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- En kvalitativ studie om maskulinitet, genus och gruppgemenskap1 
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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att genom ett genus- och gruppsykologiskt perspektiv få 
ökad förståelse för vad några gymnasielärare i teoretiska ämnen upplever kännetecknar att 
undervisa mansdominerade elevgrupper. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med fem 
personer, två män och tre kvinnor. Medelåldern för intervjupersonerna var 44 år. Resultatet 
visade att det fanns hierarkier i de mansdominerade elevgrupperna. Det förekom olika uttryck 
för maskulinitet genom exempelvis användandet av en viss jargong, hur man behandlar 
varandra, hur tolerant man är emot avvikande beteende och synen på homosexualitet. Det 
förkom även negativa attityder gentemot att studera medan det var eftersträvansvärt att få bra 
betyg. För att stärka den egna gruppgemenskapen förekom även en polarisering gentemot 
andra grupper. Diskussionen berörde följande aspekter: Hegemonisk maskulinitet och 
hierarkier, krav och förväntningar på killar och avvikande beteende, aversionen mot att 
studera, differentieringen gentemot andra och lärarnas arbete med maskulinitet och åtgärder 
mot negativa uttryck 
 
Nyckelord: genus, hegemonisk maskulinitet, mansdominerade elevgrupper, socialpsykologi, 
gymnasielärare, yrkesklasser 
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Introduktion 

 
På en VFU-skola jag varit på dominerade manliga elever i vissa av elevgrupperna. I vissa 
klasser fanns inga flickor utan endast killar. I dessa mansdominerade miljöer kunna skönjas 
att vissa attityder ibland uppkom. Detta kunde till exempel vara olika slags antipluggattityder, 
att eleverna i en viss klass inte skulle vara intresserad av att studera för att ”passa in”. I 
grupper kan det även uppstå attityder gentemot andra grupper, att man inom gruppen stärker 
sin gemenskap genom att distansera sig ifrån andra. Med bakgrund av detta anser jag därför 
det vara intressant att ytterligare studera närmare vad några gymnasielärare upplever 
karakteriserar undervisning i mansdominerade yrkesklasser. Ambitionen i föreliggande studie 
är även att närmare studera vilka attityder, enligt samma gymnasielärare, som kan förekomma 
i klassrummet ur ett genusperspektiv, där även gruppsykologiska processer kommer att ingå i 
mitt resonemang.  
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Nordberg (2005) redogör för de olika forskartraditioner som finns inom mansforskningen. 
Den kritiska mansforskningen är en del av genusforskningen och därmed förankrad i 
feminismen. Den kritiska mansforskningen har sina rötter i både feministisk forskning och 
gay studies, som båda har problematiserat de rådande maskulinitetsnormerna och dess 
exkluderingar. Nordberg (2005) menar att enkelt uttryckt kan det sägas att feministisk 
kvinnoforskning främst fokuserat på relationen mellan män/pojkar och kvinnor/flickor. I den 
kritiska mansforskningen fokuseras även på maktförhållanden och över- och underordningar 
inom manskollektivet. Den kritiska mansforskningen vill även belysa att de idag dominerande 
maskulinitetsnormerna skapar problem för pojkar och män. Ekenstam, Johansson & 
Kuosmanen (2001) menar exempelvis att: 
 

trycket att leva upp till den omgivande kulturens förväntningar på hur en pojke eller en man skall 
vara är ofta stort och kan kännas både plågsamt och betvingande (s.12).  

 
Nordberg (2005) menar vidare att därför vill mansforskningen även möjliggöra en förändring 
genom att lyfta fram andra möjliga och mindre förtryckande sätt att vara man och pojke. 
    Nordberg (2005) menar att genom en föreställning om pojkar och flickor som två motsatta 
grupper och då även synen på maskulinitet och femininitet som något som står i 
motsatsförhållande till vartannat, har den variation och de hierarkier som finns inom 
könskategorierna sällan tagits i beaktande. Tallberg-Broman (2001) menar även att då en 
riktning inom forskningen anser att skillnaderna mellan individerna är större än mellan könen 
bör inte kön användas som kategorisering. Istället kan begreppet genus användas som 
inkluderar andra aspekter. Ekman (1995) menar att genus används som begrepp för att ”skilja 
kultur från biologi” (s.108) eller som Connell (1999) uttrycker det, ”genus existerar därför att 
biologin inte bestämmer det sociala” (s.96). Tallberg-Broman (2001) poängterar att genus 
inbegriper även den sociala relationen i kön, det tydliggör att relationen mellan könen, 
egenskaper, liksom flickor och pojkars beteenden, sysslor etc. inte är biologiskt givna utan 
socialt och historiskt konstruerade. Det medför även att genus är föränderligt över tid, ett 
beteende som är socialt accepterat nuförtiden var kanske något tidigare generationer skulle se 
som oacceptabelt. Vad som räknas som kvinnligt respektive manligt är påverkat och relaterat 
till föränderliga faktorer såsom tid, plats och sammanhang. I föreliggande studie kommer 
författaren att använda sig av begreppet genus enligt Tallberg-Bromans (2001) ovanstående 
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definition. Däremot kommer vissa av de redovisade forskarna använda begreppet kön men då 
på ett sätt som ligger närmare genus då de även menar att könet är socialt konstruerat.  
    Hur vi utformas som man och kvinna är ”resultatet av en social anpassning och en 
konstruktion i relation till de omgivande sociala villkoren” (Tallberg-Broman, s.10). Varje 
individ är olika men inom vissa genusgränser. Köns- och genusforskningen undviker allt mer 
begrepp som betonar tudelningen exempelvis man - kvinna, istället används begrepp som 
maskuliniteter och feminiteter. Dessa begrepp markerar mångfalden i möjliga uttryck och 
innehållet i det som anses vara manligt eller kvinnligt. Detta just för att trycka på att det 
exempelvis inte finns ett kvinnligt språk utan många. Dessa genusgränser ställer upp olika 
gränser för oss och överträdelser kan resultera i att vårt beteende karakteriseras som omanligt 
eller okvinnligt. Tallberg-Broman (2001) menar att det här kan vara farligare eller värre för än 
pojke att överträda de gränser som är uppsatta och som utgör ett manligt accepterat beteende. 
Det kan resultera i följande fördömande av omgivningen; ”att vara en flickaktig pojke, att bete 
sig som en kärring, mjukis, eller som ett fruntimmer” (s.11). Connell (2005) menar även för 
att skapa hierarkier använder pojkar sexualitet konstant i sitt kompissnack. Det kan då 
exempelvis vara uttryck som kärring eller fjolla som används som nedsättande beteckningar. 
 
Krav att leva upp till 
 
Gens (1998) menar att pojk- och mansrollen kan innehålla vad som helst, bara den inte 
sammanfaller med hur flickor och kvinnor uppför sig. Det är nämligen inte samma saker som 
förväntas vara bra för en flicka i utveckling till kvinna som förväntas vara bra för en pojke i 
sin utveckling till man. Gens (1998) menar vidare att många har en tämligen otydlig bild av 
vad en pojke är och frågar man någon så räknar de ofta upp de klassiska flickegenskaperna 
fast med ett inte framför, ”att vara pojke är framför allt att inte vara flicka” (s.32). Ekman 
(1995) menar att varje man måste i viss utsträckning både inom sig och utåt sett leva upp till 
vissa ”stereotyper, ideal och förväntningar” (s.141). Detta för att själv kunna känna sig som 
man, men även för att i omgivningens ögon ”framstå och räknas som en man” (s.141). För att 
känna sig som en man måste dessutom allt som kan ge intryck av kvinnlighet undvikas. 
    Carlsson Bergdahl (2007) har intervjuat 74 unga män mellan 15-20 kring olika områden, ett 
av dessa var könsroller. En av de intervjuade uttrycker sig på följande vis;  
 

Mansrollen går ut på att trycka in mannen i ett skal, att vara kvinna så lite som möjligt… hela 
mansrollen går ut på att förtrycka det kvinnliga inom oss… ingen följer mansidealet helt men ändå 
är det det idealet som sätter grunddragen för hur en kille ska vara (s.229). 

 
 Flertalet av de intervjuade ger uttryck för att könsrollen man skapar förväntningar på hur de 
skall vara och bete sig och att detta kan upplevas som hämmande. 
    Connell (1999) menar att både kvinnor och män följer en allmän uppsättning förväntningar 
som är knutna till deras kön, det vill säga könsrollen. Detta synsätt innebär vidare att det alltid 
finns två könsroller i alla kulturella miljöer, en manlig och en kvinnlig. Vidare menar Connell 
(1999) då att maskulinitet och femininet kan tämligen lätt tolkas som internaliserade 
könsroller, produkten av inlärning eller av socialiseringen. Vidare menar Connell att ser man 
på maskulinitet som den internaliserade manliga könsrollen möjliggör detta även social 
förändring. Rollnormerna är sociala realiteter och kan därför också ändras genom sociala 
processer, när socialisationsagenterna i form av exempelvis skola, familj och massmedia 
överför nya förväntningar. Karlsson (2003) betonar även att ”kön skapas kontinuerligt i 
samspel med andra människor”. 
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Hegemonisk maskulinitet och den manliga kroppen 
 
Connell (1999) menar att det finns multipla maskuliniteter och olika genusrelationer mellan 
män. Urskiljandet av flertalet maskuliniteter tar även hänsyn till genusrelationer mellan män. 
Connell (1999) använder sig av Gramscis (ref. i Connell, 1999) begrepp hegemoni som 
hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan hävda och upprätthålla en 
ledande position i samhällslivet. Connell (1999) kopplar samman begreppet med maskulinitet, 
det vill säga hegemonisk maskulinitet. Detta begrepp kan då definieras som ”den 
konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om 
patriarkatets legitimitet” (s.101). Connell (1999) menar att de som representerar den 
hegemoniska maskuliniteten behöver inte nödvändigtvis vara de mäktigaste utan kan snarare 
utgöras av ideal, i form av exempelvis skådespelare och de roller de gör. Individer med stor 
makt eller stora rikedomar kan i själva verket vara långt ifrån det hegemoniska mönstret i sitt 
privatliv. Troligtvis finns det däremot ett samband mellan kulturella ideal och institutionell 
makt för att hegemoni skall skapas.  
    Inom det kulturella ramverk som hegemonin utgör finns det särskilda genusrelationer 
mellan olika grupper av män som är byggda på dominans och underordning. Den 
underordnande manen utgörs främst i europeisk-amerikanska samhällen av den homosexuella 
mannen. Connell (1999) menar att förtrycket placerar homosexuella män ”i botten av mäns 
genushierarki” (ibid, s.102). Homosexuella maskuliniteten är den mest tydliga men inte den 
enda underordnande maskuliniteten. Heterosexuella män och pojkar kan också vara 
underordnande. Dess underordning kan exempelvis markeras i form av symbolisk 
nedsolkning, detta görs genom att smäda dem i form av ihopkoppling med feminitet. Det är 
dock få män som till fullo lever upp till den normativa standarden. Dessa män kan då förhålla 
sig mer avvaktande och samtidigt vara delaktiga i det ”hegemoniska projektet” (ibid, s.103).  
Denna grupp som har en delaktighet men som inte utgör den hegemoniska maskuliniteten kan 
ändå dra nytta av de fördelar som de ”vinner av kvinnors underordnande ställning” (ibid, 
s.103). Det finns då tre inre relationer i genusordningen, hegemoni, underordning och 
delaktighet. Connell menar även att maskulinitet interagerar med klass, etnicitet, sexualitet 
och ålder. Detta innebär att det kan skapas många olika maskuliniteter som är över och 
underordnade varandra.  
    Connell (1999) menar att blandningen av öppet våld och trakasserier på låg nivå från den 
heterosexuella mannens sida spelar en viktig roll i underordnandet av homosexuella män. De 
män som attackerar bögar ser ofta sig själva som samhällets hämnare, de straffar 
manlighetens förrädare. 
    Johansson (1998) diskuterar den manliga kroppen och det ideal som råder inom 
gymvärlden. Den synen på manlighet som återfinns är en hegemonisk och därmed också den 
dominerande typen av manlighet. En manlighet och maskulinitet som kännetecknas av stark 
målinriktning, disciplin och asketism. Vidare menar Johansson att den kropp som kultiveras 
inom ramen för dessa manlighetsideal skall vara ”fettsnål, hård, stor och atletisk” (s.245). Det 
som är eftersträvansvärt är inte sensitivitet, sensualism och mjukhet utan snarare disciplin och 
en kropp som snarast utgör ett pansar. Dock finns det även inslag av estetik och 
skönhetskultur kopplad till denna kropp och ideal. Det återfinns även en hierarki på gymmet 
där de homosexuella männen representerar den underordnande maskuliniteten.  
    Gens (1998) skriver följande om den unge mannens maskulinitet och förhållande till 
homosexualitet: 
 

Den nästan vuxne mannen är mer upptagen av att inte vara flicka än någonsin tidigare i sitt liv. 
Det är nu det gäller att visa att den livslånga träningen gett resultat och att manligheten är väl 
synlig. Ordet bög är i tonåren, bland pojkar, ett av de mest använda orden. Vad betyder det då att 
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vara homosexuell? Jo, att ha den läggningen är att ha misslyckats, att inte ha räckt ända fram. 
(s.61) 
 

Skolans roll i formandet av maskulinitet 
 
Connell (2005) menar att även om det inte aldrig fullt ut går att mäta så finns det goda skäl att 
betrakta skolan som en av de viktigaste platser där maskulinitet formas. Det går både att se 
skolan som en institutionell agent i den process som skapar genus och som en arena på vilken 
andra agenter spelar upp kön där agentskapet hos eleverna själva ligger i fokus. 
    Connell (2005) betonar även att genusdiskussioner inriktas ofta på könsskillnader och inte 
på likheter. Han menar att skolan och dess undervisningspraktiker utjämnar könsskillnader 
genom exempelvis den gemensamma läroplanen och det gemensamma schemat. Dessutom 
skapas även skillnader mellan maskuliniteter  
    Connell (2005) menar att det är kamratgruppen som bärare av genusdefinitionerna och inte 
individerna. Det kan sannolikt även vara förklaringen till att pojkar har en tendens till att 
skapa problem i grupp genom ett aggressivt beteende, provocerande, förolämpningar och 
iscensättande av en överdriven maskulinitetsform. Detta samtidigt som de kan vara 
samarbetsvilliga och fridsamma när de är ensamma, något som lärare och föräldrar ofta 
observerar. Connell betonar att skolan är en tung institution när det kommer till att förändra 
och omforma genus. Skolan har även en stor roll i överföringen av kultur mellan generationer 
 
Psykologisk Utveckling 
 
Johansson (1995) menar att tonårs- och ungdomsperioden präglas av både yttre och inre 
förändringar. Blos (1995, ref i Johansson, 1995) talar om att det finns olika perioder som en 
tonåring går igenom i sin utveckling. Den period som eleverna på gymnasiet befinner sig i är 
senadolescensen. Delfasen senadolescensen kan ett riktmärke vara att den befinner sig 
tonåringen i någonstans mellan 16-20 år. Blos (1995, ref i Johansson, 1995) menar att pojkar 
har ofta en stor press på sig att vara vuxna och det är lätt att glömma att fortfarande i denna 
ålder så kan eleven stundtals vara en vilsen ung pojke. Den perioden som ligger innan 
senadolescensen är den så kallade högadolescensen. Denna period kännetecknas av att vara 
intensiv och fantasifylld. Detta kan sedan bli en stor kontrast och belastning för pojken då 
senadolescensen är mycket mer realistisk och framtidsinriktad. Detta kan leda till beteende 
som är regressiva och minskad motivation för skolarbete. Det kan vara svårt för omgivningen 
att förstå denna förändring från strävsam och ambitiös till att allt mer ägna sig åt nöjen och 
funderingar över livet. Under senadolescensen förändras även relationen till föräldrarna. 
Relationen blir av en mer ”vuxen” karaktär och en avidealisering av föräldrarna förekommer. 
Blos (1995, ref i Johansson, 1995) menar att unga män kan även känna en brist på närhet och 
förståelse i relationen till sin pappa och kan leda till ett sökande efter alternativa förebilder 
och olika faderssubstitut. Dessa kan utgöras av exempelvis gymnasielärare, idrottsledare eller 
andra vuxna i närmiljön.  
 
Grupp/social-psykologiskt perspektiv 
 
I olika gruppkonstellationer är det viktigt att skapa en känsla av ett ”vi”, att man som grupp 
hör ihop och känner gemenskap. Svedberg (2003) menar att för vi-gruppen kan ett sätt för att 
öka gruppgemenskapen vara att sätta sig i kontrast till en annan grupp. För vi-gruppen är det 
då viktigt att definiera en dom-grupp som ses som avvikande eller föga sympatiska. Dom-
gruppen visar upp en avsaknad av de positiva egenskaper som vi-gruppen anser sig besitta. 
Detta sätt att se på dels den egna gruppen och dels den ”andra” gruppen skapar motsättningar. 
Motsättningarna som finns inom vi-gruppen mot de ”andra” kan då leda till ökad solidaritet 
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inom gruppen. Rent praktiskt kan detta vara genom till exempel ryktesspridning och/eller att 
gruppmedlemmarna har fördomar mot den andra gruppen. Lalander och Johansson (2002) 
menar även att: 
 

gruppgemenskapen och den manliga identiteten skapas på bekostnad av respekt för de Andra: 
lärare, smilfinkar, invandrare, och givetvis kvinnor” (s.135)  

 
Lindh (2000) har genomfört en studie för att se närmare på olika föreställningar och attityder i 
en IP-klass på gymnasiet. IP är en förkortning för industriprogrammet och eleverna i studien 
går detta program. De intervjuade menar att det skapas en grabbkultur där ett visst beteende 
blir accepterat och förväntat. Ett sådant beteende kan vara att man skall vara lite småbråkig. 
Detta beteende kan leda till att de får en stämpel på sig som lite bråkiga både av teorielever 
och kärnämneslärare. Detta att deras beteende inte riktigt är accepterat av andra kan leda till 
stärkta band till den egna gruppen. De intervjuade i Lindhs studie ger även uttryck för en 
splittring mellan de elever som läser studieförberedande program och de som läser IP. De 
menar att teorieleverna ser ned på dem och att det finns schismer grupperna emellan. Detta är 
något som de upplever även återfinns hos vissa av kärnämneslärarna, att de ser ned på eller 
inte tycker om att arbeta med IP-eleverna. En av eleverna ger uttryck för en känsla av skam då 
han säger att ”det är knapp man vågar berätta vilket program man går på i gymnasiet”. De 
som intervjuas menar även att det förekommer en, till viss del, hård jargong mellan eleverna. I 
vidare intervjuer kommer även lärarna till tals, både kärnämneslärare och yrkeslärare. Vissa 
av yrkeslärarna ger uttryck för att somliga av kärnämneslärarna har eleverna från IP som 
någon måttstock och kan exempelvis säga; ”du är ju så dålig, så att man kan tro att du är en 
yrkeselev” (s.47) 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande studie är att genom ett genus- och gruppsykologiskt perspektiv få 
ökad förståelse för vad några gymnasielärare i teoretiska ämnen upplever är kännetecknande 
för undervisning i mansdominerade elevgrupper. 
 
• Hur kan maskulinitet ta sig uttryck i klassrummet vid undervisningen av mansdominerade 
grupper? 
• Hur skapas sammanhållning i dessa grupper? 
• Hur arbetar läraren med attityder och olika uttryck för maskulinitet i klassrummet vid 
undervisning av mansdominerade grupper? 
 

Metod 
Intervjupersoner 
 
I föreliggande studie har intervjumetoden använts för att nå mer på djupet hos några individer 
och ta del av deras erfarenheter och livsvärldar. De intervjuade lärarna har presenterat sina 
upplevelser av hur det är att vara lärare av idag med utgångspunkt av studiens syfte. I 
föreliggande studie ingick fem personer, av dessa var två män och tre kvinnor. 
Intervjupersonernas ålder var mellan 32-53 år och medelåldern för urvalet var 44 år. Samtliga 
var vid intervjutillfället yrkesaktiva som gymnasielärare. Skolan där de intervjuade arbetar 
ligger i en mellanstor stad i Sydvästsverige där det finns både yrkesförberedande och 
studieförberedande program. På skolan är den övervägande majoriteten av eleverna killar. 
Intervjupersonerna valdes ut via ett strategiskt urval, där kriteriet för att få medverka var att 
de vid intervjutillfället skulle vara yrkesverksamma som gymnasielärare vid den aktuella 
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skolan och undervisa mansdominerade grupper i teoretiska ämnen. Genomsnittstiden som 
intervjupersonerna har varit yrkesverksamma var 13,3 år och genomsnittstiden som de arbetar 
på den aktuella skolan var 9,4 år. Den som varit yrkesverksam som lärare längst har varit det i 
23 år och den som varit det kortast har varit det i 7 år. Intervjupersonerna undervisar alla i 
teoretiska ämnen och bland annat följande finns representerade, engelska, svenska, religion, 
psykologi, samhällsvetenskap, historia och svenska som andra språk. I föreliggande studie 
kommer de intervjuade att benämnas som lärare, informanter alternativt intervjupersoner. 
Eleverna kommer att refereras till som killar respektive flickor. Begreppet mansdominerade 
kommer att användas med åsyftning på klasser där det så gott som bara går killar. De 
mansdominerade grupper och klasser som kommer att beskrivs består nästan uteslutet av 
yrkesförberedande program, detta då de är bland dessa program man finner klasser som utgörs 
av endast killar. De yrkesförberedande program som åsyftas är exempelvis byggprogrammet 
och fordonsprogrammet. 
 
Material 
 
Det material som användes var en bandspelare och ett informationsbrev (se bilaga). 
Intervjuerna vara det Kruuse (1998) kallar halvstrukturerad och utgick utifrån fyra teman, 
tolerans mot avvikande beteende, maskulinitet, attityder kring skolan och hur man behandlar 
varandra. Mer strukturerade frågor fanns som bakgrundsmaterial. Dessa var endast till 
intervjuarens förfogande och låg till grund för följdfrågor när ett sådant behov uppstod 
 
Procedur 
 
Intervjupersonerna tillfrågades i skolmiljön ansikte mot ansikte om medverkan i studien. I 
denna första kontakt gavs en beskrivning av studien och dess syfte, dels muntligt, dels 
skriftligt via informationsbrevet. Intervjupersonerna informerades om studiens etiska 
riktlinjer, såsom informerat samtycke, publicering, forskarens ansvar och konfidentialitet 
(Kruuse, 1998). För att de intervjuade skulle känna sig trygga och för att uppnå bästa möjliga 
resultat överläts val av tidpunkt och plats till de intervjuade (Kvale, 1997). Informanterna 
intervjuades individuellt och i lokaler de själva valt ut på sin arbetsplats. Intervjuerna tog 
mellan 45 och 60 minuter i anspråk vardera och innan de avslutades fick intervjupersonen 
förfrågan om det var något mer de ville tillägga. Efter att ha fått intervjupersonernas tillåtelse 
spelades intervjuerna in på band. Detta möjliggjorde att i efterhand kunna höra intervjuerna på 
nytt och på så sätt minska eventuella missförstånd som kunde ha uppkommit om endast 
anteckningar hade förts. Dessutom blev även transkribering av det inspelade materialet möjlig 
att genomföra. Transkribering innebär att intervjuerna skrivs ned ordagrant, detta görs för att 
underlätta det efterföljande analysarbetet och för att kunna använda citat i resultatet. 
 
Analys 
 
I föreliggande studie har ett hermeneutiskt angreppssätt tillämpats under intervjuerna. Enligt 
Kvale (1997) eftersträvar hermeneutiken att skapa en gemensam förståelse av det som 
undersökts. I detta fall innebar det försökspersonernas egen förståelse för de aspekter av sin 
livsvärld som var relevanta för denna studies vidkommande. Detta innebar att för att en 
gemensam förståelse mellan intervjuare och intervjuperson skulle uppstå måste ett kritiskt 
förhållningssätt tillämpas redan i intervjusituationen. Detta genom att intervjuaren inte direkt 
förutsatt att den egna förståelsen av intervjupersonens yttranden var detsamma som hur 
intervjupersonen upplevde dem. Detta innebär att intervjuaren hela tiden måste ifrågasätta sin 
egen förståelse av det intervjupersonen sagt och därför ständigt be om förtydliganden, ställa 
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följdfrågor och se till att gå på djupet. Tolkningen genomfördes således även till stor del 
under själva intervjun (Kvale, 1997).  
 
Det genererade intervjumaterialet har efter transkribering vidare analyserats med hjälp av 
kategorisering och citatplockmetoden. Kategoriseringen har dels skett i de teman som låg till 
grund för intervjuerna dels har nya skapats utifrån det insamlade materialet. Efter det att 
intervjuerna transkriberats har de lästs igenom och temana markerats. Därefter har de citat 
som belyst ett visst tema lyfts ut. På dessa citat har sedan det citatplockmetoden applicerats 
(Kruuse, 1998), det vill säga relevanta citat som kan belysa olika delar av det genererade 
materialet har plockas ut för att presenteras i resultatsdelen.. I diskussionen problematiseras 
och diskuteras det resultat som presenterats. Den presenterade teorin används för att närmare 
förstå och analysera resultatet. 
 

Resultat 
 
Ambitionen är inte att generalisera och peka på att det är så här i alla mansdominerade 
grupper utan mer att sammanfatta den bild som de intervjuade lärarna målar upp av 
mansdominerade grupper och vad som kännetecknar att undervisa dessa. I resultatsdelen 
kommer inte att anges vem av intervjupersonerna som citeras. Detta för att stärka 
anonymiteten men även för att informanterna som enskilda personer inte är intressant i 
föreliggande studie. 
 
Maskulinitet 
 
I de mansdominerade elevgrupperna är det intressant att närmare studera hur maskulinitet kan 
ta sig uttryck. Hur eleverna själva ser på hur man ska vara som man och vad de kopplar till 
mansrollen. De intervjuade lärarna menar att i många fall finns det vissa attityder som är 
kopplade till den maskulinitet som eleverna ger uttryck för. Man ska gilla och ogilla vissa 
saker, man ska ha ett visst beteende och undvika ett annat. Nedan följer ett citat som 
innefattar vissa av dessa aspekter, vad som skall ogillas: 
 

dom är ju på väg att bli vuxna också och dom vill ju vara manliga och då ingår det i manligheten 
på något sätt, uppfattar jag det som, att ha, bland vissa iallefall att ha den synen, att man ska vara 
negativt inställd till det kvinnliga och till tjejer och det som tjejer står för, särskilt på bygg då, 
mjukhet, känslor, allt sånt som dom förknippar med kvinnlighet är sånt dom inte vill bli beskyllda 
för och sen också den här bögnojan 

 
En del av den här maskuliniteten menar en lärare att eleverna lär sig när de exempelvis är ute 
på praktik. På praktiken möter de en manlighet som de anpassar sig till, det finns vissa 
mönster att följa. Yrkesprogrammen är extremt mansdominerade precis som de branscher de 
sedan skall arbeta i. De socialiseras in i den miljön och den maskuliniteten, en lärare menar att 
han upplever att ”det blir nedärvda beteenden, nedärvda åsikter, hur man är rolig, man är 
roligt på ett speciellt sätt om man är byggare, man ska va kärv och drastisk och väldigt grov 
liksom”. Det finns ett klimat som där det gäller att visa hårdhet, att vara mjuk och känslosam 
är att vara tjej eller bög, något som man bör undvika.  
 

om man tittar på killrollen på ett NV-program, det är mycket mer accepterande, killarna på NV 
kan vara på hur många, många fler sätt än, killarna på ett yrkesprogram skall vara på ett visst sätt 
för att passa in i den här rollen, dom är ganska hårda  mot varandra, hur dom pratar med varandra. 

 
Något som är kopplat till det ”maskulina” beteendet är vilken jargong man använder sig av 
och hur man beter sig emot varandra i gruppen. Ovanstående citat illustrerar just detta, att det 
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på yrkesprogrammen finns ett visst mönster man bör följa för att passa in. Nedan följer 
fördjupande avsnitt om jargong och beteendet mellan varandra i gruppen. 
 
    Jargong 
Den jargong som används i mansdominerade grupper kännetecknas av en viss hårdhet, inte 
jämt eller i alla grupper men de intervjuade lärarna menade att det förekommer. På frågan 
vilka skällsord som används gav en informant följande svar: ”det är väldigt mycket kvinnliga 
könsord, det är ju hora och fitta och bögjävel, ja inte bara kvinnliga utan manliga också då, 
det är väldigt mycket sånt”. Eleverna använder sig av ett grovt språk där det inte sällan 
används svordomar. Svordomarna förekommer på lektionstid men är något som de 
intervjuade lärarna arbetar med att stävja eller minimera, detta genom att muntligt markera att 
sånt språk inte tolereras. I de flesta fall så efterföljs detta då lärarna visar att de inte tolererar 
sånt språk men det hörs i korridorerna eller i umgänget i klassrummet. En lärare pekade även 
på att det var mycket sexprat där grovt språk användes öppet där ”man väjer liksom inte för 
vissa uttryck, man säger ju fitta och knulla och hora, skämtsamt, eller din jävla bög, bög 
skriker man gärna jättehögt i korridoren, så visst blir det, det blir väldigt mycket jargong”. 
Denna lärare berättar även om en incident där två elever började slåss. De två var bästa 
kompisar men användandet av den hårda jargong gjorde att de hela tiden låg på gränsen för 
vad de accepterade. Denna gång gick någon över gränsen och de började bråka. Denna gång 
gjorde de ett övertramp när de var på varandra och började slåss. Den här lite hårda jargongen 
ger eleverna sitt gillande inför eller menar på att det är bara så vi pratar. En av de intervjuade 
lärarna ser det så här: ”så sån jargong finns ju absolut, att det är hårt och brutalt, dom skulle 
väl säga rått men hjärtligt men jag tror att ibland blir det rätt så rått, liksom bara”. 
 
    Hierarkier 
Hierarkier som kan uppstå i klassrummet mellan eleverna, vilka som är ledare, vilka som är 
med i gänget och vilka som hamnar utanför kommer även att beröras mer indirekt under flera 
av rubrikerna i resultatsdelen men mer specifikt under denna. Det finns klasser med rätt så 
platt hierarki, där det inte direkt finns någon tydlig ledargestalt utan hela klassen kan ”hänga 
ihop” på lika villkor. De intervjuade lärarna menar att i de flesta klasser finns det oftast någon 
eller några elever som är mer ledargestalter och att det finns ett visst statustänkande i 
grupperna. Ett exempel som kommer att tas upp mer under nästa rubrik är att två killar i en av 
lärarnas klasser blev kallade tjejer; ”de är två killar som inte har så, ja så hög status i gruppen 
som då blir kallade för att vara tjejerna i gruppen”. Här markeras en viss hierarki genom att 
peka ut ”tjejerna” i gruppen. En informant menar att ”det är väldigt tydligt vilka som är ledare 
inom olika grupper i dom här killgrupperna” och det också syns vilka som tycker vad, vilka 
som vågar säga emot eller vilka som struntar i dom andra. Det förkommer till viss del något 
som en av de intervjuade lärarna kallar ”negativt statustänkande” i vissa av grupperna. Detta 
innebär att om man har kört bil olovligt i tidiga tonåren, supit mycket, slagits eller haft många 
sexuella kontakter med tjejer så kan man få status i grupperna. En av de intervjuade lärarna 
menar även att man testar varandra genom att käfta med varandra, markera sin gräns genom 
att visa när man inte tar mer från den andra. Det kan även vara mer fysiskt, att man ”inte på 
allvar men ändå att man går fram och börjar brottas lite” eller ”slår varandra på axeln och 
sådär”. En av informanterna menar att ledarna kan vara dom som pratar mycket eller ”skojar 
mycket och förväntar sig att alla skrattar” medan de med lägre status är tysta och inte tar 
särskilt stor plats. Detta behöver däremot inte bara ses som negativt utan samma lärare kan 
uppleva att ”många kan finna en vila i det”, ”man har sina platser i gruppen och sen så 
behöver man inte tänka på det så mycket”. 
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    Trycka till varandra 
I denna tuffa mansdominerade miljö som informanterna beskriver finns ett slags beteende att 
man ska trycka till varandra och markera gentemot varandra. En stor del av detta kan 
exempelvis jargong vara, där man kallar varandra vid olika namn eller skällsord. En av 
lärarna beskriver en genusutbildning denne medverkat i där de haft som uppgift att filma sin 
undervisning. Resultatet från många olika lärares filmer visar manliga elever som hela tiden 
försökte sätta varandra på plats. Filmerna visade killar som tog plats och som visade upp ett 
beteende där det gällde att inte vara rädd eller visa svaghet. Vid ett tillfälle var det en kille 
som inte ville bli filmad utan tyckte det var jobbigt och bad att få slippa bli filmad. Direkt 
manades filmaren på av en annan kille att ”filma honom, filma honom”. På den aktuella 
lärarens film så berättade hon om varför de skulle bli filmade och sade att det inte fanns några 
tjejer i klassen men att det gick bra ändå varav en kille viskade ”vi har ju x och m då och sen 
säger han namn på två killar”. Detta vad något som läraren märkte först när hon såg filmen.  
    En lärare menade att det är en ”tuffare miljö” när det bara är killar och att det där inte är 
”acceptabelt riktigt att vara kille och vara en vekare kille”. I dessa fall så gäller det att anpassa 
sitt beteende lite anser samma lärare: 
 

man vill ju se alla sina elever men man måste kanske tänka sig för hur man gör det i grupper med 
bara killar så man inte pjoskar med dom killar som man kanske tror är lite tystare eller lite, inte tar 
för sig lika mycket, så man, man får nog tänka sig för hur man behandlar dom killarna i den 
grabbiga miljön, förstår du hur jag menar  

 
Detta gör läraren för att det inte skall bli ett ”negativt bakslag” emot eleven eller att denne 
skall ses som någon som är ”fjäskig”. Det gäller att läsa av miljön i gruppen och anpassa sig 
lite därefter. Eleverna får naturligtvis den hjälp de behöver men bemötande kanske ser lite 
annorlunda ut. 
    Den tuffare miljön kan också ta sig mer fysiska uttryck och en av de intervjuade lärarna 
beskriver de mansdominerade klasserna som en mer aggressiv miljö. Ofta är det bara på 
”skoj” och något som ses som normalt. 
 

man ska visa att man är tuff och stark, mycket mer putt, att man puttar varandra och håller på 
liksom och brottas, i min byggetta så får jag säga till dom, dom ligger och brottas ibland längs bak, 
på skoj men det är som småkillar liksom, dom är, sådär fjönsiga (skratt) 

 
Avvikande beteende 
 
Något som hör ihop med maskulinitet och samhörigheten i gruppen är i vilken utsträckning 
man tillåter avvikande beteende, det vill säga beteende som skiljer sig från den norm som 
skapats i gruppen. De intervjuade lärarna ger uttryck för det tuffa klimat som kan råda i 
mansdominerade klasser med hård jargong och elevernas försök att markera mot varandra. I 
denna miljö finns det inte särskilt stort utrymme för avvikande beteende, en av de intervjuade 
lärarna citerar en elev som uttrycker sig drastiskt; ”den spik som sticker ut den hamrar vi på”. 
Detta citat kan naturligtvis inte representera alla mansgrupper eller det samlade intryck som 
lärarna har men ger en liten fingervisning om att det emellanåt kan vara en tuff miljö att 
befinna sig, speciellt om man avviker på något vis. Under en separat rubrik kommer synen på 
homosexualitet att beröras men det kan även vara andra aspekter, exempelvis att någon elev är 
kristen, spelar instrument eller vill studera. De markeringar man kan få av sina klasskamrater 
ses som ”på skoj” av de flesta i gruppen men är ändå något som inte alla uppskattar och 
hänger man inte med på gruppens gemensamma beteende kan det vara lätt att hamna utanför. 
Detta gäller naturligtvis inte alla mansdominerade grupper och som poängterades i början av 
resultatsdelen är inte avsikten att generalisera. De klimat och miljöer som existerar i olika 
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klasser och grupper kan även kopplas till den kultur som är den rådande på programmet, det 
vill säga att det finns vissa beteende, normer och i viss mån åsikter som är kopplade till de 
olika programmen. Med detta i åtanke beskriver informanterna även klasser där det inte råder 
detta tuffa klimat utan det råder en helt annan stämning i klassen. I de mer ”negativa” 
klasserna där det avvikande beteendet inte fullt ut accepteras av gruppen ger följande citat 
exempel på: 
 

såna som är lite annorlunda och det blir ju lätt dom här som alltid sitter ensamma, som alltid 
jobbar ensamma i arbeten och så vidare, även om man försöker att ibland, styra för att man vill ha 
bort dom här grupperingarna på annat sätt så är det ju människor som kanske till slut säger jag 
jobbat helst själv och det kan man ju se, och sen vet man ju inte anledningen men, om man är lite 
avvikande, har ett annat sätt eller, och inte är så stark som man vågar stå för det man tycker 

 
I detta citat illustreras just det faktum att det är lätt att hamna lite utanför gruppen om man 
inte riktigt ”passar in”. De som då hamnar lite utanför gruppen kan själva skapa en gruppering 
inom klassen, som exempelvis de killar som blev kallade tjejer i ett av de ovanstående 
exemplen. 
 
    Synen på homosexualitet 
Något som är genomgående i alla intervjuer är den syn på homosexuella som råder bland de 
manliga eleverna. Homosexualitet är något som å det starkast ska tas avstånd ifrån i de 
mansdominerade grupperna. I viss mån handlar det om regelrätt homofobi. De två följande 
citaten ger uttryck för avståndstagandet emot homosexualitet som lärarna upplever att 
eleverna står för: 
 

homosexualitet till exempel om man hör när dom pratar med varandra så har dom, killarna har ju 
fullständig bögnoja, det är ju livsfarligt 
 
Många tycker ja men så är vi killar, så skall det va, det är den attityden man får, att bli för bögig 
eller att vara som NV-bögarna det är liksom, det är jättehemskt 

 
Denna aversion mot homosexualitet kan kopplas ihop med deras syn på maskulinitet och hur 
man bör vara som en man. Att vara bög är att inte ha lyckats i sin manlighet, en 
intervjuperson formulerar det på följande vis ”bög är ju på sätt och vis, dom har ju gått och 
blivit för tjejiga, det är därför dom är så rädda för dom tror jag”. Det markeras tydligt i deras 
jargong också där bög är ett av de mest vanliga skällsorden. I de mansdominerade grupperna 
handlar det mycket om att markera att man inte är homosexuell. 
 

det är väl ganska viktigt för dom att visa det eftersom dom är enkönade så måste visa att man inte 
är bög för det blir så laddat annars, om man är mjuk och visar känslor så blir det ett hot liksom på 
något sätt, tror jag 
 
ja det kan ju vara en förklaring till att dom är så bögnojiga, att man måste markera tydligt, som 
man inte behöver i en blandad grupp där det finns större utrymme, det känner jag inte 

 
Det intryck som lärarna ofta får av den kollektiva mansgruppen är att homosexualitet är något 
man ska ta avstånd till. Alla de enskilda individerna representerar inte detta förhållningssätt 
men det kan vara de som hörs mest i klassen som lägger ribban i klassen ”för vad som är 
godkänt att säga eller inte säga”.  
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Utseendet 
 
Beträffande hur intresserad eleverna i de mansdominerade grupperna är av sitt utseende så 
varierar det väldigt enligt de intervjuade lärarna. Något som kännetecknar dessa grupper när 
det gäller deras klädsel är att de ofta har kläder som anknyter till programmet, det vill säga 
yrkeskläder. Huruvida det gäller att ha muskler och vara vältränad så har de intervjuade olika 
uppfattningar. En av informanterna menar att ”muskler har ju betydelse” och att detta även är 
i en förlängning även är kopplat till kroppsarbete, ”någon har varit i slagsmål då pratar man 
gärna om detta och dom har meckat med bilen och dom har gjort någonting, det är fysiskt och 
det är muskler”. En annan av informanterna menar att vara vältränad och ha muskler mer 
kännetecknar killarna på NV. En lärare menar även att det var vanligare för några år sedan att 
vara muskulös och gå på gym och att hon nu upplever att det ser lite annorlunda ut. 
    För övrigt när det gäller klädsel så menar informanterna att generellt så är man möjligtvis 
inte lika intresserad av kläder och mode på de yrkesinriktade programmen utan det råder 
relativt stor frihet när det kommer till sådant. I viss mån även att utseendet rent generellt inte 
anses som speciellt viktigt, detta varierar naturligtvis och några grupper är högst 
modemedvetna. 
 
Attityder inför studier och skolan 
 
Ett beteende som de intervjuade lärarna menar är relativt utpräglat i de yrkesförberedande 
klasserna är att de inte är så studiemotiverade. Det som kommer diskuteras i detta avsnitt, 
vilket även gäller för de andra, kan till stor del även bero på den kultur som råder på de olika 
yrkesprogrammen men att mansdominansen troligtvis också inverkar till stor del. Det finns 
vissa mönster i pluggandet som skapas av kollektivet i klasserna och som individen bör följa. 
Dessa mönster ger ofta uttryck för en slags ”antipluggattityd”, man skall som yrkeselev vara 
emot den teoretiska biten av skolan och inte plugga. Det är något som samtliga av de 
intervjuade ger uttryck för och ser som ett stort problem. En av de intervjuade lärarna 
uttrycker det på följande vis: 
 

men om vi säger så här om det är grabbigt att inte plugga så tar det sig mycket klart uttryck i 
klassrummet va, på då till exempel då fordonsprogrammet där jag då har min undervisning då på 
de praktiska programmen då, där märker man tydligt att icke plugg, inte läsa på, hela tiden var på 
gång till något annat som har med karaktärsutbildningen att göra va, det märks väldigt tydligt 

 
Detta citat illustrerar tydligt att det kan uppkomma och förekomma vissa attityder i olika 
klasser att man inte skall plugga. Citat visar även på vilken inställning man bör ha till de 
teoretiska ämnena. De teoretiska ämnena utgör främst något som ta upp tid från det man 
egentligen vill syssla med, det vill säga ens karaktärsämne. En lärare beskriver elevernas 
prioriteringar på följande vis; ”vad som är viktigt för dom är att vara duktig på fordonsämnena 
medan matte, engelska och svenska det är liksom, ja det bryr man sig inte så mycket om”. 
    En av intervjupersonerna ger även exempel på att när någon till viss del går över gränsen 
och blir lite ”pluggig” så kan man få lite av en markering av gruppen. I detta fall så var det en 
elev som arbetade på och gjorde alla sina uppgifter och försökte att blir bättre i svenska, hans 
smeknamn blev då VG. Detta sades inte på något elakt vis men det tydliggjordes ändå att 
personen fick en gliring från de övriga. 
    Det som är något motsägande är att det finns en attityd som säger att man som yrkeselev 
inte ska plugga däremot är det någorlunda accepterat att ha bra betyg. Är man duktig i skolan 
så ska man däremot blivit det utan att plugga. En av de intervjuade menar att som yrkeselev så 
ska man ”ju helst bara kunna och vara lite snabbtänkt och ha samhällsorientering utan att 
hämta det i plugget”. Det är med andra ord inte okej att inhämta kunskapen i skolan utan den 
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ska bara finnas där ”det är inte okej att plugga för det och få ett VG men liksom bara gå 
omkring och liksom få det på en höft”. En av de intervjuade menar att eleverna ger uttryck för 
en syn som säger ”att vara pluggig är ju att vara tjejig”. En av intervjupersonerna uttrycker det 
på följande vis: 
 

men den som då är intresserad av att läsa och egentligen vill läsa på dom här grejerna kan lätt få en 
liten töntstämpel, är du bög din jävel som dom säger då va, vad det nu finns för koppling mellan 
det och plugga det vet jag inte 

 
Är man intresserad av att plugga och allmänt intresserad av de teoretiska ämnena så ska det 
poängteras och markeras, då går man emot det kollektiva som säger att det är något man ska 
ta avstånd ifrån. Men som sagt är det däremot en något motsägelsefull bild som målas upp då 
det samtidigt är okej att få bra betyg. Själva resultatet på en inlämning eller ett prov är viktigt 
när man kommer till själva tillbakalämnandet.  
 

där märker man en intressant sak, att dom som då har höga poäng dom blir dom andra väldigt 
avundsjuka på, det har slagit mig under många år att hela vägen fram under inläsningen, under 
plugget så kan det vara väldigt, väldigt, väldigt ointresserat, sen kommer provet, då sitter dom tyst 
och jobbar, och sen går en del efter två tre minuter, andra efter en halvtimme några efter en timme 
och sen när dom får tillbaks det och dom ser då att någon har 38 av 40, någon har 2 av 40, då 
flabbar dom rått åt den som har 2 av 40 men kan se med en viss avundsjuka på den som hade 
mycket va och det visar ju kanske att dom någonstans innerst inne vill dom men dom känner att 
dom orkar inte koncentrera sig och plugga in det va, dom förmår inte ta sig själv i kragen riktigt  

 
Dessa attityder kan påverkas av vad ledaren eller de som har hög status i gruppen ger uttryck 
för inställning gentemot skolan och studierna. En intervjuperson tycker att attityder som 
uppkommer i klassrumssituationen emot studerande kan utgöra ett problem. Ett problem som 
kan påverkas av dom som är ledare, ”där har vi ett stort problem, för det finns faktiskt dom 
som sätter agendan, liksom här ska det inte bli något pluggisar här, och det är, det är faktiskt 
ett problem”. Det leder till i en förlängning att vissa elever kanske inte utnyttjar sin kapacitet 
för att klimatet i gruppen påverkar så mycket. 
 

alltså tar inte vara på hela sin kapacitet därför att om det är en liten grupp där det är en väldigt 
stark ledare som känner att jag skiter i det här bara jag får godkänt så kan ju det påverka hela 
gruppen och då, av rädsla kanske för att bli utstött så vill man inte utmärka sig heller utan då 

 
Det kan även fungera åt andra hållet också, att ledaren är intresserad av skolan och skapar 
genom sin attityd ett klimat som är gynnsamt för hela gruppen, ”i den ena gruppen så är 
faktiskt en av de ledande också en som har VG och då sätter han också en liten ribba”. De 
som vill ”hänga på” den som är ledare tar intryck av dennes attityder och följer dens exempel. 
Det finns även de som i det tysta fortsätter att vara flitiga och duktiga oavsett ledarens stil. 
    Det klimat som skapas i en klass både av ledarna med status och kollektivt av klassen kan 
påverka en individs insatser och resultat då denne anpassar sig efter rådande normer i klassen. 
En informant menar att det finns risk för vissa som skulle kunna och vill prestera inte riktig 
vågar detta. 
 

det är ju oftast grupperingar inom klasserna, det finns ju vissa som liksom vill vara duktiga men 
dom håller igen mycket känns det som, att dom inte bli för duktiga, jag har någon kille som är 
jätte, alltså hade han gått i en NV-klass hade han säkert fått ett MVG, alltså just med rätt stimulans 
men han håller verkligen tillbaka, han satsar på ett VG nu, det känns som okej jag satsar på ett 
VG, MVG känns som nej nej nej det kan jag på yrke, alltså lite sån känsla 
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Denna elev känner att jag som yrkeselev kan inte få ett MVG, inte på grund av att han 
prestationsmässigt inte skulle kunna nå upp till detta utan det inte går i denna grupp. Han 
identifierar sig således med gruppen och dess allmänna ställningstagande hur man som grupp 
ser på studie och resultat. Läraren beskriver denna elev som att han håller tillbaka och inte vill 
visa sig som ”för duktig”. Samme elev hjälpte sin klasskamrat så att han kunde arbeta sig upp 
till ett g vid en gemensam övning till viss del på bekostnad av sin egen insats, något som den 
intervjuade läraren menar troligtvis skulle vara ovanligare på mer studieförberedande 
program. 
    De studieförberedande programmen har däremot en helt annan inställning till pluggandet. 
De intervjuade lärarna menar att där kan det istället sprida sig motsatta attityder. I dessa 
klasser skall man på ett annat vis ha bra betyg och vissa stort intresse för de teoretiska 
ämnena. 
    Lärarens arbete blir i de grupper där man ger uttryck för en slags antipluggattityd ett annat 
än i dom grupper där man är motiverad och intresserad av att studera. Läraren får istället 
arbeta mycket mer med att motivera och arbeta med att förändra dessa attityder. Lärarna 
menar att användandet av infärgning kan påverka deras grad av intresse och motivation. 
Plockas det in bitar av deras karaktärsämne även i de teoretiska ämnena så kan detta påverka 
eleverna positivt. Lärarna talar annars om att det gäller i högre utsträckning att uppmuntra och 
entusiasmera de elever som inte arbetar. Två av de intervjuade lärarna uttrycker det på 
följande vis:  
 

jag har gått runt och peppat, alltså en del som har lagt undan boken, som men herre gud det klart 
du skall, plåga dig nu några lektioner till så får du ett VG liksom och så här, för ibland tänker jag 
att dom får ta sina val också, dom är snart arton år gamla (skratt), 
 
och sen får man ju, dom här samtalen man har med eleverna även när man går runt så får man ju 
försöka då peppa och tala om att du kan ju mycket mer än det här 

 
 
Den egna gruppidentiteten och de ”andra” 
 
De elever som går yrkesförberedande program identifierar sig i större eller mindre 
utsträckning med det yrket man studerar till. Identifikationen görs således med programmet 
och yrket, runt detta skapar man sammanhållningen i gruppen. Som tidigare tagits upp är de 
teoretiska ämnena inte något man anser vara så nödvändigt utan det är yrkesrollen som är det 
centrala.  
 

ja dom har väldigt mycket en yrkesidentitet, byggarklassen, vi är byggare, liksom, vi går fordon vi 
är så här,… vi som går fordon vi kan inte sånt här, tyvärr är det lite den attityden 

 
Den egna identiteten som grupp skapas till stor del även genom differentieringen gentemot 
andra. Genom att accentuera att vi inte är som dom så tydliggörs konturerna av ett vi. 
 

vi och dom, åh det ser man hela ju tiden, dom, alltså yrkesgrupper säger mycket NV-bögarna, det 
är pluggisarna, det är nv-bögarna, en del vill inte ens gå på toaletterna här utan de går ner till sina. 
Men sen märker man när man har diskussion med NV så har dom ofta så här, dom på grottorna, att 
dom är liksom, dom, ibland kan jag tycka att dom på NV ser, tycker att dom är lite lägre stående, 
mycket skiljer dom på dom 
 
det är vi i vårat gäng, vi mot dom andra, ungefär kan det nog vara lite grann vi mot världen, ja 
(skratt), tror jag faktiskt 
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Denna uppdelning görs då när eleverna söker sig till olika program på gymnasiet. Det är då 
som eleverna känner att de särskiljs i och med vilket program de går. Det är inte heller bara 
yrkesklasserna som kallar de elever som går i studieförberedande program för öknamn utan 
även tvärtom. De som går yrkesförberedande program kan kalls för grottmänniskor och deras 
salar för grottorna. En av intervjupersonerna återger vad eleverna sagt, ”yrkeskillarna har ju 
sagt till mig liksom vi har gått i samma klass kanske ettan till nian och så plötsligt går de på 
NV och så hälsar dom inte längre”. Det kan därmed skapas en polemik mellan program, 
klasser och grupper. Denna uppdelning är nog i sin grund ofrånkomlig och är något som finns 
där just för skapandet av en egen samhörighet och identitet. En av informanterna beskriver det 
som en lek mellan teoretiska och yrkesinriktade program. Däremot kan det också bli för 
uppdelat och skapa problem. I följande citat beskrivs skolan som en segregerad skola: 
 

när vi diskuterar det här med genus pratar vi just om att det är en segregerad skola, det är ju 
verkligen, det är ju kafét där folk möts och där sitter några vid vissa bord och andra bord, och dom 
på NV kanske tycker yrkes brölar och är smutsiga och kommer med sina fula jackor och så här, så 
det är verkligen två världar 

 
I diskussionen kring denna problematik kom det även ett förslag från den berörda 
fordonsklassen på en tänkbar lösning, ”dom tyckte att vi skulle byta för en dag, att dom 
kanske skulle hänga med en NV-klass en dag och NV skulle följa med dom”. Eleverna skulle 
helt enkelt få följa varandra och se hur det var på de andras program samtidigt som lärde 
känna varandra bättre. Detta skulle således vara ett sätt att stävja den problematiska sidan av 
en alltför rigid uppdelning. 
 
Avsaknaden av flickor 
 
De intervjuade lärarna menar att avsaknaden av flickor antingen helt och hållet eller så gott 
som i dessa mansdominerade grupper som de flesta yrkesklasser utgör påverkar eleverna 
mycket. Det blir ett annat klimat i en klass med bara killar och detta anser lärarna vara något 
negativt. Avsaknaden av flickor medför att killarna inte får den erfarenheten av att umgås med 
jämnåriga av det motsatta könet. De lär sig inte hur man ska uppföra sig eller hur man 
interagerar naturligt med ena halvan av befolkningen. En lärare påpekar även att det troligtvis 
är samma sak för de flickor som går i klasser som är kvinnodominerade, där blir killar det 
som är främmande. 
 

man får inget naturligt umgänge, man kan inte sitta och fika tillsammans tjejer och killar, för man 
tror att man måste vara så häftig, och man tror att man måste vara jättesmal och jättemakad som 
tjej och jättemacho som kille och jag tror att man tappar det här naturliga 

 
Det blir väldigt enkelspårigt när eleverna bara umgås med killar i klassen, där lärarna i 
karaktärsämnena till stor del är män och de personer de möter på sin praktik bara är män. En 
av lärarna formulerar det så på följande vis: 
 

för det är lite synd om killarna här som då växer upp i en manlig eller, växer upp, men dom under 
tre år här bara umgås med män och blir liksom inskolad i en manlighet som kanske inte alltid är så 
positiv 

 
Detta stannar kanske inte bara vid själva skolgången utan lägger till grund ett beteende som 
möjligtvis följer vissa av eleverna upp i vuxen ålder. 
 

dom får inget brett register liksom, dom får inte chansen nu heller när dom växer upp, när dom 
håller på att bli vuxna, så får dom inga redskap att umgås i blandade eller könsblandade miljöer, 
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kanske, det kan ju, det vet jag inte, det är ju en tanke bara men att det kan bli så att dom blir 
hänvisade sen resten av sitt liv till dom miljöerna som dom klarar av att hantera, att dom för 
mycket fastnar och stelnar i en roll, man försöker att säga till dom, du ska ju inte bara bli byggare, 
jo det ska jag, va fan ska jag göra det för jag ska bli byggare, så dom tänker ju bara, dom ser sig 
själva i sin identitet, inte som pappor, eller partners eller samhällsmedborgare främst, utan det är 
som byggare 

 
Eleverna skulle troligtvis uppträda på ett annat vis om det vore en mer balanserad uppdelning 
av killar och flickor i klasserna. De intervjuade lärarna spekulerar och tror att det skulle bli en 
annan jargong i klasserna och att det inte skulle bli ”så tramsigt och så barnsligt och så råa 
skämt”. En av de informanterna tror att ”det blir bäst dynamik i grupperna om de är blandade” 
medan en annan förespråkar en sån jämn fördelning ”av könen som möjligt” för att ”då får 
man mest utrymme som individ”. Några av de intervjuade lärarna menar även att det vore 
gynnsamt att försöka hitta andra klasser där majoriteten är flickor för att kunna inleda något 
samarbete klasserna emellan. En annan lärare menar även att en övergripande tanke var att 
oavsett program så skulle man läsa kärnämnena ihop, detta skulle resultera i mer blandad 
klasser med tanke på programinriktning och kön. Detta skulle även minska de splittringar som 
finns mellan de olika programmen samtidigt som det skulle bli jämnare fördelat i klasserna 
med hänseende av kön. 
 
Positiva kännetecken hos yrkesklasserna 
 
Mycket av det som har redovisats i resultatsdelen har varit sådant som kännetecknat de 
mansdominerade yrkesklasserna på ett negativt vis, vilket naturligtvis inte är hela bilden. De 
intervjuade lärarna menar att deras relation till yrkesklasserna ofta blir en annan än med mer 
studieförberedande klasser. En av de intervjuade lärarna framhåller att hon upplever 
yrkeselever mer ”ärliga” än exempelvis NV-elever då yrkeseleverna inte på samma vis är 
intresserade av sina betyg. Det faktum att yrkeseleverna inte är lika intresserade av sina betyg 
påverkar deras sätt att vara i klassrummet. En informant uppfattar de som mindre skenheliga i 
klassrummet, ”dom låtsas inte vara intresserade” vilket ses som positivt. Det ges en bild av att 
de är mer ”naturligare” i den mån att de inte förställer sig eller känner att de måste leva upp 
till sociala krav gentemot läraren eller undervisningen. Detta kan både vara en fördel och en 
nackdel, som redan tagits upp tar detta sig även negativa uttryck men det skapar också en 
närmare relation mellan lärare och elev. En lärare uppskattar att eleverna är mer intresserad av 
läraren som person och på så vis även skapar en annan relation med denne. En av de 
intervjuade lärarna menar att många av yrkeseleverna ”tydligt visar vilken dagsform man har 
som elev”. Är man trött, förkyld eller har gjort slut med tjejen så berättar man detta och detta 
uppfattas både som positivt och negativt. Läraren kommenterar även att ”det kan ju vara 
charmigt också, att man får en annan kontakt med eleverna, men ja det är stor skillnad”. 
 
Arbetet med attityder och uttryck för maskulinitet 
 
De intervjuade lärarna framhåller att när det kommer till negativa attityder i klassrummet 
såsom skällsord eller slagsmål så säger de naturligtvis ifrån och markerar att det inte tolereras. 
Det mer långsiktiga och förebyggande arbetet kan däremot se ut på ett annat sätt. En av de 
intervjuade lärarna tror att en bra idé kan vara att lägga tid på så kallad teambuilding för att 
motarbeta splittringar i en klass. Den första veckan i ettan skall man inte ha några vanliga 
lektioner utan istället ha övningar vars uppgift är att de skall lära känna varandra bättre. 
Läraren menar att man då ser vad olika individer är bra på och att man kommer ifrån de 
gruppbildningar som annars skapas i ett inledningsskede. Här ges möjligheten att mötas på 
nya sätt. När det gäller frågor mer kopplad till genus och maskulinitet menar de intervjuade 
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lärarna att det handlar om att göra eleverna själva medvetna om vad de ger uttryck för, att 
ifrågasätta deras syn på saker och ting. En av informanterna uttrycker sig på följande vis: 
 

varför säger du så eller, varför är det så att alltid bög är ett skällsord, varför säger man alltid spela 
som kärringar, varför är det negativt att vara tjej, att man tar upp någonting sånt, man säger ju 
någonting men äh, men sen är det frågan om det gör någon nytta (skratt) egentligen, det känns lite 
hopplöst, det gör det faktiskt 

 
I ovanstående citat ges uttryck för en informants arbetssätt när det kommer till att ifrågasätta 
invanda tankemönster hos eleverna. Dessutom syns en viss hopplöshet inför dessa frågor då 
de känns svåra att förändra dessa tankesätt. En av lärarna trycker på att han försöker föregå 
som ett gott exempel när han har klasser som kan vara lite stökiga, att tänka extra på vilket 
språk han som lärare använder, sitt beteende och sin klädsel. Informanten uttrycker sig på 
följande vis när det kommer till hur han klär sig:  
 

just för att markera lite grann för dom att man kan klä sig lite proprare då va, även om jag också 
lufsar kring med t-shirt hemma va, naturligtvis, så vill jag ändå ge dom den här skillnaden 

 
Diskussion 

 
Hegemonisk maskulinitet och hierarkier 
 
I de mansdominerade klasserna och miljöerna är en analys av hur den hegemoniska 
maskuliniteten och dess hierarkier intressant att göra. Detta då föreliggande studie visar att det 
enligt lärarna finns ganska tydliga hierarkier mellan olika medlemmar i de mansdominerade 
grupperna. Connell (1999) menar att det finns särskilda genusrelationer mellan olika grupper 
av män som är byggda på dominans och underordning. De män som befinner sig i botten av 
genushierarkin är de homosexuella, men även heterosexuella män kan vara underordnande. 
Denna underordning kan exempelvis markeras av övriga gruppen i form av symbolisk 
nedsolkning. Denna form av smädande görs genom ihopkoppling med feminitet. Resultaten 
från föreliggande studie ligger i linje med detta resonemang. De intervjuade lärarna ger 
många exempel på hur språket används för att markera gentemot varandra i mansdominerade 
grupper och emot andra grupper. Det är vanligt förkommande att bög används som glåpord 
och det gör det i olika situationer. Det kan vara gentemot andra program som kallas nv-bögar, 
mot såna som pluggar i klassen som då kan ifrågasättas med frågan ”är du bög din jävel” eller 
mer på skoj eller som del i maktkampen kompisar emellan. En av informanterna ger även ett 
exempel på två killar som inte riktigt var med i gemenskapen i klassen och pekades ut av en 
annan kille som ”tjejerna” i klassen. Connell (1999) teori om underordning syns tydligt i 
resultat, att bög och det feminina är något negativt som en kille skall akta sig för. 
     Beträffande homosexualitet är det något som eleverna enligt lärarna visar stor aversion 
emot, de beskrivs av en intervjuperson att de har ”fullständig bögnoja” och ibland handlar det 
om ren homofobi. En av lärarna tror att det kan bero på att eleverna anser att någon som är 
bög har blivit för tjejig och det är därför som de är så rädda. En annan av de intervjuade 
upplever att eleverna i mansdominerade grupper hela tiden måste visa att man inte är bög. 
Detta beteende förklaras av Connell (1999) då det gäller att hela tiden visa upp sin 
maskulinitet och visa på att man inte hör till de underordnande i genushierarkin. Gens (1998) 
skriver att vara homosexuell i tonårskillars ögon är ”att ha misslyckats, att inte ha räckt ända 
fram” (s.61). Denna bild stämmer överens med vad några av de intervjuade lärarna ger uttryck 
för och ligger i linje med synen på underordning. Homosexualitet skall undvikas då det direkt 
är kopplat till den lägsta nivån i maskulinitets hierarkin. 
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    Connell (1999) menar även att det finns två andra relationer förutom underordning i 
genusordningen, hegemoni och delaktighet. Hegemoni är något som är svårt att leva upptill 
och det få män som till fullo lever upp till den normativa standarden. Connell (2005) menar 
att för att skapa hierarkier använder killar sexualitet konstant i sitt kompissnack. De 
intervjuade ger uttryck för att det förkommer mycket sexualiserad jargong mellan eleverna 
vilket då kan tolkas som ett sätt för att ytterligare skapa och förstärka hierarkierna i gruppen. 
En av de intervjuade lärarna berättar även om ett bråk mellan två kompisar där jargongen gick 
var hård och bråk uppstod när någon gick över gränsen. Detta kan ses som ett maktspel dem 
emellan, båda delaktiga i hegemonin, för att testa varandra och utforma hierarkier. 
    Connell (2005) menar även att det är kamratgruppen som är bärare av genusdefinitioner 
och inte individerna. Detta menar Connell (2005) sannolikt kan vara förklaringen till att 
pojkar har en tendens till att skapa problem i grupp genom ett aggressivt beteende, 
provocerande, förolämpningar och iscensättande av en överdriven maskulinitetsform. Det är 
tillsammans med andra som killar får den här överdrivna maskulinitetsformen som även 
återfinns i föreliggande studie. Gruppen är en del av skapandet av en maskulinitet och därför 
är det av vikt att förstå gruppen för att kunna förstå den rådande maskuliniteten. I gruppen 
formar man och skapar den rådande maskuliniteten, därför är det även viktigt att arbeta med 
gruppen som helhet för att förändra synen på maskulinitet. 
    Johansson (1998) pekar på att den manliga kroppen som utgör idealet skall vara ”fettsnål, 
hård, stor och atletisk” (s.245). I föreliggande studie visar resultatet att muskler spelar roll 
men inte i särskilt stor utsträckning. En av de informanterna upplever att det var vanligare för 
ett par år sedan att killarna gick på gym och ville se muskulösa ut. Däremot finns den manliga 
kroppen med indirekt i statusbildandet. Det gäller att använda sin kropp, man ska mecka med 
bilar, man kan ha varit i slagsmål eller haft sex med tjejer. Det tar sig även uttryck i 
klassrummet eller korridoren då eleverna kan putta på varandra, slå varandra på axeln eller 
brottas. Det är inget som är på allvar utan är mer en kraftmätning för att ytterligare etablera 
hierarkier. 
 
Krav och förväntningar på killar och avvikande beteende 
 
Tallberg-Broman (2001) menar att skillnaderna mellan könen, det vill säga de biologiska 
medfödda, är mindre än skillnaderna mellan individer av samma kön. Detta är viktigt att 
minnas då det annars är lätt att uttala sig om generellt om en grupp och säga att killar är på ett 
visst vis. Killarna som går i de mansdominerade elevgrupper som föreliggande studie avser 
skiljer sig naturligtvis åt och det går inte att uttala sig om specifika individer, däremot kan det 
skönjas vissa mönster i den maskulinitet som råder i dessa miljöer. En maskulinitet som 
formar de individer som befinner sig i denna miljö, man ska vara på ett visst vis för att passa 
in. Denna anpassning kan vara på individens bekostnad. 
    Gens (1998) menar ”att vara pojke är framför allt att inte vara flicka” (s.32). Ekman (1995) 
menar att för att känna sig som en man måste dessutom allt som kan ge intryck av kvinnlighet 
undvikas. Detta är också något som visar sig i resultatet, det är viktigt för eleverna att undvika 
att på något sätt kopplas ihop med något som kan anses för kvinnligt och i en förlängning 
något ”bögigt”. Ekenstam, Johansson & Kuosmanen (2001) poängterar att det inte är så lätt 
att leva upp till alla förväntningar, ”trycket att leva upp till den omgivande kulturens 
förväntningar på hur en pojke eller en man skall vara är ofta stort och kan kännas både 
plågsamt och betvingande” (s.12). Det är således inte så lätt att i tonårstiden mogna till vuxen 
man. Det finns en rådande maskulinitet med tillhörande förväntningar på hur man bör 
uppträda. Lindh (2000) pekar även på att det kan förekomma vissa slags kulturer på olika 
program. I hans studie skapades en grabbkultur där ett visst beteende blir accepterat och 
förväntat. I föreliggande studie finns resultat som ligger i linje med detta, att det finns 
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beteende och åsikter som hör samman med en viss kultur som representeras av ett visst 
program. Går man ett visst program så skall man ha ett visst beteende. 
    Tallberg-Broman (2001) menar att det här kan vara farligare eller värre för än pojke att 
överträda de gränser som är uppsatta och som utgör ett manligt accepterat beteende. En elev 
kanske på något sätt avviker från den rådande maskuliniteten eller bryter mot de förväntningar 
som skapats på exempelvis ett visst gymnasieprogram. Detta är något som inte alltid går 
ostraffat förbi vilket görs obehagligt klart när en informant citerar en elev, ”den spik som 
sticker ut den hamrar vi på”. Det gäller att passa in och gör man inte det så markeras detta och 
påpekas av gruppen. 
 
Aversionen mot att studera 
 
Blos (1995, ref i Johansson, 1995) menar att eleverna på gymnasiet befinner sig i 
utvecklingsperioden senadolescensen. Denna period kännetecknas av att vara realistisk och 
framtidsinriktad till skillnad från den föreliggande, högadolescensen, som är mer intensiv och 
fantasifylld. Denna övergång kan medföra beteende som är regressiva och minskad 
motivation för skolarbete. Detta kan vara en del i förklaringen till varför många elever i de 
mansdominerade grupperna visar upp starka attityder gentemot att studera och plugga. Detta 
kan var en del av förklaringen men är naturligtvis inte något som endast är förknippat med 
dessa grupper utan är förknippat med åldern de befinner sig i. Blos (1995, ref i Johansson, 
1995) beskriver att elever som tidigare studerat och varit ambitiösa nu visar upp ett mycket 
mindre intresse och hellre ägnar sig åt nöjen. De intervjuade framhåller dock att eleverna i 
yrkesklasser ofta upplevs som mer ”ärliga” och ”dom låtsas inte vara intresserade” vilket ses 
som positivt. Är det något de inte gillar så får läraren veta detta och kan således föra en dialog 
med klassen och på så vis kanske ändra uppgiften eller motivera dem till att vara mer 
intresserade av den. De intervjuade lärarna framhåller att för att motarbeta denna 
antipluggattityd får de arbeta mycket mer med att motivera och entusiasmera eleverna. 
    En del i förklaringen kan även vara sammankopplad med den maskulinitet som är rådande i 
dessa miljöer, man skall inte som kille sitta ned och plugga det är något som ”nv-bögar” och 
tjejer gör. Detta kan spekulativt även bero på vem som är ledaren i gruppen, är det någon med 
hög status i hierarkin så kan han påverka de övriga. Maskuliniteten är mycket kopplat till de 
yrken eleverna utbildar sig, de är ute på praktik och möter en viss maskulinitet som de 
”ärver”. De lär sig vara på ett speciellt vis för att passa in och där är det karaktärsämnena som 
har högre status en de teoretiska. Ekman (1995) menar att varje man måste i viss utsträckning 
både inom sig och utåt sett leva upp till vissa ”stereotyper, ideal och förväntningar” (s.141). 
Detta för att själv kunna känna sig som man, men även för att i omgivningens ögon ”framstå 
och räknas som en man” (s.141). I de miljöer dessa elever befinner sig i så är idealen och 
förväntningarna på ett visst vis och dessa inkluderar i viss grad att man har en speciell attityd 
till skolan. Denna attityd är mer något som skall visas upp inför andra, vilket även attityden 
till pluggandet också visar. Detta då det är accepterat att få ”höga” betyg. Denna 
motsägelsefulla bild stärker att en del av aversionen mot att studera är förknippat med vissa 
förväntningar på vilket beteende som är okej för en kille som läser ett yrkesprogram, man ska 
inte tycka om skolan och plugga. Visar man ett, i vissa fall, mer öppet intresse så markeras 
detta från gruppen och frågan kommer, ”är du bög din jävel”.  
     
Differentieringen gentemot andra  
 
I intervjuerna med informanterna framgår det tydligt att det finns ett slags vi och dom 
tänkande i många av de mansdominerade klasserna. Eleverna identifierar sig med sitt program 
och distanserar sig till de övriga programmen. Svedberg (2003) menar att det är ett sätt att öka 
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gemenskapen i den egna gruppen, att sätta sig i kontrast till en annan grupp. Den andra 
gruppen ska då ses som avvikande eller föga sympatiska vilket är fallet när yrkesprogrammen 
kallar de på naturvetenskapliga programmet för NV-bögarna eller jävla pluggisar och tvärtom 
när de kallar de på de yrkesförberedande programmen för grottmänniskor. Detta förekommer 
även i Lindhs (2000) studie där det ges uttryck för en splittring mellan elever som går 
studieförberedande program och de som går på yrkesförberedande program. I föreliggande 
studie tar det sig även uttryck i deras beteende när de elever från yrkesprogrammen inte ens 
vill använda samma toaletter som de på studieförberedande programmen. Svedberg (2003) 
menar att rent praktiskt kan motsättningarna till den andra gruppen ske via ryktesspridning 
och/eller att gruppmedlemmarna har fördomar mot den andra gruppen. Detta ser vi tydliga 
exempel på i lärarnas berättelser på den berörda skolan, att olika mansdominerade klasser har 
fördomar mot varandra eller talar illa om varandra. Denna uppdelning och stärkande av den 
egna gruppgemenskapen behöver inte vara negativt om den håller sig inom rimliga gränser. 
Det kan vara ett bra sätt för gruppen att en man i klass skapar sig en gemenskap genom att 
rikta sina blickar gemensamt mot en annan grupp som inte är som dom. En informant 
beskriver det lite som en lek mellan teoretiska och yrkesinriktade program. Det är snarare 
vilka uttryck som vi och dom tänkandet tar som är det problematiska. Sker höjningen av den 
egna gemenskapen endast på bekostnad av den andra gruppen och genom exempelvis 
användandet av nedvärderande uttryck och glåpord är det något som bör undvikas Är det 
däremot en lekfull höjning av det egna programmet där man med en glimt i ögat uttrycker sin 
egen förträfflighet så är det något som kan vara positivt. 
    Lalander och Johansson (2002) menar att: 
 

”gruppgemenskapen och den manliga identiteten skapas på bekostnad av respekt för de Andra: 
lärare, smilfinkar, invandrare, och givetvis kvinnor” (s.135).  

 
De intervjuade lärarna ger uttryck för att i de mansdominerade grupperna kan det vara ett hårt 
klimat och precis som Lalander och Johansson (2002) skriver så kan det även vara 
gruppgemenskapen skapas på andras bekostnad. Det kan vara gentemot läraren då eleverna 
inte är intresserad av lektionsinnehåller eller av att studera, gentemot pluggisarna som trots 
allt studera och de killar som har blivit för ”tjejiga”. Invandrarefientlighet är något som inte 
berörts i någon större utsträckning i föreliggande studie och därför också utlämnas ur 
resonemanget. Det gäller sonika att leva upp till vissa normer även i klassen för att riktigt 
komma med i gemenskapen. Naturligtvis måste det återigen påpekas att det inte gäller alla 
mansdominerade klasser de intervjuade lärarna har eller haft men att det i viss mån är 
vanligare eller kännetecknar de mansdominerade klasserna något. 
 
Lärarnas arbete med maskulinitet och åtgärder mot negativa uttryck 
 
De intervjuade lärarna försöker lyfta upp till diskussion eller markera när olika attityder dyker 
upp i klassrummet. En av informanterna försöker ifrågasätta invanda tankemönster för att 
peka på de negativa i dem, exempelvis varför bög används som skällsord och vad den 
handlingen kan medföra. Detta ligger i linje med vad Nordberg (2005) menar 
mansforskningen försöker göra, att möjliggöra en förändring genom att lyfta fram andra 
möjliga och mindre förtryckande sätt att vara man och pojke. När lärarna ifrågasätter det 
nuvarande ”rätta” sättet att vara som kille och istället diskutera hur en alternativ bild skulle 
kunna se ut så arbetar de åt detta håll. En av informanterna menar även att det är frågor som är 
svåra att arbeta med då det ibland känns hopplöst, att det är svårt att få till en förändring i 
tankesätt och beteende när det kommer till maskulinitet och hur man bör vara som man. Detta 
gör det däremot ännu viktigare att arbeta med, så att skolan blir en arena där dessa saker 
diskuteras. 
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     De intervjuade lärarna ser det även avsaknaden av flickor som ett stort problem och tror att 
fler flickor skulle kunna vara en lösning på mer negativa uttryck för maskulinitet. Detta då 
killarna på ett naturligt sätt lär sig hur de skall umgås med flickor och även då dynamiken 
skulle bli en annan i klassrummet. De lär sig i förhållandet med flickor hur flickor ”vill” att 
killar skall vara och ha för beteende. Det får på så vis nya intryck som de annars går miste om 
och de behöver inte ta över de nedärva beteende som risken är stor att de annars gör av äldre 
elever eller de män de träffar på sina praktikplatser. De kan skapa sig en egen syn på 
maskulinitet och hur en man bör vara och på så vis också lyfta fram det Nordberg (2005) 
menar är andra möjliga och mindre förtryckande sätt att vara man och pojke. Några av de 
intervjuade lärarna arbetade för att hitta en klass att samarbeta med bestående av flickor för att 
öka umgänget med flickor i skolan och kunna diskutera genusfrågor och etik med 
könsblandade grupper. 
    Connell (2005) menar att även om det inte aldrig fullt ut går att mäta så finns det goda skäl 
att betrakta skolan som en av de viktigaste platser där maskulinitet formas. Detta innebär att 
den personal som befinner sig i skolans värld har en viktig uppgift. Blos (1995, ref i 
Johansson, 1995) menar även att unga män i senadolescensen kan en avidealisering av 
föräldrarna förekomma och att ung män då även känna en brist på närhet och förståelse i 
relationen till sin pappa och kan leda till ett sökande efter alternativa förebilder och olika 
faderssubstitut. Dessa förebilder kan exempelvis vara gymnasielärare. En av de intervjuade 
lärarna ger även uttryck för detta, att han anser sig ha en viktig roll och vill agera som en 
förebild. Givetvis i alla klasser men speciellt i de mansdominerade klasserna som dessutom 
har en tendens till att vara stökigare. Denna lärare vårdare då sitt språk, tänker på sitt beteende 
och sin klädsel. Detta för att vara en god förebild och samtidigt visa upp ett alternativt sätt att 
vara som man, som kanske skiljer sig från deras och vad de får ta del av när dom är på 
praktik. 
    En av de intervjuade tror även att det går att komma bort från en viss del av uppdelning 
som sker i klasserna om den första terminen inledningsvis börjar utan vanliga lektioner och 
istället inriktar sig på övningar där man lär känna varandra och ökar gruppgemenskapen. 
Detta skulle medföra att de personer i klassen man i vanliga fall inte skulle lära känna så väl 
inte skulle kunna ses som avvikande eller föga sympatiska vilket Svedberg (2003) menar är 
viktigt för att definiera en dom-grupp. Detta skulle eventuellt kunna minska splittringar inom 
klassen. 
 
Studiens begränsningar 
 
Föreliggande studie avser främst att beskriva några lärares erfarenheter när det kommer till 
undervisning i mansdominerade elevgrupper. Dessa elevgrupper blir i praktiken yrkesklasser 
där killar dominerar i antal och flickor ofta knappt är representerade överhuvudtaget. Det är 
viktigt att ha i åtanke att det är lärarnas upplevelser som resultatet återspeglar inte hur det 
faktiskt ser ut eller hur eleverna upplever samma situation. Då urvalet består av fem personer 
är det naturligtvis inte heller tal om att resultaten på något sätt skulle vara generaliserbara utan 
det går bara att uttala sig om detta urvals erfarenheter. Däremot kan föreliggande studie ge en 
inblick hur det skulle kunna vara att arbeta med mansdominerade yrkesklasser vilket även 
diskuteras mer under rubriken Didaktiska implikationer.  
    Resultaten visar även på en komplex bild där flera faktorer spelar in på skapandet av 
exempelvis hur man bör vara som kille i en viss klass. Maskulinitetsteori är en pusselbit men 
kan inte förklara hela bilden. Därför bör även fortsatta studier göras för att nå ytterligare 
förståelse vilket diskuteras mer under framtida forskning. 
    Föreliggande studies författares förförståelse påverkar också själva studien. Då det var vid 
undervisning av mansdominerade yrkesklasser som intresset för att utföra studien uppstod 
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fanns redan vid genomförandet en viss kunskap eller förförståelse. Detta berörs även 
inledningsvis i studien, att exempelvis vissa attityder gentemot skola och studier observerats. 
Denna kunskap kan naturligtvis vara en stor fördel då det lättare går att förstå 
intervjupersonernas arbetssituation men den kan även vara en nackdel då det är lätt att dra 
förhastade slutsatser. Därför har författaren hela tiden ifrågasatt sin egen förförståelse genom 
att ställa följdfrågor och be om förtydliganden vid intervjutillfällena och inte förutsatt att den 
första tolkning som gjorts varit den korrekta. 
 
Didaktiska implikationer 
 
Föreliggande studies didaktiska implikationer ligger främst i en ökad förståelse för vad som 
kan känneteckna att undervisa mansdominerade elevgrupper. I studien har psykologisk- och 
genusforskning applicerats för att analysera det resultat som genererats i intervjuerna med 
lärarna. De intervjuade lärarnas redovisade erfarenhet och deras kunskap kring att hantera 
problem som kan uppstå i klassrummet kan komma väl till pass för nyutexaminerade lärare 
eller lärare som saknar erfarenhet av att undervisa mansdominerade elevgrupper. 
Föreliggande studie ger därför en inblick i den vardag som lärare med undervisning i 
mansdominerade elevgrupper möter i sitt dagliga arbete. Det är också centralt för lärare att 
veta vilken miljö eleverna befinner sig i, vad det kan finnas för ”krav” för en kille idag när det 
kommer till förväntningar och ideal kring maskulinitet. Har intresse att arbeta med 
genusfrågor i skolan uppstått efter läsningen av föreliggande studie kan följande två böcker 
rekommenderas då de är lättare skrivna och även vänder sig emot tonåringar; Genusboken av 
Johanna Nihlén & Sara Nilsson och Genus – hur påverkar det dig av Helena Josefsson. 
 
Framtida forskning 
 
För framtida forskning vore det intressant att ytterligare närma sig de mansdominerade 
elevgrupperna och hur de fungerar. Det vore därför intressant att fördjupa sig i en klass och 
undersöka den närmare. Studien skulle kunna kombinera intervjuer, filmning, observationer 
och enkäter. Intervjuerna skulle omfatta både yrkeslärare, kärnämneslärare och eleverna 
själva. Observationer skulle komplettera det material som intervjuerna genererar samtidigt 
som ett fortlöpande arbete med enkäter skulle ge ett material om hur eleverna trivs och 
uppfattar sin situation i olika skeenden under över exempelvis ett läsår. Dessutom skulle även 
andra teorier kunna appliceras i högre utsträckning för att nå en ökad förståelse, till 
exempelvis ett kulturperspektiv. Kulturperspektivet berörs något i föreliggande studie men en 
kombinerade studie där både ett kulturperspektiv och genusperspektiv ålades skulle säkerligen 
kunna ytterligare beskriva hur de mansdominerade elevgrupperna ser ut. Det skapas troligtvis 
olika kulturer på olika gymnasieprogram och därför vore det värdefullt att jämföra exempelvis 
naturvetenskapliga programmet och byggprogrammet. Detta för att, i kombination med ett 
genusperspektiv, undersöka huruvida kulturen eller kontexten på ett visst program medför att 
elevernas syn på sin och andras maskulinitet påverkas.  
    Connell (1999) menar även att maskulinitet interagerar med klass, etnicitet, sexualitet och 
ålder varav det vore intressant att även inbegripa dessa variabler i större utsträckning när det 
kommer till studiet av mansdominerade elevgrupper på gymnasienivå. 
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Hej  
 
Mitt namn är Jesper Leander och jag är student vid Halmstad Högskola. För närvarande läser 
jag sista terminen på lärarprogrammet, där det ingår att skriva ett examensarbete. Syftet med 
min uppsats/studie är att försöka få en större förståelse för hur man som lärare upplever att 
attityder mellan och i mansdominerade elevgrupper påverkar undervisningen och hur man 
hanterar dessa. Frågeställningar som jag vill försöka svara på är exempelvis hur maskulinitet 
kan ta sig uttryck i klassrummet och hur upplever läraren att en viss klass definierar sig som 
grupp. 
 
Jag har för avsikt att göra 6 intervjuer där varje intervju tar ungefär 45 minuter. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band men givetvis kommer Er identitet och det material som 
intervjuerna genererar att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och Ni kan 
närhelst ni vill avbryta intervjun. Jag är däremot tacksam om ni vill ställa upp och självklart 
får ni gärna ta del av den färdiga produkten om Ni så önskar. 
 
Mina handledare som hjälper mig med denna uppsats heter Ewa Twetman och Kristina 
Gustafsson, som båda arbetar på Högskolan i Halmstad. Vid frågor kan de nås på följande 
telefonnummer eller via mail: 
 
Ewa Twetman   Kristina Gustafsson 
035-16 71 67    035-16 79 30 
Eva.Twetman@hos.hh.se    kristina.gustafsson@hum.hh.se 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Jesper Leander 035-****** 
  070-******* 
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