkt på. Men de påstår inte att de är an-
norlunda än andra tjejer – även om de strax innan hade berättat att de inte 
drog sig för att slåss med knytnävarna. De fortsätter att berätta för mig hur 
falska, opålitliga, skvallriga och avundsjuka flickor och kvinnor är – och 
hänvisar till pms och hormoner. Efter en liten stund kommer Petter ut från 
lektionen och närmar sig oss nyfiket. Petter tillhör de pojkar i klassen som 
både fysiskt och verbalt tar mycket plats. Han är stor och kraftig, skämtar 
mycket med sina klasskamrater och går bygg bara för att få ett examensbe-
vis. Jobb har han redan fixat. Snart har Petter lagt sig i diskussionen. Han 
iakttar Ellen och Sara med skeptisk min. 

Ellen: Tjejer är så löjliga!  

Sara: Om jag var kille skulle jag vara bög. Jag skulle aldrig stå ut med mig 
själv.   

Petter: Men kan inte vi också vara trötta och gnälliga då?  

Ellen: Men ni är inte så långtjuriga. 
 
Hos Ellen och Sara förknippas maskulinitet med rättframhet, ärlighet, upp-
riktighet och mod. Kvinnor är labila – män är stabila, flickor är opålitliga 
och falska, pojkar säger vad de menar och menar vad de säger. Men den 
positiva maskuliniteten tycks samtidigt förknippas med en viss kroppslig 
disposition, som överraskande nog kan användas av både pojkar och flickor. 
När Ellen berättar om hur hon hade skadat handen under en tidigare plåtlek-
tion, blir den positiva värdeladdning som även denna del av maskuliniteten 
omfattar tydlig. Ellen behövde stoppa blodflödet, och gick för att be läraren 
om lite tejp. 

Petter: Tejp? (Förvånad min).  

Ellen: Ja! Plåster är omanligt. Jag kunde ju inte fråga efter plåster. Det är löj-
ligt. Nej, man får ta tejp (skratt).  
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Petter: Men det kan ju bli, vad heter det, infekterat ju. Var och så. 
 
Ellens resonemang visar på en central paradox. Hennes språk och handlande 
bär på möjligheten att bryta mot de stereotypa könsmönstren. En flicka kan 
lika gärna använda tejp i stället för plåster. Men genom att nedvärdera sitt 
eget kön och själv peka på att hon bara härmar ett maskulint ideal, inskärper 
hon i stället stereotyperna. Det visar på hur sammanflätade de maskulina 
idealen är med en nedvärdering av det feminina. 

Men det visar kanske också på hur den som inte är ifrågasatt i sin masku-
linitet och som förfogar över de, i detta sammanhang betydelsefulla markö-
rerna för den normerande maskuliniteten, har större möjlighet att ifrågasätta 
rådande normer. Petter verkar ju tycka att Ellen borde använda plåster, inte 
för att hon är tjej utan för att såret annars kan bli infekterat. I den meningen 
är det han som för ett ögonblick lämnar könsstereotyperna. 

Ungdomar bär med sig genussystem och könsmönster som har etablerats 
utanför skolan. Det gäller naturligtvis både pojkar och flickor. Men medan 
flickors liv och erfarenheter studerats mycket ingående utifrån ett genusper-
spektiv, är pojkars genusskapande mindre problematiserat. Skolan har också 
en central roll i formandet av moderna maskuliniteter – både som en agent 
som bidrar till att skapa genus, och som en arena på vilken unga människor 
iscensätter, förstärker eller omförhandlar sin maskulinitet eller femininitet 
(Connell 2005:164). 

En växande maskulinitetsforskning har påtalat vikten av att studera mas-
kulinitet som en kulturell konstruktion (Beynon 2002:2f). Pojkens utveckling 
till man sker i dialektik med omgivningens förväntningar och de ideal som 
kulturen ställer upp som det rätta och riktiga för en människa av manligt 
kön, snarare än av någon inneboende, oföränderligt maskulin essens. Det 
faktum att det inte finns en maskulinitet, utan en rad olika mer eller mindre 
kulturellt legitimerade sätt att vara man på i dagens föränderliga samhälle, 
gör detta förhållande tydligt. 

Jag tror det är oerhört angeläget att undersöka hur olika typer av maskuli-
nitet kommer till stånd och reproduceras i skolmiljön. Inte bara på grund av 
den uppenbara anledningen att vissa former frammanar förakt och förtryck 
av dem som blir offer för den, utan också för att den i så hög grad begränsar 
också de unga männens liv genom snäva och begränsade genusidentiteter 
(Seidler 2004, Lennartsson 2005). 

Estetfrisörbögen och heteronormen  
En motsättning som framstår som tydlig i enkätsvaren är den mellan det 
manligt dominerade byggprogrammet och den kvinnligt dominerade estetlin-
jen. Den påtalas av nästan alla. Svaren spänner mellan en mer skämtsam och 
lättsam attityd till ett mer öppet uttryckt förakt för dem som förmodligen ses 
som mest annorlunda i förhållande till den egna identiteten. ”Mm, vi hatar 
estetjävlarna” svarar en elev. ”Estetasen” eller ”estetäcklen” framkallar olust 
genom att bryta mot föreställningarna om hur man ska se ut och bete sig som 
man eller som kvinna. De ligger så långt ifrån den kroppsligt definierade 
maskulinitet, som flera av byggeleverna ger uttryck för, som man kan kom-
ma. 

”Kan man se på elever vad de går för program?” frågar jag Fredrik. Nej, 
det tycker han inte. Alla ser ungefär likadana ut. Fast det förstås – esteterna 
utmärker sig. ”Hur då?” undrar jag. ”De har frisyrer som fågelbon och kne-
piga kläder.” De ser trötta ut, de är vitsminkade och har trasiga strumpor. 
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”Hur manligt är det att som kille ha snorgröna tajts?” säger Mattias med en 
humoristiskt menande min när vi pratar om elever från estetprogrammet på 
deras skola. Frisörlinjen har, vid närmare eftertanke, också sina kännemär-
ken enligt Fredrik. Särskilt utmärker sig en avvikare: ”estetfrisörbögen”, den 
enda killen på frisörlinjen. Han klär sig som en tjej, umgås med tjejer och 
”går inte som en karl”. 

”Går det inga bögar in din klass då?” frågar jag.  

”Det vill jag inte säga. En kille är djävligt bögig”. 

”Hur är man då?” 

”Som man ser på TV. De andra, inklusive mig, har bögfobier. Han har väl 
fått några tillsägelser, om man säger så.” 

”Vad gör han då?” 

”Han står så himla nära folk. Han ska hålla på och smekas och djävlas”.  Som 
om inte det vore nog är han dålig på att munhuggas också. Han har emellertid 
ett alibi: fast sällskap med en tjej. Vid närmare eftertanke kommer Fredrik på 
en till i klassen som är lite ”bögig”.  

”Han är lite feminin i sättet, kvinnlig i vissa saker”. 

 ”Hur är man då?”, frågar jag, men det kan Fredrik inte riktigt sätta fingret på. 
Det har att göra med hur man rör sig och hur man pratar eller bemöter andra 
människor.  

”Passar man inte som byggjobbare om man är bög?”, undrar jag. Jo, det är 
OK, menar Fredrik – så länge man ”håller det inne”. 

 
Det nedlåtande talet om bögar visar tydligt på en praktik som unga män, och 
även kvinnor, använder sig av för att inskärpa sin normalitet och den hetero-
sexuella normens överordning. Fjolla, kärring och bög är vanliga tillmälen 
som bidrar till att upprätthålla den hierarkiska ordningen av kön och sexuell 
läggning (Connell 2005:172). På frågan om det är viktigt att vara manlig 
som man och kvinnlig som kvinna, svarar flera i enlighet med dessa före-
ställningar,: ”Ja, det är vell för fan klart att de är!!”, ”Ja, för män ska vara 
män och inga fjollor”, ”Ja, för om en man beter sig som en tjej blir man kal-
lad bög”, ”Ja, man vill inte förknippas med en kvinna” är några av svaren. 
En kvinna ska vara kvinna och en man ska vara man, och det styr hur man 
beter sig, hur man klär sig, rör sig och pratar – och i de yrkes- och studieval 
man gör. En kvinna som övertar manligt kodade attribut eller företeelser kan 
vara OK. Det kan till och med i viss mån vara prestigehöjande för henne, 
även om ”män dras till kvinnliga kvinnor”, som en elev uttrycker det. ”Det 
är coolare att gå bygg om man är tjej”, utrycker en elev det. För en man ut-
gör gränsen en mer minerad mark. 

Homofobi är grunden i dagens normerande maskuliniteter, menar flera 
mansforskare (Connel 1999, Kimmel 1994). Om horstigmat – den ständigt 
närvarande risken att bli utpekad som ”hora” – utmärker och upprätthåller 
gränserna för kvinnors handlingsutrymme, är bögstigmat förmodligen det 
mest påtagliga hotet för den man som inte beter sig enligt det normerande 
manliga sättet (Mac an Ghail 1994). Eftersom gränsen ständigt är hotad, 
måste den också ideligen dras på nytt, inskärpas och omformuleras. Om man 
till fullo ska anpassa sig till den normerande manligheten, är möjligheterna 
att uttrycka sin identitet starkt begränsade. Det är beteenden och praktiker 
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som cementerar hierarkier, dominansförhållanden och förtryck, inte bara mot 
de män som är homosexuella, utan mot alla män, därför att det i så hög grad 
begränsar deras valmöjligheter i livet. 

”För vi är så rasistiska på bygg”  
 
“Är du lärare?” ropar någon efter mig en morgon när jag passerar entrén in 
till skolan. Utanför dörrarna och i slussen in är det som vanligt fullt med 
elever. ”Vad söt du är!” Kanske är utropet ämnat att göra mig generad eller 
ge de andra killarna i sällskapet ett gott skratt. 

”Tack, det var snällt sagt”, säger jag och går fram till killen i entrén, som 
blir uppenbart ställd över att jag svarar honom. De andra skingras. Precis 
som pojken som tilltalat mig, ser de ut att tillhöra skolans minoritet av ”in-
vandrarkillar”, som hänger tillsammans på rasterna. Jag berättar att jag inte 
är lärare, och försöker kort förklara vad jag gör på skolan. Killen sneglar åt 
sidorna när vi pratar, verkar lite obekväm över uppmärksamheten. Han är 
snickare och går i trean, förklarar han när jag frågar. 

”Vad tycker du om skolan då”, frågar jag.  

”Allt är skit på den här skolan.”  

”Vadå, menar du?”  

-”Allt. Invandrarna är här nere, svenskarna här” säger han och visar på en 
höjdhierarki med händerna.  

”Är det så? Kan jag inte få intervjua dig om det då?”  

”Nej, nej. Men du kan skriva det jag sa.” 
 
Jag hann aldrig med någon intervju med killarna som upplevde ett tydligt 
utanförskap inom bygg. Det är naturligtvis en stor brist, och jag hoppas nå-
gon gång få möjlighet att följa upp studien med fler intervjuer. Hur de möns-
ter som framträdde under fältarbetet, där få elever tycktes umgås ”över grän-
serna”, och där elever med annan etnisk bakgrund än svensk föreföll umgås 
mer med varandra än med andra elever ur samma klass, kan förklaras och 
analyseras vet jag inte. Men det kan i sammanhanget vara värt att titta när-
mare på de svar som eleverna angav på en av frågorna i enkäten, nämligen 
varför man tror att så få med utländsk bakgrund söker till byggprogrammet.  
Ett flertal opponerar sig mot frågan. 

”Vad då få, det kryllar ju av dom”, ”få??? De är alldeles för många” eller 
”för vi bor i Sverige” skriver exempelvis några elever. Det verkar inte vara 
en fråga man har reflekterat över eller diskuterat. Ändå är det ett faktum att 
endast 7 % av byggeleverna nationellt sett har annan bakgrund än svensk. 
Av dem som svarat på enkäterna har endast två angivit ett annat födelseland 
än Sverige. I Fredriks klass går inga med annan etnisk bakgrund än svensk. 
De flesta har ingen teori om vad det kan bero på. Några få har givit mer vari-
erade svar: ”De vet inte tillräckligt om bygg och har inte någon som jobbar 
inom bygg i sin familj”, ”kanske att det anses B att vara hantverkare i deras 
hemland”, eller dom vill ha en ”finare utbildning”. 

Det finns de som uttrycker en mer eller mindre uttalad kritik mot den ra-
sism som man menar präglar både branschen och utbildningen. ”Det är 
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mycket rasistiska åsikter hos dom äldre inom bygg” och ”många lärare har 
väldigt konstiga åsikter” skriver ett par elever. ”På ett bygge lever dom kvar 
i 1800-talet och utländska människor är inte lika mycket värda”, skriver en 
annan. En elev menar att ”det är jävla många fega bönder som i gäng vågar 
visa att dom är rasister och när dom är själva är dom fega och går runt med 
knogjärn”. 

Omkring ¼ av svaren har en direkt främlingsfientlig prägel. ”Skit samma, 
jag vill inte ha dem här”, ”För att dom är värdelösa” eller ”inte tillräckligt 
kompetenta”, ”dom sköter inte sitt jobb”, ”för att det krävs lite hjärna” eller 
”för att dom flesta vill sitta på stolen och ta pengar i stället för utbildning” är 
några av svaren. 

När man förklarar varför så få kvinnor söker bygglinjen, söker man svaret 
i dess kroppsliga dimension: det skitiga slitgörat och de tunga lyften är inte 
lämpade för kvinnors kroppar. När invandrarungdomars olämplighet förkla-
ras, lyfter man i stället fram arbetets teoretiska delar; de är inte tillräckligt 
smarta, de klarar inte av jobbet för de inte är lika bra som vi är. Föreställ-
ningarna om andras begränsningar säger någonting om hur man vill se sig 
själv. Genom stereotypa bilder av kvinnor som svaga och fåfänga, och av 
”svartingarnas” inkompetens, slöhet och opålitlighet upprättas den lika ste-
reotypa bilden av byggkillen: en fysiskt stark och duglig arbetare, som inte 
drar sig för att hugga i eller skita ned sig. Han är uthållig, pålitlig, kompe-
tent, lojal – och vit. 
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5. Grabbens återkomst – eller var han 
aldrig borta? 

Skolan är naturligtvis inte endast en neutral plats för inlärning. Den spelar 
också en stor roll i identitetsskapandet för unga människor. Dels som en 
plats där man möter, jämför sig med och influeras av – eller tar avstånd från 
– jämnåriga, och dels som en plats där undervisning, lärargrupper och en-
skilda lärare präglar identitetsarbetet, både i form av aktivt avståndstagande 
eller som modeller och förebilder för vuxenhet.  De kulturella skillnader man 
bär med sig hemifrån reproduceras, inskärps och förstärks i skolmiljön. Me-
delklassbarn fortsätter att utbilda sig och få medelklassjobb. Arbetarbarn 
följer i sina föräldrars spår och får arbetarjobb. 

Kan man föreställa sig att skolan också fungerar som en agent i skapandet 
av olika typer av maskulinitet? 

Skolan och grabbigheten 
Till att börja med finns det traditioner som skolan själv inte rår på, trots en 
god vilja. Det första och kanske mest tydliga exempel jag stöter på är ex-
emplet med stipendiaten som nekades att motta ett stipendium av det skälet 
att hon var kvinna. Stipendiegivaren hade angett att stipendiet avsåg en man-
lig stipendiat, och trots att skolan ville ge stipendiet till en tjej året innan, 
gick det inte. 

Ett annat exempel, som kommer fram efter att de få kvinnliga elevernas 
sjunkande närvaro och betyg på gymnastiken blir uppenbara, är idrottslek-
tionernas utformning och anpassning efter en specifikt manlig norm. Jag har 
själv inte hunnit delta under lektionstillfällena på idrotten. I intervjuer med 
eleverna framkommer dock deras upplevelse av idrotten, som till största del 
bestående av konditionstester och styrkeprov som bedöms enligt fasta gräns-
värden, framtagna för pojkar och män. Tävling i snabbhet och fysisk styrka 
tycks vara grunden för den schemalagda idrotten och de kvinnliga eleverna 
känner sig misskrediterade av den ensidiga undervisningen. När de inte stäl-
ler upp på rådande villkor, kan de få möjlighet att delta i idrotten med andra 
aktiviteter – men det påverkar enligt dem själva betygen negativt. 

I några avseenden finns således aspekter i själva skolmiljön som tycks re-
producera en traditionell syn på ”grabben” som går byggprogrammet. 

Det material som presenterar skolan, i marknadsföring utåt och i den bild 
av skolgemenskapen som man från skolans ledning vill överföra på eleverna 
genom gemensamma aktiviteter, i skolblad och policydokument manar emel-
lertid fram bilden av ett gymnasium präglat av mångfald och tolerans. Man 
lyfter gärna fram goda exempel som strider mot normen; en kille med in-
vandrarbakgrund som gjort mycket bra ifrån sig på byggprogrammet får 
agera modell på informationsbladet, och arbetsprover som skickliga tjejer 
åstadkommit visas upp med stolthet. De lärare jag pratat med är undantags-
löst positiva till tjejer i gruppen. Tjejernas positiva inverkan på gruppen om-
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nämns av flera lärare; de har enligt dem en både lugnande och pådrivande 
effekt på killarna och de bedöms generellt som seriösa, duktiga och trevliga. 

Det blir också påtagligt under flera lektionstillfällen att lärare aktivt och 
medvetet motarbetar de negativa aspekter som kan sägas hänga samman med 
den maskulinitet som dominerar bland eleverna. Gång efter annan pratar 
man om framtiden; om vikten av att planera, att skaffa sig goda betyg, att 
lära för livet. De värderingar som skolan vill stå för och som uttrycks i Lika-
behandlingsplanen och uppsatta regler för alla på gymnasiet, trummas in. 
Här ingår förbud mot att bära logotyper eller smycken med rasistiska bud-
skap. Det är ett förbud som respekteras under kärnämneslektionerna. Vid de 
få tillfällen då jag är med under praktiska lektionstimmar, tycks några elever 
dock ha tummat något på reglerna. Här syns flera tröjor med slagord och 
illustrationer av Vit Makt musik. 

Jämställdhet och elevinflytande diskuteras vid ett flertal tillfällen med 
klasserna under min tid på skolan. Ett annat mycket ofta återkommande och 
uppenbart positivt laddat begrepp är vuxen i olika former. Att bete sig vuxet, 
att lära sig bli vuxen, att vara uppgiften mogen är ämnen för både uppma-
ning och diskussion. 

Under ett lektionstillfälle kommer en inbjuden gäst och talar om livskun-
skap. Precis som vid andra tillfällen talas det mycket om vuxenhet. Att följa 
reglerna och inte ifrågasätta tycks allmänt känneteckna vuxenheten. Det sätts 
likhetstecken mellan att bete sig vuxet och att komma i tid, visa respekt, ta 
av sig mössan och ytterkläderna på lektioner och inte prata i mobiltelefon 
eller lyssna på musik under lektioner. Tilltalet är generellt sett lite tufft och 
direkt, och byggeleven omnämns generellt sett som en ”han”. Hänvisningar 
görs till sportens värld, till lumpen och det militära och till det som eleverna 
själva framhåller som viktigt och som ett mål för utbildningen: pengar. 

”Vi kommer att få en elitgrupp som siktar mot universitetet, och en un-
derklass som går praktikutbildningar”, menar föreläsaren och pekar på sam-
bandet mellan skolresultat: skolkar man väljer man automatiskt bort de efter-
traktade pengarna. 

Viljan att få eleverna att se allvaret i och värdet av sin utbildning är up-
penbar. Men kanske kan man tänka sig att de föreställningar om byggeleven 
som de ständiga påminnelserna om värdet av en vuxenhet som kräver ansar, 
respekt och laglydighet uttrycker, samtidigt riskerar att få motsatt effekt. 
Upprepandet av vuxenhetens dygder och nödvändigheten av att komma i tid, 
lägga manken till, plugga och visa hänsyn visar ju också på att man ser – 
eller förväntar sig – brister på dessa områden bland eleverna. ”De säger att vi 
har för dåliga betyg,” svarar en kille på frågan om vad som är dåligt med 
gymnasiet under livskunskapslektionen. 

Kanske kan negativa förväntningar hos lärare också underblåsa motviljan 
till teoretiska kunskaper. Wångdahl och Johansson visade i en C-uppsats på 
de negativa föreställningar som blivande gymnasielärare hyste om elever i 
yrkesförberedande utbildningar. En dominerande föreställning gjorde gäl-
lande att de var svåra att undervisa och saknade studiemotivation (2006:5f). 

När jag frågar Fredrik om det känns som om lärarna har höga krav på 
dem, skrattar han. ”Äldre lärare behandlar byggare som om de vore 14-
åringar” säger han. När jag frågar vad han menar förklarar han det med att 
flera lärare inte förväntar sig särskilt mycket av byggeleverna. De förutsätts 
inte ha så stort intresse av teoretiska ämnen. Samhällskunskapen urartar då 
och då till mer lättsamt prat om hockey och fotboll. Klassen har få läxor, 
tempot är relativt lågt och en del lärare tenderar att ”runda av” inför helgen. 
”Man vänjer sig vid tempot”, säger Fredrik. När en ny naturvetenskapslärare 
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kom till hans skola, hade han alldeles för höga förväntningar på vad klassen 
skulle prestera. ”Nu har du kommit till helt fel klass”, upplyste eleverna 
honom. Sedan dröjde det inte länge innan han hade anpassat sig till en nivå 
som i klassens ögon var mer rimlig. 

Åtskillnaden mellan de teoretiska ämnena och de praktiska är också en åt-
skillnad som förstärks genom undervisningens upplägg. I verkstadslokalerna 
undervisas i praktiska ämnen under särskilda perioder, medan den teoretiska 
undervisningen äger rum i särskilda teorisalar av klassiskt snitt, med skol-
bänkar, whiteboardtavlor och krav på koncentrerad tystnad och avlagda kep-
sar. 

”Här är det gruppen som räknas, inte individen.” 

”Man kan vara hur mjuk som helst – det viktiga är att man kan ‘svara upp‘ att 
man är social – de är så sociala på bygg.” 

 
Så säger en lärare till mig när jag frågar om sammanhållningen i klasserna. 
Jag ville veta mer om hur de killar och tjejer som inte lever upp till idealet 
eller anpassar sig efter normen bemöts av de andra eleverna. Där finns vis-
serligen tydliga grupperingar och några fall av uppenbart utanförskap – men 
i huvudsak fungerar klasserna bra, menar flera lärare. Så länge man inte själv 
tar aktivt avstånd, utan är social, kan svara för sig och bemöta jargongen blir 
man också accepterad som en i gruppen. Och det är gruppen som räknas – 
inte individen. Det är en återkommande föreställning bland lärarna.  Det är 
en bild av eleverna på yrkesförberedande program som bekräftas även i an-
nan forskning (Hill 1998, Malmgren 1992). Det är också den kulturella sida 
av maskuliniteten som i hög grad accepteras, och i viss mån också premie-
ras, av skolan. Till att börja med pratar man gärna om gruppen som en täm-
ligen homogen skara ungdomar. Mitt intryck är att man då refererar till de 
manliga elever som lever upp till den stereotypa bilden av en arbetarkille; 
den lite bullriga, skämtsamma men fåordiga eleven i keps med snus under 
läppen och glimten i ögat. De betraktas som sociala och charmiga men föga 
studiemotiverade, okomplicerade och lättsamma. Det är raka puckar och 
enkla budskap. 

Killarna är lättare att ruta in och skapa ramar för. För killar är det bara att 
höja rösten. De är som dumma hundar ibland. Tjejer är som katter. Men jag 
har träffat tjejer som är som killar också. 

 
Så säger en lärare om eleverna. Den maskulinitet de företräder ställs i kon-
trast dels till kvinnliga elever i allmänhet och till estetelever i synnerhet, och 
dels till de elever på bygg som tycks betraktas av både lärare och elever som 
en egen kategori: killarna med invandrarbakgrund.  Det tycks råda en enig-
het om att dessa elever medför en del problem och är svåra att få grepp om. 
De stämmer inte helt och hållet in på den bild av “byggrabben” som är ac-
cepterad och sanktionerad på gymnasiet. Några av dem kommer ofta för sent 
och lärarna bedömer att de har attitydproblem. 

Som kontrast och för att visa på de positiva sidorna av ”grabbigheten” 
framhålls emellertid oftare estetutbildningarnas elever. De domineras av 
tjejer och tycks både bland lärare och elever representera en motsatt ytterlig-
het på elevernas personlighetsskala. De klär sig besynnerligt och analyserar i 
tid och otid allt som sägs och görs. De uttrycker mycket explicit sina känslor 
och beskrivs av någon lärare som oförutsägbara, svåra att arbeta med, nervö-
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sa och splittrade. ”Hos esteterna är det mycket mer navelskådande, de är 
mycket mer individcentrerade. De är tjejer – ofta är de ju mer tränade,” säger 
en lärare. I relation till de splittrade, individcentrerade och komplexa ”estet-
tjejerna” framstår ”byggkillarna” som rättframma och lätthanterade elever. 

Men kanske kan de mer problematiska sidorna av grabbigheten samtidigt 
hänga ihop med denna uppsida. Maskulinitetsforskaren R W Connell menar 
att nuvarande maskulinitetsformeringar i skolan stöter bort många pojkar 
från kunskapsområden som är viktiga för deras framtid (Connell 2005:174). 
Om det stämmer innebär det att många unga män kommer att sakna grund-
läggande kunskaper om hur samhället fungerar, om kommunikation och om 
hur man problematiserar och ifrågasätter sitt samhälle och etablerade makt-
ordningar. Ser man till vilka ämnen som av flera elever på bygg betraktas 
som överflödiga, rör det sig just om kunskaper som ger redskap för möten, 
interaktion, samhällspåverkan och interkulturell förståelse. 

En dödförklarad maskulinitet?  
Bilden av den ”typiske” byggaren sammanfaller lätt med dem som spinner 
på förutfattade meningar (Nordberg 2005:136). De pojkar som i sina svar 
överensstämmer med den stereotypa bilden av en ”ung arbetarkille”, blir till 
stor del också de som lyfts fram i min artikel. Sammantaget är kanske det 
mest påtagliga i pilotprojektet egentligen den variation som enkätsvaren och 
fältstudierna trots allt uppvisar. På frågorna som rör klassernas sammanhåll-
ning, svarar många att alla i deras klass är trevliga, man har mycket gemen-
samt och ingen är mobbad.  Men det finns också ett antal som menar att de 
inte har så mycket gemensamt med övriga i klassen och att det finns 
”dom/den som går ensam”. ”Dom är bönder och barnsliga, jag skiter min 
klass”, svarar en elev. Det är också många som inte ger uttryck för några 
som helst homofoba, misogyna eller främlingsfientliga föreställningar. 

Alla är dock tvungna att på något sätt förhålla sig till den normerande 
maskuliniteten. Den maskulinitetsnorm som framträder tycks i grunden vara 
en reproduktion av traditionell arbetarklassmaskulinitet, med rötterna i indu-
strisamhällets lönearbete, den försörjning det gav och den fysiska styrka det 
krävde (jfr Hill 2006). Här finns likheter med arbetargrabbarnas inskolning 
till skeppsvarv och fabriker under 1930- och 40-talen, som Gösta Arvastson 
(1987) har beskrivit i boken Maskinmänniskan, men också en avgörande 
skillnad. Dåtida maskulina ideal bottnade i drömmar om att förutom att bilda 
familj, också få ett livslångt riktigt arbete. I den nya ekonomin och på en 
rörlig arbetsmarknad har denna senare möjlighet i stort sett försvunnit. Där-
med har också förutsättningarna för dagens maskulinitetskulturer förändrats. 

Det sena 1900-talet har inneburit omvälvande förändringar på arbets-
marknaden, från en industriell till en postindustriell ekonomi, från ett fa-
brikssamhälle till ett kunskapssamhälle, med en ökad jämställdhet som 
släppt in kvinnor på arbetsmarknaden och allt fler mångkulturella arbetsplat-
ser. Den fysiska styrka och arbetsstolthet som varit grunden i arbetarklass-
maskuliniteten har underminerats av ett samhälle som domineras av andra 
färdigheter (Beynon 2002:87, Mac an Ghail 1994). 

Den ”gamla manligheten” har förklarats död (Beynon 2002:98, 107). Men 
i samma stund uppmärksammas en ”nygammal” arbetarklassmaskulinitet, 
omstöpt i kommersiell, säljbar form av glassiga magasin – i Sverige har vi 
exempelvis Slitz, Café och King - och reklammakare, i en ny våg av identi-
tetsskapande prylar och bilder som vänder sig till pojkar och män (Beynon 
2002:98, 107ff). I Sverige, med sin tradition av lätt självironisk och humoris-
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tisk reklam, träder Norrlands Guld-killarna fram som sympatiska uttryck för 
något genuint svenskt och genuint manligt. Det är en maskulinitet som inne-
håller alla de traditionella elementen: muskler, bilar, fotboll, bärs och brudar 
– men med en ironisk tvist, ett självmedvetet och distanserat leende i mungi-
pan. Är det vad det är frågan om här? Eller kan det vara så att den dödförkla-
rade maskuliniteten egentligen aldrig har försvunnit - att medan forskarna 
har riktat sitt sökarljus mot det som ligger i stöpsleven, mot det obeständiga 
och övergående, har annat förblivit relativt fast och konformt?  I alla händel-
ser ger det upphov till genusmönster som strider mot skolans jämlikhetsupp-
drag. Homofobi, misogyni och rasistiska tendenser är alla exempel på för-
tryckande och problematiska maktpraktiker (Connell 2005:176). Men det är 
komponenter i en manlighet som inte bara innebär problem för dem som blir 
offer för den, utan också för de unga männen själva. En snäv och begränsad 
maskulinitet som inte tillåter avsteg från normen, reproducerar ett hierarkiskt 
klassmönster. Därmed reser man höga hinder också för sin egen förmåga och 
möjligheter och begränsar sitt eget liv. 
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