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1. Inledning 

Ett tydligt och sedan länge uppmärksammat klassmönster när det gäller 
skola och utbildning är att olika sociala grupper i regel gör olika ut-
bildningsval. Detta fenomen kallas ofta för den sociala snedrekryte-
ringen inom utbildningssystemet, vilket kan liknas vid en social urvals- 
eller selektionsprocess. I princip kan man säga att ju högre upp i ut-
bildningssystemet man kommer, desto större är andelen individer från 
hem där föräldrarna har genomgått akademiska utbildningar och desto 
mindre är andelen individer från arbetarhem eller studieovana hemmil-
jöer (Erikson och Jonsson, 1993)1.  Förutom att den sociala snedrekry-
teringen blir synlig i övergången från gymnasiet till högre utbildning, 
manifesterar den sig i form av att gymnasieskolan är klassmässigt 
strukturerad. De studieförberedande programmen, framför allt naturve-
tenskapsprogrammet, har en större andel elever med välutbildade för-
äldrar, medan elever på de yrkesförberedande programmen vanligtvis 
kommer från hem där längre studietraditioner saknas. När det gäller de 
yrkesförberedande programmen är dessutom en könshomogenitet på-
taglig, då program som förbereder för traditionellt manliga arbetaryr-
ken ofta rekryterar unga män från arbetarklassen (Broady, et al., 2000). 
 Sett till forskning som berör den sociala snedrekryteringen är 
mitt intryck att två viktiga faktorer samspelar i denna process. Den 
första tycks knyta an till att elever och studenter från hem med akade-
miska studietraditioner genom sin uppväxt är mer förtrogna med sko-
lans miljö och de implicita koder som finns inbäddade i skolan. Detta 
tycks innebära att dessa elever känner sig mer hemma inom utbild-
ningssystemet och i högre grad har gynnsammare förutsättningar att 
göra sig gällande i skolsammanhang i jämförelse med elever med ur-

                                                 
1 För ytterligare läsning om den sociala snedrekryteringen inom utbildningssystemet 
hänvisas till Sverker Lindblad (1994), Donald Broady och Mikael Börjesson (2006), 
samt Jan O Jonsson (2007). Enligt Jonsson (2007) finns det tecken på den sociala 
snedrekryteringen till gymnasiet har mildrats efter gymnasiereformen 1991/94. Fler 
elever från arbetarhem väljer Samhällsvetenskapsprogrammet vid låga betyg och 
Naturvetenskapsprogrammet vid höga betyg än vad som har varit fallet tidigare.  
Denna utjämning handlar alltså inte om att de yrkesförberedande programmen blivit 
populärare, utan snarare att fler kommit att undvika dessa program, enligt Jonsson. 
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sprung i arbetarklassen eller studieovana miljöer (se t.ex. Bourdieu och 
Passeron, 1977).  Den andra faktorn hänger ihop med att olika sociala 
grupper utvecklar och har olika syn på utbildning. Hos vad som kan 
ses som den ”bildade medelklassen” förefaller högre utbildning vara en 
norm och studier ses som ett mål i sig (Jönsson, Trondman, Arnman 
och Palme, 1993).   Individer från arbetarklassen och/eller studieovana 
hem är i högre utsträckning mer benägna att välja bort utbildningsal-
ternativ som i första hand syftar till fortsatta studier, och premierar i 
det avseendet en snabbare utgång till arbetslivet istället för att till-
bringa längre tid inom utbildningssystemet (se t.ex. Jönsson et al, 
1993; Trondman, 1994, 1995).   
  När jag under våren 2003 påbörjade mitt fältarbete i två klasser 
på gymnasieskolans Byggprogram hade jag ovanstående klassmönster 
i åtanke. Vid denna tidpunkt hade det förflutit ungefär tio år sedan 
gymnasiereformen 1991/94 hade sjösatts, vilket var en reform där de 
så kallade kärnämnena (svenska, samhällskunskap, matematik, engels-
ka, naturkunskap, estetisk verksamhet, idrott och hälsa) lanserades som 
ett gemensamt ämnesblock för samtliga gymnasieprogram2.  Införan-
det av dessa ämnen motiverades dels med hänvisning till det så kallade 
kunskapssamhället och dess medföljande krav på individen, dels ut-
ifrån en ambition att ge samtliga gymnasieelever allmän högskolebe-
hörighet. När det gäller det sistnämnda handlade reformen även om en 
tanke att minska skillnader i rekryteringsmönstret till högre utbildning 
mellan de traditionellt studieförberedande och de yrkesförberedande 
programmen (Regeringens prop. 1990/91:85; Broady et al, 2000).  
  Gymnasiereformen 1991/94 medförde väsentliga förändringar 
för de yrkesförberedande programmen. Från att tidigare ha varit två-
åriga blev de treåriga och fick ett betydligt större inslag av ämnen som 
de inte överhuvudtaget, eller endast i mindre omfattning haft tidigare 
(Hellsten och Prieto, 1998; Richardson, 1998). Kärnämnena innebar på 
så vis en förlängning av yrkesgymnasisternas utbildning och att en mer 
studieförberedande tradition införlivades i de yrkesförberedande pro-

                                                 
2 Utöver de nationella programmen finns också det Individuella programmet, vilket 
vänder sig till elever som inte kommer in på något av de nationella programmen, då 
de inte uppfyller kraven på godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk, Eng-
elska och Matematik. Detta program är tänkt att förbereda eleverna för något av de 
nationella programmen och kan utformas på olika sätt (se vidare Skolverket 
http://www.skolverket.se/sb/d/610). 
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grammen, vilka alltså är utbildningar som ungdomar från hem utan 
längre studietraditioner ofta söker sig till. 
 Den betydelse reformen hade för de yrkesförberedande pro-
grammen var ett skäl till att jag såg det som angeläget att genomföra en 
fältstudie på Byggprogrammet.  Detta intresse handlade dock inte om 
reformen i sig, de yrkesförberedande programmen som utbildningar 
eller undervisningen på dessa program. Snarare handlade det om vad 
reformen innebar för ungdomar som inte är särskilt motiverade för så 
kallade teoretiska studier, och vars val av gymnasieutbildning kanske 
dels har bottnat i ett intresse för det yrke utbildningen förbereder för, 
dels i en strävan att inte behöva ägna sig åt ett teoretiskt skolarbete. 
Denna grupp av elever har alltid funnits på olika nivåer i utbildnings-
systemet, men genom reformen har de i högre grad än tidigare att för-
hålla sig till och hantera olika ämnen som traditionellt har varit en för-
beredelse för fortsatta studier. Min ambition med en etnografisk ansats 
var därigenom att med utgångspunkt i ungdomarnas perspektiv på 
kärnämnena och livet i klassrummet belysa hur deras möte med den 
mer studieförberedande traditionen i deras utbildning gestaltar sig. 
 Mot bakgrund av ovanstående forskningsintresse inledde jag 
således en fältstudie i två klasser på Byggprogrammet (åk 1 och åk 2).   
Valet av program hängde ihop med intresset för elever med ursprung i 
arbetarklassen eller studieovana hem och som även kunde förmodas 
vara ointresserade av den typ av studier som ofta förekommer i kärn-
ämnena.  Eftersom det som kallas för antiplugg- eller antiskolkulturer 
oftare ha varit tydligare bland pojkar ur arbetarklassen (se Bjurström, 
1997; Trondman, 1999; Willis, 1977), kan valet av program i förhål-
lande till forskningsintresset beskrivas som strategiskt; jag antog att ett 
program med en övervikt av pojkar skulle svara mot mitt forskningsin-
tresse.  Under fältarbetet utvecklades emellertid intresset. Genom att 
vistas med eleverna under raster och lektioner, prata med dem om de-
ras utbildning i allmänhet och om kärnämnena i synnerhet, framstod 
frågor om identitet som en viktig dimension i deras inställning till 
kärnämnena, det vill säga; frågor som exempelvis knyter an till vad de 
anser sig vara och vad de ser som viktigt inför deras framtid. 
 Ett konkret syfte och det perspektiv jag har på identitetsskapande 
kommer att presenteras längre fram i avhandlingen. Med utgångspunkt 
i den riktning jag ovan angett för denna studie kan redan här nämnas 
att perspektivet på ungdomarnas liv i klassrummet, så väl som deras 
identitetsskapande, är ett perspektiv där deras egna rationaliteter i för-
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hållande till skolarbetet är tongivande. Detta betyder att ungdomarna 
inte endast är intressanta i egenskap av en formell elevroll, eller som 
objekt för undervisning och påverkan, utan snarare som aktiva aktörer i 
sin egen socialisation och formandet av sin identitet (se t.ex. Ayton, 
2008; Garpelin, 1997; Jonsson, 1995, 2001; Sundkvist, 2006). 

Ungdomar och gymnasieskolan 
Genom det forskningsintresse som beskrivs ovan antyds att skolan och 
klassrummet i denna studie ses som en social arena där mycket annat 
än skoluppgifter och formell undervisning är viktigt för eleverna.  En-
ligt Kerstin Bergqvist (1990, 1995) upprätthåller ungdomar i skolan en 
socialitet som kan ha vidare betydelse än de verksamheter lärare initie-
rar.  I skolan skapar de sitt eget innehåll som har relevans för dem och 
på så vis blir skolan för ungdomar både ett ”mål i sig” och ett medel att 
förvärva ökad kunskap, betyg eller ett hyggligt arbete efter studierna.  
Sverker Lindblad (2001a) resonerar på ett liknande sätt genom att peka 
på att ungdomar i skolan ställs inför minst två uppgifter, nämligen att 
dels förvärva utbildningsmeriter i form av betyg och genom olika ut-
bildningsval, dels förverkliga sina livsprojekt. Det senare kan samman-
falla med den förra uppgiften, men handlar enligt Lindblad också om 
ungdomars strävan att få tid till det de upplever som intressant 
och/eller deras relations- och identitetsskapande, vilka utgör aktiviteter 
som kan ligga utanför och ta tid från skolarbetet (ibid.). Det sätt ung-
domar orienterar sig i relation till skolarbetet kan dock sägas ha ett 
samband med hur skolarbetet upplevs.  Om det uppfattas som me-
ningsfullt är en ”flyktstrategi” som exempelvis skolk eller att ofta söka 
glädje i annat än skolarbetet under lektioner i skolan mindre troligt, 
enligt Lindblad.    
 De uppgifter eleverna ställs inför i skolan kan också enligt Lind-
blad relateras till skolan som samhällsinstitution.  Ungdomarnas försök 
att uppnå sina livsprojekt sker i en miljö som inte är neutral i förhål-
lande till olika livsprojekt. Vissa livsprojekt främjas av eller ligger i 
linje med normer och värderingar i skolan, medan andra kanske mot-
verkas, eller i varje fall inte uppmuntras.  Det finns även en slags ”ut-
bildningsmeriternas ekonomi”, vilken ungdomar i skolan på olika sätt 
har att hantera. Denna ekonomi bygger på ett samspel mellan arbets-
marknaden och utbildningars meritvärde, vilket Lindblad förklarar 
enligt följande:  
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Om andelen som utbildas från gymnasieskolan är liten är utbildningens re-
lativa meritvärde relativt litet, eftersom arbetsgivarna måste anställa indi-
vider utan denna utbildning istället för att fylla sitt behov av arbetskraft.  
Att hoppa av utbildningen är därmed inte heller något större problem i 
termer av utsatthet. Om andelen ökar, så att hälften av en årskull utbildas 
vid gymnasieskolan, ökar också utbildningens meritvärde, eftersom ar-
betsgivarna nu kan använda det som ett kriterium för urval för att anställa 
folk. Här ökar också de negativa konsekvenserna av att hoppa av utbild-
ningen. Om andelen ökar ytterligare- säg upp mot 90 % - så förändras 
emellertid innebörden av utbildning på följande sätt: För det första så avtar 
det relativa meritvärdet av att ha slutfört en sådan utbildning, eftersom det 
inte har någon större betydelse att ha erhållit en merit som nästan alla har. 
För det andra ökar innebörden av att ha hoppat av utbildningen drastiskt- 
det är en ytterst utsatt position att sakna en egenskap som nästan alla i en 
årskull förvärvat. Sannolikheten för att bli utstängd från arbetsmarknaden 
är mycket stor. (Lindblad, 2001b. s. 89). 

Detta förhållande ställer enligt Lindblad ungdomar, i framförallt gym-
nasieåldern, i vad han liknar som en ”knipa”: kravet att påbörja och 
slutföra gymnasiestudierna ökar samtidigt som utbildningens meritvär-
de sjunker, som en följd av att allt fler genomgår gymnasiala studier. 
Detta innebär att strävan att utjämna sociala skillnader med utbildning, 
att skapa en utbildning för alla, ett mer demokratiskt och rättvisare 
samhälle även medför risker för att det skapas ett system av utslagning. 
Även om riskerna för detta främst gäller grupper med ett stort kultu-
rellt och socialt avstånd till skolans verksamhet illustrerar Lindblads 
resonemang att gymnasieskolan, trots att den formellt sett är en frivil-
lig skolform, i realiteten mer eller mindre blir obligatorisk. Gymnasiet 
blir sålunda en etapp i utbildningssystemet, vilken varje individ bör 
passera och ett ”nödvändigt ont” för att undkomma utsatthet och mar-
ginalisering. Att de allra flesta ungdomar går vidare till gymnasiet har 
förmodligen även konsekvenser för dem i andra avseenden än studier-
nas meritvärde. Om till exempel alla man känner går i skolan skulle det 
förmodligen vara ganska trist om man själv inte påbörjar någon gym-
nasial utbildning, framför allt när det i stort sett inte finns några direkta 
alternativ till gymnasiet (se Lindblad, 2001a).  
 Att gymnasieskolan (eller egentligen skolan i sig, oavsett 
årskurs), har en social betydelse för ungdomar illustreras tydligt i Fan-
ny Ambjörnssons (2004) avhandling. Med det primära syftet att stude-
ra feminina genuspositioner hos tonårsflickor vände hon blicken mot 
skolan för att få kontakt med flickorna och på så vis ett avstamp till 
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andra sociala arenor i deras liv. Skolmiljön blev emellertid den plats 
ifrån vilket det huvudsakliga datamaterialet generades, då denna miljö 
var en central mötesplats i flickornas sociala tillvaro. Även Elina La-
helma (2002) pekar på att förvärvandet och upprätthållandet av kom-
pisrelationer är en viktig aspekt av ungdomars liv i skolan. I hennes 
studie, som handlar om hur ungdomar ser på livet i skolan och hur de 
några år efter avslutad skolgång pratar om sin skoltid, framgår att 
kompisrelationerna i skolan var en betydande källa till glädje under 
skoltiden bland ungdomarna. I deras minnesbild av livet i skolan var 
dessa relationer även något som var mer framträdande än det som till-
hör det som Lahelma kallar för det ”officiella skiktet” i skolan. Detta 
skikt knyter an till exempelvis undervisning och lärande i anslutning 
till kurs- och läroplaner eller formella hierarkier i skolan och tycks, att 
döma av hennes studie alltså ha en mindre betydelse för ungdomar än 
det informella livet i skolan. Det senare knyter an till den tillvaro i sko-
lan som bland annat handlar om informella hierarkier, interaktion ele-
ver sinsemellan och mellan elever och lärare när denna inte direkt cent-
reras till det officiella skiktet.  
 Den uppdelning Lahelma gör mellan det officiella (eller vad som 
också kan benämnas som det formella) och det informella skiktet är en 
analytisk uppdelning av livet i skolan3.  I praktiken flyter dessa två 
skikt ihop och utgör sammantvinnade aspekter i skolans vardag, men 
distinktionen utgör enligt henne ett sätt att observera och analysera 
komplexiteten i olika processer som sker i skolan. Denna analytiska 
indelning över livet i skolan kan också relateras till de två uppgifter 
som Lindblad ovan menar att ungdomar ställs inför i skolan. Till ex-
empel, att satsa på förvärvandet av utbildningsmeriter och göra det till 
ett dominerande inslag i sitt livsprojekt kan ses som investeringar i 
skolans formella värld. Livsprojekt som inte sammanfaller med eller 
ligger utanför skolarbetet kan däremot ses som investeringar av mer 
informell natur, även om många ungdomar förmodligen på ett eller 
annat sätt strävar efter att kombinera ett deltagande i både det ”infor-

                                                 
3 Lahelma urskiljer ytterligare ett skikt i skolan. Detta är det ”fysiska” skiktet, vilket 
ringar in aspekter som tid, rumslighet, rörelse och ljud. Detta skikt har dock ingen 
betydelse för det resonemang som förs ovan. Den analytiska uppdelning av olika 
skikt i skolan som Lahelma gör, är vidare utarbetat tillsammans med Janet Holland, 
Tuula Gordon i boken Making spaces: citizenship and difference in schools. (se La-
helma, 2002). 
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mella” och det ”formella”.   Det bör i detta avseende framhållas att det 
som tillhör det formella i skolan kan vara nog så betydelsefullt för 
ungdomar som framhåller att skolarbetet inte är viktigt för dem. Elever 
med anti- attityder till skolan kan exempelvis på en rad upptänkliga 
och fantasifulla sätt lägga ned tid och energi på att sabotera undervis-
ningen, kringgå och bryta mot regler eller trotsa lärare; allt för att mar-
kera sin identitet och visa att man ställer sig avvisande till skolan (se 
Willis, 1977, Trondman, 1999).  
 Det finns förvisso en rad studier som framhåller att elever i sko-
lan inte endast har att förverkliga ett slags ”skolprojekt” i formell me-
ning (Bergqvist, 1990, 1995; Garpelin, 1997; Lahelma, 2002; Lind-
blad, 2001a; Sundkvist, 2006; Petersson & Sundkvist, 1999). Men, när 
det handlar om ungdomar på yrkesförberedande program förefaller 
ofta intresset för deras sociala eller informella liv i klassrummet ha en 
undanskymd plats. Intresset har istället bland annat varit uttalat didak-
tiskt (Malmgren, 2002; Carlsson, 2001), eller varit riktat mot ungdo-
marna i egenskap av deras formella elevroll och i den meningen främst 
haft de formella undervisningsprocesserna, eller skolans officiella mål-
sättningar som fond för ungdomarnas uttalanden om sin skolsituation 
(Hill, 1998, 2001, 2006, 2007).  
 I den mån det sociala eller informella livet lyfts fram har det ock-
så främst skett utifrån intervjudata. Till exempel pratar Hill (1998) om 
det ”motspel” hon fick höra exempel på i sina intervjuer med de stu-
dietrötta eleverna i hennes studie. Detta ”motspel”, som skedde i för-
hållande till vad hon kallar för ”skolspelet”, innebar att ungdomarna 
fyllde sitt behov av samspel i en situation där de annars hade svårt att 
finna tillfredställelse. Hill menar dock att om hon i ett tidigare skede av 
sin studie förstått att en del av eleverna i huvudsak var avvisande till 
kärnämnena, med till exempel ”passivitet, frånvaro eller bortval” (ibid. 
s. 278), hade hon lagt in mer tid för observationer. Genom detta pekar 
alltså Hill på att observationer med uppmärksamhet på ungdomarnas 
sociala liv i skolan och under lektionstid skulle kunna ha utgjort ett 
viktigt tillskott i hennes studie.  
  Mot bakgrund av detta avsnitt är det intressant att rikta uppmärk-
samhet mot vad forskning har visat om hur ungdomar på yrkesförbere-
dande program ser på sitt val av gymnasieutbildning. Med sitt val av 
gymnasieprogram torde exempelvis ungdomar ge uttryck för sina am-
bitioner vad gäller arbete och studier, och därmed för sina livsprojekt 
vid tidpunkten för deras gymnasieval. Nästa avsnitt kommer därför att 
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handla om hur dessa ungdomar ser på sitt utbildningsval och sin ut-
bildning. För att visa att olika elevgrupper förhåller sig på olika sätt till 
sina gymnasiestudier kommer detta avsnitt även innefatta elever på 
studieförberedande program.  De senare elevgruppernas inställning till 
de egna studierna kommer att inleda nästa avsnitt.  

Yrkes- och studieplaner hos olika grupper av 
ungdomar  
Ungdomsforskaren Erling Bjurström (1997) har i sin studie om ung-
domars stilskapande berört hur olika grupper av gymnasieelever moti-
verar sina gymnasieval och hur de ser på sin utbildning. I huvudsak 
hänvisade samtliga ungdomar, oavsett program eller linje, till personli-
ga egenskaper eller intressen när de beskrev sitt utbildningsval, men de 
uppvisade även väsentliga skillnader i sitt sätt att förhålla sig till sko-
lan, skolarbetet och olika ämnen.  Ungdomarna på naturvetenskaps-
programmet, vilka hade tydliga framtidsplaner inom utbildnings- och 
yrkesområden där formella examina och meriter var betydelsefulla, 
uppvisade ett nytto- och marknadsinriktat förhållningssätt. Denna in-
ställning handlade om att utbildning, olika ämnen och kunskaper 
främst värderades utifrån vilken avkastning de kunde ge i förhållande 
till framtida livschanser och yrkesmöjligheter. I jämförelse med natur-
vetareleverna var samhällsvetareleverna vagare när det gällde deras 
framtida utbildnings- och yrkesplaner.  Till exempel förhöll de sig på 
ett relativt öppet sätt till olika yrken och utbildningar och utgick hu-
vudsakligen från utbildningars, ämnens och kunskapers betydelse för 
den egna personliga utvecklingen. Enligt Bjurström kunde samhällsve-
tarelevernas sätt att resonera om sina studier och framtidsplaner i dessa 
avseenden förstås som en ”föregripande anpassning till de relativt dif-
fusa och osäkra utbildningsinvesteringar och yrkesplaner de kalkylera-
de med i framtiden” (ibid. s. 335).  Till skillnad från eleverna på de 
studieförberedande programmen, motiverade yrkeseleverna vanligtvis 
sitt val av utbildning på ett defensivt sätt. De hänvisade bland annat till 
att de inte hade ett intresse eller en fallenhet för teoretiska studier, vil-
ket till exempel formulerades i stil med: ”jag gillar inte att plugga”, 
eller ”det finns inga jobb, man måste ju gå här” (ibid. s. 328). Denna 
defensiva hållning begränsade enligt Bjurström redan från början ut-
rymmet för vidare reflektioner om utbildning och ämnesinnehåll hos 
yrkeseleverna under intervjusituationerna.   



15 

Bjurström menar även att det inte fanns någon direkt eller självklar 
koppling mellan val av gymnasieprogram och framtida yrkesplaner hos 
yrkeseleverna.  Fastän dessa elever ofta betonade olika kunskapers 
användbarhet i förhållande till olika yrkesområden, var det inte givet 
att de ville jobba med det som deras utbildning förberedde för, eller att 
de specificerade något önskvärt eller konkret yrke. Deras diskussioner 
handlade istället om att få ett jobb överhuvudtaget efter sin utbildning 
och i det hänseendet var de betydligt mer återhållsamma i sina förvänt-
ningar om vad framtiden hade att erbjuda än eleverna på de studieför-
beredande programmen.  De sistnämnda hade, trots skillnader dem 
emellan, en mer strategisk inställning till och planering inför framtiden 
och såg skolan som en viktig investering. Ungdomarna på de yrkesför-
beredande programmen såg däremot gymnasieskolan som en mer eller 
mindre nödvändig passage innan vuxenlivet började.  Valet av gymna-
sieutbildning för yrkeseleverna framstår därigenom som ett negativt 
val, det vill säga; att gymnasievalet hade grundat sig på en uppfattning 
om att ett studieförberedande program skulle vara ett ”värre” alternativ 
än ett yrkesförberedande program, och alltså primärt inte på ett genuint 
intresse för den inriktning och det innehåll i den utbildning de valde 
(se även Jönsson et al, 1993).   
 Den bild Bjurström ger av yrkeselever är emellertid inte entydig 
sett till vad andra forskare visat. Jan Olof Hellsten och Héctor Pérez 
Prieto (1998) visar exempelvis i sin kunskapsöversikt om marginalise-
ring i gymnasieskolan, att flertalet som söker sig till yrkesförberedande 
program gör det av ett intresse för karaktärsämnena (yrkesämnena). Av 
denna anledning borde det också vara rimligt att anta att det yrkesom-
råde utbildningen förbereder för har betydelse för dessa elever, åtmin-
stone när de påbörjar den. Margreth Hill (1998) har exempelvis visat 
att de yrkesgymnasister hon intervjuat tänker sig ett jobb inom den 
verksamhet deras utbildning gäller, även om vissa av dem under sin 
utbildning ändrade sina ursprungliga yrkesplaner. Hill visar också, om 
än inte med en sådan terminologi, att det fanns exempel på en person-
lighetsutvecklande så väl som ett kalkylerande förhållningssätt till ut-
bildning hos yrkeseleverna. Bland annat hade en flicka på Livsmedel-
programmet menat att hennes val hade handlat om att hon ville ha kun-
skap om bakning och livsmedel för personligt bruk, men att hon senare 
tänkte bli frisör. Hennes betyg hade inte varit tillräckliga för denna 
utbildning när hon valde gymnasieprogram, så hon hade helt enkelt 
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senarelagt planerna på frisöryrket och istället gått på Livsmedelpro-
grammet tills vidare. 
 Hills studie visar även att yrkeselevers betoning på kunskapers 
användbarhet kan ses som ett nyttotänkande i relation till konkreta 
yrken som deras utbildning förbereder för. Hennes studie, där syftet 
bland annat var att undersöka hur yrkesgymnasisters upplevt sina 
gymnasieår med avseende på hur de värderat undervisningen och dess 
effekter, bygger på intervjuer med mestadels unga män på tre olika 
program: Livsmedel- och industriprogrammet, samt ett program på ett 
privat gymnasium som benämns Industri/naturvetenskapsklassen och 
således var en kombination av program.    Dessa elever kunde vidare 
delas in i två olika grupper när det gällde deras förhållningssätt till 
kärnämnena. Den ena gruppen var de studiemotiverade, vilka var ele-
ver som inte förde fram någon allvarligare kritik mot kärnämnena, utan 
såg dessa ämnen som nödvändiga. Dessa elever utgick från att de skul-
le ägna sig åt någon form av eftergymnasiala studier för att nå sina 
målsättningar beträffande framtida yrke, men hade främst en instru-
mentell syn på skolarbetet. De läste i första hand för betygens skull.   
Den andra gruppen bestod av ungdomar som Hill betecknande som 
”studietrötta”. Denna beteckning ska inte förväxlas med ”skoltrötthet” 
(dvs. en motvilja mot att vara i skolan i överhuvudtaget), utan handlar 
enligt Hill snarare om en trötthet rörande ”traditionella studier av i 
första hand texter, det som eleverna själva kallar teoretiska studier” 
(ibid. s.196). De studietrötta utgjorde en betydande del av eleverna i 
undersökningen och var negativt inställda till kärnämnena. Dessa ele-
ver efterfrågade en tydlig nytta av olika ämnesinnehåll och ansåg i 
varierande grad att kärnämnena var tråkiga och onödiga för deras del. 
Nyttan för deras vidkommande handlade om att kunskaperna skulle 
kunna användas till något, helst i en närstående framtid. De ämnen som 
eleverna förknippade med en nytta var karaktärsämnena, vilka var äm-
nen som de mer studiemotiverade också premierade. Enligt Hill ifråga-
satte eleverna sällan olika utbildningsmoment inom dessa ämnen och i 
den mån inslag i olika karaktärsämnen, eller olika karaktärsämnen i 
sig, uppfattades som onyttiga och teoretiska var toleransen mot detta 
högre än när det gällde kärnämnena, även hos de studietrötta.  
 Den yrkesorientering som Hill visar hos yrkesgymnasister går 
även finna exempel på i andra undersökningar (se t.ex. Andersson, 
2000; Carlsson, 2001; Malmgren, 1992).  Denna yrkesorientering tyder 
på att yrkeselever inte med nödvändighet har ett defensivt förhåll-
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ningssätt till skola och utbildning. Tvärtom tycks de snarare på ett ak-
tivt sätt använda sitt planerade yrke som en indelningsprincip över vad 
som är nyttigt eller onyttigt i deras utbildning, vilket pekar på att yrket 
blir ett sätt för dem att skapa mening i förhållande till sin utbildning, 
olika ämnen eller undervisningsmoment de möter i sin utbildning.  
Deras ”yrkesorientering” kan i det avseendet ses som ett uttryck för 
relativt bestämda målsättningar eller preferenser rörande framtiden vad 
gäller arbete och studier.  
 Min redogörelse av forskning som tyder på att yrkeselever kan 
förhålla sig till sin utbildning på ett annat sätt än vad Bjurström visar, 
ska inte uppfattas som en polemik mot honom4.   Syftet med hans un-
dersökning var inte att studera förhållningssätt till skolan, utan snarare 
att studera olika stilar och smaker hos ungdomar. Han berör därigenom 
skolan, men gör så vitt jag förstår inga anspråk på att generalisera yr-
kesgymnasisternas utsagor om sina utbildningsval till att gälla yrkes-
gymnasister i allmänhet. Bjurström betonar även att den indelning i 
förhållningssätt som han gör ska betraktas som idealtypisk: det fanns 
naturvetarelever som resonerade på ett liknande sätt som samhällsve-
tareleverna och det fanns yrkeselever som riktade in sig på ett specifikt 
yrke eller laborerade med konkreta yrkesplaner i sina resonemang, 
även om de var undantag i hans studie. Den idealtypiska indelning han 
gör belyser likafullt skillnader mellan olika elevgruppers inställning till 
utbildning och därmed i väsentlig grad även olika sociala klassers so-
cialisationsmönster beträffande utbildning. Ungdomarna på de studie-
förberedande programmen uppvisade en syn på utbildning som ofta 
återfinns i högre sociala klasser, medan yrkeseleverna visade på ett 
synsätt som oftare går att finna bland individer med ursprung i arbetar-
klassen eller studieovana hem, vilket gör att de olika uppfattningar han 
visar på utgör en del av ett socialt reproduktivt mönster. 
 Att olika grupper av gymnasieelever i väsentlig grad har olika 
sätt att förhålla sig till teoretiska ämnen visar även Gun Malmgen 
(1992) i sin etnografiska studie om gymnasiekulturer på det gamla 
linjegymnasiet. Hennes intresse är främst didaktiskt och är centrerat till 
lärares och olika elevgruppers uppfattningar om svenskämnet. Enligt 

                                                 
4  De anförda studierna som pekar på att yrkeselever kan förhålla sig på ett annat sätt 
än vad Bjurström visar när det gäller utbildning och ett framtida yrke, polemiserar 
inte heller med honom. Det är snarare så att Hill (1998) eller Hellsten och Prieto 
(1998) inte förhåller sig till Bjurströms studie, då de inte hänvisar till honom.  
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henne levde verkstadseleverna i en ”tal- och handlingskultur” där prak-
tik och erfarenhet premierades, medan svenskämnet sågs som onyttig 
och tråkig. Naturvetareleverna och humanisterna såg sig själva som 
läsande och skrivande människor och betraktade svenskämnet som 
nyttig, om än på olika sätt. Naturvetareleverna var allmänt skolinrikta-
de och strävade efter yrken med hög status och den senare elevkatego-
rin hade personliga investeringar i ämnet och siktade på kulturella ar-
beten, så som konstnärer, skådespelare eller poeter. Enligt Malmgren 
fungerade skolkulturen och svenskämnet i högre grad som en aktiv 
socialisationsagent för humanisterna och naturvetarna, då deras 
strävanden och innehåll i fritiden var förenligt med bildningskrav i 
skolan.  De hållningar som eleverna visade till svenskämnet och skol-
kulturen tolkar även Malmgren, på ett liknande sätt som Bjurström, 
som ett uttryck för en pågående social och kulturell reproduktion, det 
vill säga; att eleverna i de olika klasserna i sina uppfattningar och håll-
ningar reproducerade socio-kulturella skillnader. 

Statusskillnader i gymnasieskolan 
När det handlar om reproduktion och utbildning är det emellertid vik-
tigt att understryka att den inte endast sker via ungdomars hållningar 
till skola och utbildning, utan även att utbildningssystemet har en roll i 
detta. Som nämndes inledningsvis tenderar skolan som miljö att gynna 
elever från studievana hemmiljöer (Bourdieu och Passeron, 1977) och 
är alltså inte en neutral institution.  Skolan är i det avseendet en histo-
riskt utvecklad verksamhet med sitt eget funktionssätt och regler för 
hur kommunikation bör ske (Säljö, 2000) och där framgång i skolarbe-
tet hänger samman med hur väl man behärskar dessa kommunikativa 
regler (se Bergqvist, 1995, 1990). Ett exempel på hur den sociala re-
produktionen kommer till utryck i ”dagens” gymnasieskolan ger Den-
nis Beach (1999) genom att visa hur lärare resonerade om prestations-
skillnader i matematik mellan elever på naturvetenskapsprogrammet 
och elever på Handel- och administrationsprogrammet.  Lärarna utgick 
närmast från ett meritokratiskt synsätt på utbildning och tolkade presta-
tionsskillnader som ett utslag av personliga egenskaper. Konkret yttra-
de sig lärarnas uppfattningar om eleverna på följande sätt: naturvetar-
eleverna hade en positiv anpassning till skolan och sågs som goda och 
motiverade elever, medan handelseleverna sågs som en andra klassens 
elever.   Detta innebar också att naturvetareleverna blev positivt be-
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kräftad i skolan och att handelseleverna hade svårt att se skolan som en 
plats för en positiv identitetsutveckling. De problem med närvaro och 
punktlighet som fanns hos handelseleverna var i det avseendet inte 
endast ett utryck för bristande intresse eller negativa attityder, utan 
även en reaktion mot en skola som värderade dem lägre och upplevdes 
som orättvis, enlig Beach. Ambjörnsson (2004) har i sin undersökning 
resonerat på ett liknande sätt gällande flickorna på Barn- och fritids-
programmet. Deras förhållningssätt till skolan präglades av att de upp-
levde sig vara negativt särbehandlade av skolan. Flickorna hade bland 
annat en benägenhet att inte bry sig om gemensamma aktiviteter i sko-
lan, vilket enligt Ambjörnsson bottnade i en motvilja att identifiera sig 
med en gemenskap de ansåg sig vara uteslutna ur. 
 Både Ambjörnsson och Beach kan således sägas sätta fingret på 
statusskillnader mellan olika elevgrupper på gymnasiet.  Att det finns 
sådana skillnader mellan olika gymnasieprogram blir även tydligt i 
forskning som tangerar frågor om hur olika elevgrupper ser på var-
andra och olika program.  Till exempel kunde Bjurström (1997) uttyda 
statusskillnader mellan olika program när de elever han intervjuade 
motiverade sina utbildningsval. Ungdomarna på de yrkesförberedande 
utbildningarna hänvisade spontant till hur det kom sig att de inte valt 
ett studieförberedande program och eleverna på Samhällsvetenskaps-
programmet förklarade varför de inte hade valt Naturvetenskapspro-
grammet.  Dessa sätt att motivera sina utbildningsval vittnade om att 
ungdomarna föreföll se Naturvetenskapsprogrammet som den mest 
prestigefyllda utbildningen på gymnasiet. De olika elevgrupperna pra-
tade också på ett särskiljande sätt om varandra. Yrkeseleverna menade 
att de studieförberedande programmen dels var finare och mer status-
fyllda än deras egna utbildningar, dels att eleverna på dessa program 
var ”snobbiga” eller ”märkvärdiga”. Eleverna på de studieförberedan-
de programmen var mer måttfulla i sina beskrivningar av yrkeselever-
na, men de framhöll att de varken hade speciellt mycket kontakt med 
dessa elever och gav därmed uttryck för en social distans till dem. 
 Gymnasieungdomars särskiljande sätt att prata om varandra har 
Gunilla Pettersson och Maria Sundkvist (1999) mer explicit ställt i 
relation till identitet.  I deras studie framgick att ungdomar på studie- 
respektive yrkesförberedande program gjorde distinktioner, med refe-
renser till en social stratifiering i samhället, mellan olika program. 
Ungdomarna pratade exempelvis om ”högre” och ”lägre” gymnasie-
program, där de högre var de studieförberedande programmen och de 
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lägre var programmen där ”knegarna” gick.  Ungdomarnas stereotypa 
benämningar om varandra, som till exempel ”snobbar” eller ”drägg”, 
fungerade enligt Petersson och Sundkvist som markörer av status och 
social klass i skolmiljön och bidrog på så vis till formerandet av kol-
lektiva identiteter. Sundkvist (2006) har även visat att ett socialt sär-
skiljande mellan gymnasieungdomar så sent som under 1990- talet 
skedde genom gymnasieföreningar. Medlemskap i de föreningar hon 
ägnade uppmärksamhet åt var förbehållna elever på studieförberedande 
program, och en övervägande del av medlemmarna hade sitt ursprung i 
en övre medelklass. Föreningarna kom enligt Sundkvist därigenom, 
trots rådande skolpolitiska ideal, att ”reproducera distinktioner mellan 
arbetare och borgerlighet med rötter i ett för 1990- talet föråldrat ut-
bildningssystem” (ibid. s. 115). 
 Den status som olika gymnasieprogram får torde rimligtvis varie-
ra i tid och bland annat påverkas av söktrycket på olika utbildningar.  
Sett till den forskning som redovisats här, kan man ändå sluta sig till 
att det i frågor om status går en viktig skiljelinje mellan studie- och 
yrkesförberedande program5.  De studieförberedande, eller främst Na-
turvetenskapsprogrammet, ses som finare och mer prestigefyllt, medan 
yrkesförberedande program har mindre anseende. Detta förefaller även 
elever på dessa program känna av och enligt vissa forskare vara en 
orsak till att de kan uppträda på ett sätt som inte ligger i linje med 
normer i skolan, i detta avsnitt exemplifierat som problem med närvaro 
och en motvilja att identifiera sig med något som de inte känner ge-
menskap med.  Detta, så väl som yrkeselevers ointresse för kärnämne-
na, har av andra forskare betraktats som ett tecken på att dessa elever 
formerar en motkultur gentemot kärnämnena.  Detta kommer att be-
handlas i nästa avsnitt.  
 

                                                 
5  När det gäller statushierarkier i gymnasieskolan har Jan O Jonsson (2007) visat att 
Naturvetenskapsprogrammet har den starkaste positionen sett till akademisk status 
(mätt i form av betygsgenomsnittet för sökande). Samhällsvetenskapsprogrammet 
har däremot efter reformen 1991/94 tappat i akademisk status, troligen som en följd 
av att fler med låga betyg sökt sig dit. De yrkesförberedande programmen har ofta en 
låg akademisk status enligt Jonsson. Även om olika yrkesförberedande gymnasieut-
bildningars status sannolikt varierar, har dessa program svårt att mäta sig med Natur-
vetenskapsprogrammet i det avseendet.  Angående statusskillnader mellan olika 
program på gymnasiet, se även Hellsten och Prieto (1998). 
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Motkultur, motstånd och negativ identifikation 
med skolan 
 I ett skolsammanhang kan begreppet motkultur sägas stå för opposi-
tionella attityder och handlingar gentemot skolan, dess normer och 
värden.  Det betecknar på så vis ageranden och uppfattningar eller fö-
reställningar som på olika sätt står i motsättning till värden och normer 
som premieras av skolan, som till exempel att vara flitig, eller i varje 
fall göra sitt bästa i skolarbetet, visa respekt för lärare och i det avse-
endet vara foglig eller åtminstone hyfsat medgörlig i relation till lärare 
och deras undervisning (se Willis, 1977; Trondman, 1999).  När mot-
kulturer har uppmärksammats har det ofta handlat om arbetarklasspoj-
kars opposition mot skolan. En studie som många gånger framhålls i 
det hänseendet är Paul Willis (1977) studie Fostran till lönearbete, 
vilken utgör en skildring av ett antal engelska arbetarklasspojkars (eller 
the lads, som de själva kallade sig) aktiva och tydliga motkultur mot 
skolan. Motkulturen definierade Willis på följande sätt:  

”Skolans motkultur” är, menar jag, den specifika miljö där en viss subjek-
tiv upplevelse av den manuella arbetskraften produceras liksom objektivt 
beslut att använda den till kroppsarbete. Det är här som arbetarklassens 
ledmotiv i sitt bestämda sammanhang förmedlas till individer och grupper, 
och där arbetarbarnen på ett skapande sätt utvecklar, omvandlar och re-
producerar olika sidor av den allmännare kulturen på ett sådant sätt att den 
leder till vissa typer av arbete. (Willis, 1977. s. 40). 

I inledningen av sin bok menar Willis att det svåra inte är att förklara 
hur medelklassbarn får medelklassjobb och arbetarbarn arbetaryrken, 
utan att det utgör en process som arbetarbarn accepterar. Motkulturen 
utgör i det avseendet ett kulturellt mönster, vilket inbegriper handling-
ar i skolan, uppfattningar eller värderingar om skola och arbete, som är 
betydelsefullt för reproduktionen av arbetarbarns klassposition.  För 
the lads innebar detta att de ställde sig avvisande till det Willis kallar 
för undervisningsparadigmet, vilket kan sägas handla om hur relatio-
nen mellan lärare och elever regleras och formuleras idealiskt för att en 
undervisning ska kunna komma till stånd.  I linje med detta paradigm 
måste en lärarauktoritet främst vinnas och vidmakthållas på moraliska 
grunder och inte genom tvång, eller med andra ord; undervisningen 
måste bygga på att de som undervisas ger sitt samtycke för det som 
sker. Willis understryker dock att detta inte primärt handlar om hur 
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läraren är som person, utan att det är själva idén eller tanken om lära-
ren som ger denne legitimitet, det vill säga; att läraren har en slags 
moralisk överhöghet i kraft av de kunskaper han/hon besitter och som 
ska förmedlas till eleverna. Om eleverna accepterar detta paradigm, 
ställer upp skolans premisser och gör det som förväntas av dem i sko-
lan, antas det kunna leda till belöningar i form av exempelvis bra be-
tyg. Dessa kan i sin tur komma till nytta i valet av yrke och leda till bra 
arbetsförhållanden och/eller lön senare i livet.   
  The lads såg emellertid igenom detta undervisningsparadigm 
och visste i det avseendet att alla elever inte kan ”lyckas” i skolan. I 
stället för att tillskriva skolan någon betydelse betonade de sin 
klasstillhörighet och strävade efter att lämna skolan fortast möjligast 
och erhålla ett manuellt arbete. Genom sina handlingar kom de att fri-
villigt söka sig till okvalificerade yrken, yrken där arbetsplatskulturen 
dessutom påminde om vissa inslag i motkulturen, som exempelvis en 
hård, maskulin, sexistisk och skämtsam jargong. Deras motkultur bi-
drog på så vis till att de socialiserade sig själva till en fortsatt under-
ordnad position, även om deras handlingar upplevdes som frigörande i 
skolan.  Konkret och i skolan menade Willis att oppositionen främst 
tog sig uttryck genom deras kamp om att vinna ett slags friutrymme 
från skolan och dess regler, samt att segra över vad de uppfattande var 
skolans primära mål, nämligen att få dem att ägna sig åt skolarbetet. 
För the lads handlade deras tid i skolan om att ha roligt och ett viktigt 
inslag i deras motkultur var humorn, vilket blev något som användes 
som ett vapen mot det ”formella” och för att bekämpa känslor av lång-
tråkighet.    
 I en svensk kontext har Mats Trondman (1999) använt sig av 
motkulturbegreppet i relation till ett antal arbetarklasskillars agerande i 
högstadiet. Denna motkultur handlade inte om en alternativ syn på 
världen, utan snarare om en kamp för den egna stoltheten och mot en 
makt som först diskvalificerade dem, för att sedan söka omforma dem 
till skötsamma elever, om än som svagpresterande (ibid.). Mot bak-
grund av detta påpekar Trondman att för att förstå opposition mot sko-
lan måste blickarna riktas mot ungdomarnas relation till skolan och 
skolans relation till dem. I jämförelse med hur ungdomarna agerade i 
skolan kunde de i andra sammanhang vara skötsamma, varför deras 
motkultur inte kunde reduceras till en fråga om allmänt dåligt upp-
förande eller en dålig uppfostran. Detta pekar även Beach (1999) på 
när han resonerar om handelselevernas attityder till skolan och deras 
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dåliga rykte i skolan. Förutom att han menar att dessa elevers agerande 
var en reaktion mot en skola som värderade dem lågt, menar han att 
deras beteende och rykte i skolan skiljde sig avsevärt från hur de age-
rade och uppfattades på de arbetsplatser som de antingen hade praktik 
eller deltidsarbetade på fritiden. I dessa sammanhang var ogiltig från-
varo och sen ankomst ovanligt och av sina chefer och arbetskamrater 
beskrevs eleverna som kamratliga, arbetsvilliga och duktiga. 
 När det gäller ungdomar på yrkesförberedande program är Mar-
greth Hill (1998, 2001, 2006, 2007) den forskare som mig veterligen 
utförligast har laborerat med motkulturbegreppet. I sin avhandling an-
vänder hon begreppet motspel för att beteckna de aktiviteter som hon 
under sina gruppintervjuer, med främst pojkarna från industriklassen, 
fick höra kunde ske under lektionerna.   Detta relaterar hon till Willis 
studie, men menar samtidigt deras motkultur inte var lika tydlig som 
hos the lads:   

Industriklassens pojkar har inte på samma sätt utvecklat en motkultur som 
skiljer sig helt från skolans kultur, kanske av skälet att skolan har två un-
dervisningskulturer, en i vilken man lär sig texter och en i vilken man trä-
nar praktiskt. Snarare har pojkarna utvecklat en om ´gängets´ (dvs. the lads 
i Willis studie, min anm.) motkultur påminnande strategi för att stå ut med 
tråkiga lektioner, som innebär att de har sitt eget spel på gång för att döda 
tristessen och få sig ett och annat skratt (Hill, 1998. s. 223).   

 I sin avhandling säger Hill att hon inte ville göra alltför många jämfö-
relser med Willis, eftersom hans studie var utförd under sjuttiotalet och 
under helt andra villkor för arbetslivet än vad som är fallet för pojkarna 
i hennes studie.  Att det finns skäl till en måttlighet med sådana paral-
leller kan även Willis (2004) egna reflektion över hans studie, med 
anledning av 25- års jubileet av hans bok, sägas påpeka.  Willis menar 
exempelvis att det skett dramatiska förändringar för arbetarklassen och 
dess materiella villkor sedan hans studie, på grund av förändringar på 
arbetsmarknaden, där tillgången på industriella och manuella arbeten 
kraftigt minskat. Även om han menar att det förmodligen finns gott om 
unga män med ursprung i arbetarklassen som likt the lads är villiga att 
ta ett manuellt arbete, finns det inte tillräckligt med sådana arbeten 
kvar längre.  De som inte är beredda att ta ett jobb inom en växande 
servicesektor, eller utbilda sig för en mer specialiserad och tekniskt 
utvecklad industri, återfinns enligt honom främst i olika statliga åt-
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gärdsprogram.  Fastän Hill menar att hon inte ville dra alltför stora 
paralleller till Fostran till lönarbete har hon vid senare sammanhang 
använt begreppet motkultur i relation till de studietrötta yrkeseleverna, 
om än med förbehåll om att den inte är lika distinkt som i Willis studie. 
Hon menar till exempel att de inte är öppna i sin opposition, att de för-
visso skolkar en hel del, men inte så att de riskerar att bli avstängda, 
samt att deras skolk och arbetsvägran främst gäller de teoretiska insla-
gen i deras utbildning. Men ungdomarna avfärdar enligt Hill teoretiska 
kunskaper och ”pluggande” i princip på samma sätt som the lads gjor-
de, och representerar därigenom en attityd som avvisar allt lärande som 
inte resulterar i praktiska kunskaper och färdigheter (Hill, 2001).  Hill 
(2006, 2007) analyserar även motkulturen ur ett genusperspektiv och 
pekar i det hänseendet inte enbart på att den utgör en reaktion mot en 
medelklasskultur i skolan, utan även är en del i skapandet av maskuli-
nitet. Med sin motkultur hyllar eleverna kroppsarbete och ger uttryck 
för ett traditionellt manligt arbetarideal, medan intellektuellt arbete, 
såsom skolarbete och pappersarbete, har en feminin stämpel över sig, 
resonerar Hill. 
 Hills genusanalys av motkulturen är i huvudsak inspirerad av 
Mártin Mac an Ghaills så kallade macho lads.  Dessa pojkar hade sitt 
ursprung i arbetarklassen och uppvisade påtagliga likheter med pojkar-
na i Willis studie: de avvisade skolan och dess värden, samt skapade en 
tillvaro i skolan som gick ut på att roa sig, få sig ett skratt och framstå 
som tuffa. Deras maskulinitet skapades enligt Mac an Ghaill (1994) i 
tydlig kontrast till skolan, vilket bland annat innebar att de betraktade 
skolarbete som tjejgöra.  För dessa grabbar representerade således sko-
lan och skolarbete femininitet, varför deras negativa identifikation inte 
endast var klassbetingad, utan även var ett sätt att skapa och upprätt-
hålla maskulinitet. I sin studie om maskulinitet och skola visar även 
Mac an Ghaill på andra sätt att forma en maskulinitet i relation till sko-
lan, och som Hill endast i korthet tar upp med motivering att en majo-
ritet av pojkarna i hennes studie var som the macho lads.  Bland elever 
med ursprung i arbetarklassen fanns också de som benämndes the aca-
demic achievers och the new enterprises och för vilka skolan i en posi-
tiv bemärkelse var viktig för deras identitet.  De förstnämnda kunde 
förvisso betraktas som feminina av lärare och andra elever, men ett 
centralt inslag i deras manliga identitet var projicerad mot en framtida 
yrkeskarriär och en social mobilitet med hjälp av utbildning. På den 
punkten definierade de sig också som avvikande från andra arbetar-
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klasspojkar i skolan. The new enterprises bestod av pojkar med ett 
intresse för yrkestekniska och statusfyllda ämnen med en förmodad 
god avkastning på en kommersiell marknad. Dessa ungdomars utbild-
ningsval gjordes också efter vad som skulle kunna vara värdefullt i 
förhållande till denna marknad. Deras maskulinitet konstruerades i 
relation till de tekniska ämnena och till värden som rationalitet, in-
strumentalism, framåtsyftande planering och karriärism.  Med sin in-
delning av olika förhållningssätt till skolan hos olika grupper av arbe-
targrabbar kan alltså Mac an Ghaill sägas visa på en variation beträf-
fande maskulinitetskonstruktion i relation till skolan, men också att 
pojkar från arbetarklassen kan ha en positiv orientering till skolan.  
 Förutom dessa olika varianter av hur pojkar skapar maskulinitet i 
förhållande till skolan, ger Mac an Ghaill exempel på en grupp pojkar 
med ursprung i en kulturell medelklass. Dessa benämns the real eng-
lishmen, vilka skapade en maskulinitet där egenskaper som individuali-
tet, ärlighet och autonomi var viktiga beståndsdelar. Dessa såg sig själ-
va som yngre representanter för en kulturell elit och var i det avseendet 
ambivalenta inför skolan: de var inriktade mot högre studier, men er-
kände inte lärares auktoritet utan ansåg sig vara överlägsna sina lärare, 
samt ansåg att skolan inte företrädde de värden som de själva omhul-
dade (Mac an Ghaill, 1994; Mac an Ghaill och Haywood, 2007). Dessa 
pojkars inställning till skolan belyser att nonkonformism mot skolan 
inte endast förekommer hos arbetarklasselever, utan även hos elever 
som strävar efter att tillbringa lång tid inom utbildningssystemet och 
studera vidare på högre utbildning. Martyn Hammersley och Glenn 
Turner (1984) har också framhävt att elever som vi är benägna att se 
som konforma till skolan inte är det i alla avseenden.  Till exempel 
menar de att elever som i hög grad är akademiskt orienterade i skolar-
betet kan vara kritiska till och förlöjliga ämnen som inte svarar upp 
mot deras intressen, så som musikämnet.  Enligt Hammersley och Tur-
ner kan konformitet i relation till skolan dels vara riktad mot vissa 
aspekter av skolan och inte skolan i dess helhet, dels vara en kalkyle-
rad strategi som snarare handlar om en omsorg för betygen än om att 
eleven värdesätter skolans värden och normer på andra sätt. 
 På samma sätt som elever inte anpassar sig till skolan i alla avse-
enden, är det viktigt att påpeka att opposition eller motstånd mot sko-
lan inte behöver vara entydigt eller gälla samtliga aspekter av skol-
gången. Detta illustreras genom Mac an Ghaills the real englishmen 
och de akademiskt orienterade elever Hammersley och Turner ger ex-
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empel på, men gäller också arbetarklasselever: de studietrötta eleverna 
hos Hill är till exempel inte avvisande till yrkesämnena och teoretiska 
inslag i dessa ämnen, utan mot en specifik del av deras skolgång och 
studier, nämligen kärnämnena.  Den motkultur Mats Trondman (1999) 
beskriver hos högstadieungdomarna i hans studie, medförde inte att de 
ansåg att skolan helt saknade värde. Dessa pojkar kunde många gånger 
och på olika vis förvisso utmana lärare och skolkulturen, men de skol-
kade sällan med motiveringen att de inte ville bli ”socialfall” senare. 
Fastän eleverna inte kände någon tillhörighet med skolkulturen och 
avvisade ”plugg” föreföll de alltså tillskriva skolan och studier en viss 
betydelse i deras liv.  
 Att elever kan kombinera ”pro- och antiattityder” mot skolan har 
John Furlong (1984a) visat i en studie om västindiska pojkar i England 
och deras motståndskultur i skolan.   Enligt Furlong var denna kultur 
motsägelsefull: de avvisade lärarnas auktoritet, skolkade och missköte 
skolarbetet, men såg ändå positiva möjligheter med skolan genom att 
se den som ett medel för social mobilitet. I jämförelse med the lads i 
Willis studie menar Furlong att de västindiska ungdomarna inte förstod 
den begränsande situation de befann sig i, eller som jag uppfattar det; 
de genomskådade inte det så kallade undervisningsparadigmet som 
grabbarna i Willis studie delvis förmådde att göra.   De västindiska 
ungdomarna visste att de presterade dåligt i jämförelse med många 
andra elever och att de i någon mening misslyckades i skolan, men vad 
detta hade för konsekvenser för dem var däremot höjt i dunkel för dem. 
Bidragande orsaker till detta var dels att ungdomarna och deras föräld-
rar hade dålig kännedom om det engelska skolsystemet, dels skolans 
liberala ideologi som tonade ned skillnader mellan elever. Med det 
sistnämnda menar Furlong att en explicit nivågruppering av elever 
baserat på prestationer hade övergivits och att det fanns ett brett spekt-
rum av valmöjligheter av olika ämnen. Samtliga elever var tvungna att 
läsa vissa teoretiska ämnen, men för de som inte var akademiskt orien-
terade fanns ett stort utrymme att välja praktiska ämnen. De västindis-
ka pojkarna erkände delvis att de teoretiska ämnena hade betydelse för 
framtida jobb, men valde ofta de praktiska ämnena och stakade på så 
vis ut sin framtid genom sina ämnesval utan någon större insikt om vad 
dessa val betydde för dem. Dessa två ovanstående orsaker gjorde såle-
des att dessa ungdomar vidmakthöll föreställningar om en social mobi-
litet via utbildning, trots att mycket talade för att denna strävan inte var 
realistisk.  Med denna strävan signalerade emellertid ungdomarna att 



27 

de inte helt avfärdade ett slags skolprojekt, även om de var dåligt insat-
ta i vad som krävdes av dem för att kunna använda skolan som ett led i 
ett socialt uppåtgående.  

Förtydligande av motiv för studien  
Problematiken som berörs ovan, och som handlar om ungdomar i sko-
lan, visar på ett viktigt forskningsområde.  Mot bakgrund av denna 
problematik framstår närgångna studier av ungdomar på gymnasiesko-
lans olika program som angeläget, i syfte att få kunskap om deras liv, 
sätt att förhålla sig och skapa mening i och till skolan. Den etnografis-
ka metod som använts i den här studien skapar goda förutsättningar för 
detta. Det ungdomar bär med sig in i skolan och vad de gör där utgör 
en väsentlig del av villkoren för lärares och elevers arbete i klassrum-
met. Inte minst inom ett forskningsfält som pedagogiskt arbete är så-
dan kunskap central, likaväl som att den kan bidra till insikter hos lära-
re som arbetar med ungdomar i skolan.   
 Denna problematik är förvisso av allmän natur och är intressant 
oberoende av vilket gymnasieprogram och vilka studieambitioner ele-
ver har.  Att denna studie avgränsas till ungdomar på ett yrkesförbere-
dande program, vilka i huvudsak finner kärnämnena trista och ointres-
santa, kan som antytts tidigare motiveras med hänvisning till införan-
det av kärnämnena. Dessa ämnen innebar inte endast stora förändring-
ar för de yrkesförberedande programmen i sig, utan även för elever 
som av tradition sökt sig till yrkesförberedande utbildningar utifrån ett 
ointresse för ”pluggande” eller eftergymnasiala studier.  Att närma sig 
dessa ungdomars liv i relation till kärnämnena, med utgångspunkt i att 
skolan är en social arena, framstår som angeläget mot bakgrund av 
forskning som berör yrkesgymnasisters inställning till kärnämnena. 
Många av dessa studier förefaller främst ha tagit sin utgångspunkt i 
skolans formella målsättningar, eller primärt ha betraktat ungdomar i 
skolan utifrån deras formella elevroll. Detta är med hänsyn till skolans 
officiella roll och målsättningar i samhället en betydelsefull forskning. 
I ett perspektiv på skolan som en social arena utesluts inte att sådana 
aspekter av ungdomarnas skolgång kan vara betydelsefulla för dem. 
Men, genom en etnografisk ansats där dessa ungdomars informella liv i 
klassrummet inbegrips, ges möjligheter att bidra med ökad kunskap 
om hur de lever sina liv inom ramen för kärnämnena och hur de hante-
rar spänningen mellan det ”formella” och ”informella” i dessa ämnen.   
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Att i dessa avseenden belysa frågor om identitet hos denna grupp av 
elever torde dessutom vara relevant, då tidigare forskning pekar på att 
dessa ämnen på olika vis utgör ett negativt inslag i deras identitetsska-
pande i relation till skolan (se, Beach, 1999; Bjurström, 1997; Malm-
gren, 1992).  
 Intresset för identitetsskapandet i relation till kärnämnena hos de 
ungdomar som står i fokus i denna studie växte som tidigare sagts fram 
i mötet med fältet. Genom detta intresse beträder jag som framgått inte 
otrampad mark, eftersom forskning om gymnasielever på olika sätt 
berört sådana frågor. Detta har skett genom att peka på att olika grup-
per av elever pratar på ett särskiljande sätt om varandra, eller genom 
att relatera deras inställning till studier och skola till bland annat deras 
självbild, föreställda framtid och yrkesplaner, samt till ge-
nus/maskulinitet och/eller social klass. I forskning har också förhåll-
ningssättet till skola och utbildning hos framförallt pojkar från arbetar-
klassen, eller andra marginaliserade grupper, kopplats till frågor om 
motkulturer av entydig eller mer ambivalent art. Den forskning som 
återgetts i de föregående avsnitten utgör i dessa avseenden en betydel-
sefull plattform för denna studie. För det första visar den på att frågor 
om identitet är betydelsefulla för hur ungdomar skapar mening i och 
till skolan. För det andra pekar den på att ungdomars identitetsskapan-
de på ett övergripande sätt handlar om minst två viktiga aspekter, näm-
ligen identitet som ett blivande och som ett varande.  Den första aspek-
ten handlar bland annat om vad elever vill uppnå med sina studier och 
deras framtidsplaner. Den andra aspekten, som kan präglas av den för-
sta, berör vad som framstår som viktigt i ett ”här och nu- perspektiv” 
för elever när det gäller deras liv i skolan. Dessa två dimensioner av 
identitet kommer även på olika sätt att finnas med i framställningen av 
de ungdomar som ingår i denna studie, och således bilda utgångspunk-
ter för hur jag betraktar deras liv och görande under lektionerna och 
deras uppfattningar om kärnämnena och skolarbetet. 
 Även om identitet på olika sätt har berörts i forskning om gym-
nasieungdomar, framstår det dock som att sådana frågor i anslutning 
till yrkesgymnasisters inställning till kärnämnena inte har behandlats i 
särskilt utbredd omfattning. I varje fall har inte sådana studier haft 
identitet och identitetsskapande som det primära kunskapsintresset. 
Som jag kan se det är det främst Margreth Hill (2001, 2006, 2007) som 
i sina reanalyser av resultaten sin avhandling gjort bidrag på den punk-
ten.  I likhet med dessa analyser utgör både konstruktion av klass och 
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maskulinitet viktiga aspekter i identitetsskapande hos pojkarna här, 
men förhoppningsvis kan denna studie bidra till att ge en bild av deras 
förhållningssätt till mer eller mindre konkreta företeelser i anslutning 
till skolarbetet, och därigenom bidra till en mer närgången studie av 
deras identitetsskapande och de ”principer” som är verksamma i det 
hänseendet.  I det följande kapitlet (kap. 2) kommer jag att redogöra 
för det perspektiv jag utgått från när det gäller identitet, genus och 
klass, samt för frågor om opposition i anslutning till livet i skolan. 
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2. Teoretisk förankring 

I forskning om identitet florerar en mängd olika perspektiv på identitet 
och på processer som är meningsbärande för individer och gruppers 
identitet, så som klass eller maskulinitet. I detta kapitel har jag inte för 
avsikt att redogöra för olika sätt att se på dessa frågor, utan koncentre-
rar framställningen av identitet på ett sätt som visar vilket perspektiv 
jag har haft när jag närmat mig ungdomarnas sätt att förhålla sig till 
kärnämnena. I det avseendet har jag främst tagit min utgångspunkt i 
Richard Jenkins (2004) synsätt på identitet och identifikation, vilket 
utgör ett synsätt som är interaktionistiskt och har rötter till exempelvis 
George H. Mead.  Även om Jenkins inte behandlar utbildning och 
identitet, är hans teoretiska ”modell” om identitet användbart som per-
spektiv på ungdomarna i denna studie, eftersom hans modell utgår från 
individer och gruppers samspel mellan föreställningar om lik-
het/tillhörighet och olikhet/särart.  
 Min användning av Jenkins sker emellertid i en modifierad form. 
Enligt Jenkins (2004) baserar sig identitetsskapande, kollektivt så väl 
som individuellt, på en dialektik mellan interna och externa definitio-
ner av individer och grupper.  Identitet handlar i det avseendet både om 
hur människor eller grupper ser på och förstår sig själva (intern defini-
tion) och hur andra definierar dem (extern definition).  Till exempel 
kan det vara viktigt för människor att få sin identitet bekräftad av andra 
eller så kan identiteter mer eller mindre påtvingas individer och grup-
per, som den så kallade stämplingsteorin illustrerar.  I denna studie är 
dock ambitionen att utgå från ungdomarnas perspektiv på kärnämnena. 
I analytiskt hänseende är det därför viktigt att understryka att intresset 
främst ligger på hur ungdomarna själva skapar sin identitet och inte på 
hur de formas av hur andra klassificerar dem.  I den mån så kallade 
externa definitioner är relevanta, handlar det om hur eleverna förestäl-
ler sig att andra ser eller skulle tänkas se på dem, och framför allt hur 
de förhåller sig till detta.  Av denna anledning kommer jag i den föl-
jande framställningen om identitetsskapande att koncentrera mig på 
den interna dimensionen av identitet, eller med andra ord; den dimen-
sion som knyter an till individers och gruppers självförståelse. Utöver 
Jenkins kommer jag även att ta min utgångspunkt i vad andra forskare, 
som jag uppfattar ligger i linje med Jenkins och min användning av 
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honom, sagt om processer i anslutning till identitetsskapande, för att ge 
ytterligare exempel på hur man kan tänka om och se på identitet.  Efter 
att jag redogjort för mitt perspektiv på identitetsskapande och vad som 
är betydelsefullt att ta fasta på i en förståelse av detta fenomen, följer 
dels ett avsnitt om maskulinitet och klass, dels ett avsnitt om motstånd 
mot skolan. 

Likhetens och olikhetens betydelse för identi-
tetsskapandet 
För att accentuera att identitet och identifikation per definition är so-
ciala fenomen använder Jenkins (2004) begreppet social identitet. Med 
detta vill han betona att när man betraktar sig själv eller andra som 
något innebär det samtidigt att man skapar och etablerar innebörder 
och betydelser, vilket utgör en social process som innefattar någon 
form av interaktion, i form av exempelvis överenskommelser, oenig-
het, kommunikation och förhandling. Ur detta perspektiv är identitet 
inte något som människor har i en absolut eller fixerad mening, utan 
snarare ett moment i en social process och blir något som måste etable-
ras mer eller mindre ständigt. Identitet blir i den meningen ett görande 
som aldrig blir definitivt eller avslutat. Individer har dessutom oftast 
mer än en identitet beroende på vilket sammanhang han eller hon upp-
träder i. Av den anledningen kan identitet inte heller betraktas som en 
rigorös konstruktion som är oavhängig kontexten som han eller hon 
agerar i. Mer specifikt handlar identitet enligt Jenkins om:     

the ways individuals and collectivities are distinguished in their social re-
lations with other individuals and collectivities. Identity is a matter of 
knowing who’s is who (without which we can’t know whats´s what) It is 
the systematic establishment and signification, between individuals, be-
tween collectivities and between individuals and collectivities, of relation-
ship of similarity and difference. (Jenkins, 2004. s 5).  

Identitet eller identifikation kan således sägas handla om det eller de 
sätt individer eller grupper särskiljer sig från andra individer eller 
grupper i ett socialt hänseende.   Förutom att denna sociala process 
innebär ett skapande av innebörder och mening, handlar den även om 
hur individer eller grupper orienterar sig i förhållande till sin omgiv-
ning genom att klassificera andra människor och olika företeelser i 
denna omgivning.  Som framgått ovan är de två bärande principerna i 
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denna process enligt Jenkins föreställningar om likhet/samhörighet och 
olikhet/särart. Dessa principer samspelar och förutsätter mer eller 
mindre varandra, både när det handlar om ett individuellt och ett kol-
lektivt identitetsskapande, enligt Jenkins.   Mot bakgrund av detta ut-
gör identitetsskapande i viss utsträckning en reflexiv process: för att 
etablera en identitet måste man urskilja, separera, göra åtskillnad, visa 
tillhörighet eller markera särart.  
 När det gäller principen om likhet, och dess betydelse för identi-
teten på en individnivå, byggs den upp genom andra människor och 
företeelser individen identifierar sig med. De människor som individen 
tillskriver en betydelse och upprätthåller relationer med bidrar till att 
forma honom eller henne, men även till att signalera vem han eller hon 
är eller vill bli betraktad som. Även materiella så väl som immateriella 
företeelser kan användas som resurser i identitetsskapande, som exem-
pelvis skolämnen, idrottslag, yrken, politiska ideologier eller religion, 
vilka alltså kan sägas utgöra företeelser individen förknippar sig själv 
med och fäster vikt vid.  
 För att en gruppidentitet ska kunna uppstå krävs att en grupp 
individer i något avseende känner samhörighet med varandra.  Grupp-
identitet handlar i den meningen om att individer på basis av denna 
känsla framhäver sina likheter med varandra och bortser från sina olik-
heter (se Jenkins, 2004).  På så vis kan en gruppidentitet sägas utgöra 
ett exempel på det Zygmunt Bauman (1990) betecknar som imaginära 
gemenskaper, det vill säga; grupper där sammanhållning och likhet 
främst existerar som en föreställning.  Även om Bauman med imaginä-
ra grupper främst avser storheter som social klass, kön och etnicitet 
torde detta också gälla för mindre grupper, som exempelvis skolklasser 
eller kamratgrupper i skolan där interaktion sker nästintill dagligen 
mellan gruppens medlemmar.  Det som i sådana grupper anses vara en 
källa till likhet och samhörighet torde inte alltid garantera enighet eller 
sammanhållning, men trots det hålla ihop gruppen genom att förse den 
med en slags ”vi- bild”. Att gruppidentitet har ett imaginärt inslag in-
nebär emellertid inte att de endast finns ”i huvudet” hos människor. 
Som process görs gruppidentiteter av konkreta individer som identifie-
rar sig själva som ett kollektiv och lever sina liv i termer av denna 
identitet. Därför kan sådana identiteter sägas ha praktiska konsekven-
ser och vara, som Jenkins (2004) formulerar det, intersubjektivt verkli-
ga.  
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För att illustrera den betydelse föreställningar om olikhet och särart har 
i identitetsskapandet pekar Jenkins på att dessa föreställningar explicit 
eller implicit blir ett sätt att hävda sin egen identitet.  Att definiera sig 
själv på ett visst sätt, uttrycka sin samhörighet med olika företeelser 
eller människor innebär samtidigt en definition av vad man inte anser 
sig vara. Att identifiera sig med något utgör i det avseendet en exklu-
dering av det eller dem man inte känner samhörighet med. Det som 
exkluderas är emellertid meningsbärande i individers och gruppers 
identitetsskapande, eller med andra ord; det som uppfattas som annor-
lunda än den identitet man hävdar fungerar som en kontrasterande 
motpol till den egna identiteten. Denna motpol representerar vad vi 
inte är eller inte vill vara, och har av andra forskare benämnts som den 
andre (se t.ex. Hall, 1996). Den andre kan på så vis sägas tydliggöra 
den identitet man själv har eller gör anspråk på genom att symbolisera 
en skillnad i förhållande till denna identitet.  
 Den betydelsefulla roll den andre har för identitetsskapandet kan 
också antropologen Fredrik Barth (1969) sägas exemplifiera med be-
greppet ”gränsupprätthållande” (eng: boundary maintenace). Detta 
begrepp använde han för att förstå hur identiteten hos olika etniska 
grupper vidmakthölls under interaktion med andra grupper, vilket 
handlade om att markera och upprätthålla kulturella och sociala grän-
ser mot de andra grupperna samtidigt som en interaktion med dessa 
ägde rum. Ur Barths perspektiv utgör en markering av åtskillnad mot 
andra mer betydelsefull i identitetsskapandet än olika karakteristika 
som delas av individer inom en viss grupp. Det som anses vara utmär-
kande för en viss grupp och används som ett sammanhållande kitt för 
gruppen och för att uttrycka sin särart i relation till andra grupper är 
föränderligt över tid.  Men så länge föreställningar om ett ”vi och 
dom” upprätthålls bevaras gränser mellan olika grupper.  Av den an-
ledningen utgör också själva gränsen, eller gränsupprätthållandet, mot 
den andre den huvudsakliga definitionsgrunden för olika grupper och 
inte det kulturella eller sociala innehållet som ringas in genom de grän-
ser som skapas (se Barth, 1969).  
 Med inspiration från Barth har även Barrie Thorne (1993) analy-
serat relation mellan pojkar och flickor på två högstadieskolor i termer 
av gränsupprätthållande. I hennes studie visas hur elevernas könstillhö-
righet betonades genom att pojkar och flickor ofta markerades som 
separata kategorier.  Detta skedde bland annat i elevernas egna lekar på 
skolgården, i matematik och stavningstävlingar där lagen fördelades 
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efter kön eller när eleverna i olika sammanhang delades in i olika led 
efter sitt kön. Thorne visade även på situationer där ingen åtskillnad 
gjordes mellan könen och på basis av detta föreslår hon att man i rela-
tion till gränsupprätthållande kan tala om processer som neutraliserar 
eller underminerar olika gränser. Gränsarbete mellan människor hand-
lar i det avseendet enligt henne om små staket som snabbt kan sättas 
upp, men också snabbt tas ned.  I linje med detta kan de olika gränser 
som upprätthålls mot den andre alltså inte sägas existera i en rigid eller 
absolut bemärkelse, utan snarare ha en mer flytande karaktär. Jenkins 
(2004) betonar i det hänseendet att olika gränser skapas genom interak-
tion mellan människor som kollektivt identifierar sig på olika sätt, men 
att det inte är givet hur ett gränsupprätthållande kommer till uttryck 
eller vilken betydelse detta får. 
 Den syn på identitet som getts i detta avsnitt är kongruent med 
vad interaktionistiska skolforskare visat angående elevers förhållnings-
sätt till skolan.  Förutom att, som visats ovan, ge exempel på att elevers 
motstånd kan vara motsägelsefullt, menar Furlong (1984b) även att en 
och samma elev, beroende på situationen, kan inta högst skiftande för-
hållningssätt till skolarbetet, och att det i den meningen inte existerar 
några konsistenta elevkulturer där normer är entydiga. När han bedrev 
ett fältarbete i en högstadieklass i England, kunde exempelvis en elev 
som vid vissa tillfällen agerade på ett oppositionellt sätt, agera på kon-
formt sätt gentemot skolan vid andra tillfällen.  Avgörande för hur ele-
ven agerade var enligt honom, hur eleven, enskilt eller tillsammans 
med andra, för tillfälligt definierade olika situationer. Allteftersom 
deras definitioner förändrades, förändrades även deras uppträdande i 
klassrummet.   Furlong har dock fått kritik för att vara alltför individ-
orienterad i detta hänseende (se Woods, 1990), men i förhållande till 
mitt resonemang om identitet ovan har han en viktig poäng, nämligen 
att elevers agerande i skolan inte på något mekaniskt sätt står under 
inflytande av normer i kamratgrupper eller från en större omgivande 
kultur.  Detta är också något som Peter Woods (1990) hänvisar till när 
han kritiserar begreppet subkultur, vilket motkultur är en variant av.  
Han menar bland annat att detta begrepp beskriver människors ageran-
de på ett deterministiskt sätt, och tycks på så vis anse att detta begrepp 
ger sken av att människor på ett slaviskt sätt följer normer som skapas i 
olika grupper. Denna kritik mot begreppet subkultur innebär inte att 
Woods förnekar existensen av subkulturer eller att sådana har betydel-
se i ungdomars liv, utan snarare vill han understryka att individen har 
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en autonomi i förhållande till kamratgrupper eller sin omgivning. De 
invändningar Woods har mot subkultur speglar även det interaktionis-
ka perspektivet på människan som aktiv i skapandet av mening i sin 
tillvaro, men också i skapandet av den värld hon/han existerar i (se 
även Blumer, 1969; Woods, 1983a). Av denna anledning har forskare 
med ett interaktionistiskt perspektiv ofta en skepsis mot att ta sin ut-
gångspunkt i vad som kan ses som överindividuella begrepp när man 
försöker förstå elevers agerande i skolan (Woods, 1990).  
 Denna skeptiska hållning betyder emellertid inte att identiteter 
kan ses som institutionaliserade fenomen inom interaktionistiska teori-
bildningar.  En institution utgör ett handlingsmönster som har utveck-
lats över tid och i ett visst sammanhang, samt har en intersubjektiv 
karaktär, det vill säga; människor har kunskap om vilka handlings-
mönster som gäller för olika situationer, ofta formulerat i uttryck som 
”det är så vi gör här”, eller ”det är så här man ska agera” (Jenkins, 
2004). Institutionaliserade handlingsmönster kan vidare sägas underlät-
ta tillvaron för individer genom att ge stabilitet och förutsägbarhet, 
samt möjliggöra ett agerande utan alltför mycket reflektion i vardagen.  
Jenkins (2004) menar att kollektiva identiteter per definition är institu-
tionella företeelser, oavsett om det rör sig om etniska grupper, lokala 
genusmönster eller olika former av kamratgrupper som kan vara mer 
eller mindre lösa i sina konturer. Kollektiva identiteter utgör i det av-
seendet inte endast något individen identifierar sig positivt med, utan 
tillhandahåller även normerande föreställningar om hur man ska vara 
och agera för att tillhöra en viss grupp. Men i linje med Woods och 
Furlong, om än inte lika hårddraget som den senare, menar Jenkins att 
individen ändå en frihet i förhållande till det kollektiv denne identifie-
rar sig med.  
 Det är ur Jenkins perspektiv således inte givet hur människor i 
olika grupper skapar sin identitet.  Till exempel skiljer han mellan det 
han kallar för nominell och det han benämner som virtuell identitet: 
den nominella handlar om namnet eller den språkliga beskrivning av 
en identitet, medan den virtuella handlar om den levda erfarenheten av 
en viss identitet och om hur denna bärs upp eller ”görs” av konkreta 
människor. Även om den nominella identiteten kan sägas existera obe-
roende av enskilda individer som intar eller gör anspråk på den, öppnar 
den virtuella aspekten upp för en mångfald olika sätt att göra denna 
identitet på. Detta görande hänger ihop med hur en specifik individ 
tolkar identiteten eller hur olika lokala betingelser är med och utformar 
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den.  I det hänseendet ger Jenkins exempel på att det förmodligen in-
nebär olika saker att vara homosexuell i en storstad än i ett litet lokal-
samhälle och att identiteten som forskare kan skapas på olika sätt bero-
ende på vilket universitet man är verksam vid.  För att illustrera detta 
med exempel från vad som framgått tidigare skulle man kunna peka på 
att elev är en identitet som inte endast kan göras på olika sätt, utan 
också görs på olika sätt beroende på om man går på ett studieförbere-
dande program eller något av de yrkesförberedande programmen. Det 
finns i anslutning till olika sätt att vara elev dessutom olika sätt att göra 
en maskulin identitet på, vilket Mac an Ghaill (1994) visar med sin 
uppdelning av olika pojkars förhållningssätt till skolan.  Därmed har vi 
nu kommit fram till det avsnitt där jag avser att redovisa för hur jag ser 
på maskulinitet och klass.  

Genus och klass  
I likhet med den syn som getts på identitetsskapande är utgångspunk-
ten i denna avhandling att kön eller genus är ett görande.  Candance 
West och Don Zimmerman (1990) menar att skapandet av genus i 
grunden handlar om ett distinktionsskapande mellan män och kvinnor 
och mellan manligt och kvinnligt.  Genus är i det avseendet en produkt 
av socialt handlande och något som konstitueras i relationer och i in-
teraktion. Detta innebär att konstruktionen av genus sker i relation till 
andra individer och mot bakgrund av normativa antaganden om vad 
som är passande för ens könstillhörighet.  När det handlar om maskuli-
nitet menar Yvonne Hirdman (2001) att manlighet som ett identitets-
projekt förvisso kan förstås som en fråga om att undvika att förknippas 
med det som anses vara feminint kodat, men att det för mäns identitet, 
och föreställningar om maskulinitet, också blir viktigt att förhålla sig 
till andra män. Av den anledningen handlar skapandet av maskulinitet 
enligt Hirdman till stor del om relationer mellan män och kan således 
beskrivas som en fråga om homosocialitet.  I det avseendet menar hon 
att enkönade miljöer ofta är idealiska för konstruktionen av en 
könsidentitet, eller som hon formulerar det: ”ju mer vi är tillsammans 
desto mer formar vi ett slags idealtypisk man eller kvinna, ett slags 
genusrepresentanter som vi förhåller oss till” (ibid. s. 58). Denna kol-
lektiva dimension i görandet av genus innebär också att det är gruppen 
snarare än individen som är bärare av olika definitioner av genus. Det-
ta är också något som R W Connell (2005) anför som en trolig förklar-
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ing till att pojkar i skolan kan ställa till problem i grupp genom ett 
iscensättande av en överdriven maskulinitet och ett provocerande bete-
ende, men vara stillsamma och mer samarbetsvilliga när de är själva.  
 Att gruppen, eller kollektivet, har en betydelse för genusdefini-
tionerna innebär dock inte att individer inte själva är aktörer i skapan-
det av genus.  Enligt Connell (2002) är genus en struktur av relationer 
och ett mönster i en social ordning, men lika litet som detta är ett ut-
tryck för en biologi är det något påtvingas oss genom normer och kon-
ventioner. Snarare skapar vi oss själva som maskulina eller feminina 
och intar eller förhåller oss till en plats i genusordningen. Detta görs 
genom vårt sätt att agera i vardagen och många gånger uppfattar vi 
detta som meningsfullt, och inordnar oss frivilligt och på ett reflekte-
rande sätt i en genusordning. Det finns dessutom tvetydigheter i denna 
ordning, i form av att män aktivt kan ha en feminin orientering (t.ex. 
transvestiter) och kvinnor inta maskulint kodade positioner (t.ex. posi-
tioner som benämns som ”pojkflicka”).  Att genus är en fråga om soci-
ala relationer innebär enlig Connell att det inte är ett uttryck för en fast 
dikotomi i människors liv, utan ett mönster som visserligen återskapas 
genom våra handlingar, men som både innehåller variationer och en 
kontinuitet. Det är emellertid viktigt att inte bortse från att genusstruk-
turer är normerande och att olika genuspositioner har olika status. Det-
ta handlar inte endast om kvinnors underordning män, utan även att 
olika maskulinteter värderas olika och att det följaktligen inte endast 
finns skillnader mellan män, utan även hierarkier inom kategorin män 
(Connell, 1996, 2002).  
 Detta innebär att män som kategori inte är enhetlig. Innebörden 
av maskulinitet skiftar mellan olika tidsepoker, mellan olika kulturer 
och inom en och samma kultur och samspelar exempelvis med social 
klass och etnicitet, vilket gör att det varken går att tala om maskulinitet 
i singular eller som en homogen kategori.   Connell (1996) pekar i det 
avseendet på att vissa maskuliniteter kan kallas för hegemoniska, efter-
som de får en upphöjd och normerande ställning. Denna typ av masku-
linitet representerar emellertid inte någon total dominans och behöver 
inte heller vara den mest frekvent förekommande, utan representerar 
snarare en kulturell auktoritet som inte enbart är hegemonisk i relation 
till andra maskulinteter, utan även till en genusordning. 
 Connell (1996) understryker dock att det är få män som lever 
upp till de ideal som den hegemoniska maskuliniteten symboliserar.  
En majoritet av män drar likafullt nytta av denna maskulinitet, då de 



39 

tillgodogör sig de fördelar som kommer ur mäns kollektiva överord-
ning.  Denna maskulinitet benämns av Connell som delaktig, eftersom 
den har en understödjande roll i förhållande till den hegemoniska mas-
kuliniteten och på så vis är delaktig i uppbärandet av de normer och 
ideal som knyts till denna maskulinitet.  Utöver dessa maskuliniteter 
kan man också tala om underordnande former av manlighet. Dessa kan 
exempelvis utgöras av homosexuella män, men också av vissa hetero-
sexuella män och pojkar som av olika skäl inte betraktas som goda 
representanter för maskulinitet.   Denna utestängning från en legitim 
maskulinitet kan enligt Connell bland annan markeras i olika typer av 
skymford, så som ”lipsill”, ”morsgris”, ”mes” ”ynkrygg” eller ”fjolla” 
och grundar sig inte sällan på föreställningar om feminitet. När det 
handlar om relationer mellan maskuliniteter i ett klassmässigt och et-
niskt hänseende pratar Connell även om marginaliserade maskulinite-
ter, vilka uppstår i relation till de dominerande gruppernas ideal om 
maskulinitet.  Exempel på detta är relationer mellan män ur arbetar-
klassen och män ur medelklassen, eller relationer mellan vita och svar-
ta män i exempelvis USA.   Med dessa ovannämnda typer av maskuli-
niteter begreppsliggör Connell interna relationer mellan män i termer 
av över- och underordning.  Men dessa olika typer är dock inte några 
fixerade kategorier eller karaktärstyper, utan är snarare att betrakta 
som analytiska kategorier för att förstå hur män skapar maskulinitet i 
relation till andra män. Därigenom kan de också användas som en väg-
ledning beträffande vilka dimensioner som kan vara viktiga att ta hän-
syn till när det handlar om hur pojkarna i denna studie skapar maskuli-
nitet. 
 Att olika former av maskuliniteter har olika status har även 
Stephen Frosh, Ann Poenix och Rob Pattman (2002) pekat på i sin 
studie om maskulinitet och skola. Studien, som bygger på intervjuer, är 
utförd i en engelsk skolkontext och handlar bland annat om hur pojkar 
i 11- 14 årsåldern förhöll sig till skolarbetet. I undersökningen fram-
gick att en hängivenhet till skolarbetet inte betraktades som en masku-
lin identitetsposition och därför var associerad med impopularitet 
bland pojkarna. Att få status som häftig eller ”cool” bland pojkarna var 
bland annat att agera på ett oppositionellt och utmanade sätt mot lärare 
eller vuxenauktoriteter i skolan. För att upprätthålla en accepterad 
maskulinitetsposition försökte emellertid många pojkar balansera på en 
slags mellanposition: de deltog i skolarbetet, men på ett sätt som inte 
signalerade en alltför stor entusiasm eller angelägenhet. De sistnämnda 
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skulle genom sitt förhållningssätt till skolarbetet alltså kunna sägas inta 
en position som påminner om det Connell benämner delaktig maskuli-
nitet, då dessa pojkar ändå anpassade sig till normer om att inte vara 
hängiven skolarbetet och därmed till en maskulinitet som var förknip-
pad med en statusfylld maskulinitetsposition bland pojkarna.  
 Utifrån sin studie menar Frosh et al att unga mäns identitet ofta 
konstrueras negativt i relation till skolarbetet och att maskulinitet all-
mänt sett blivit mindre förenligt med en strävan att erhålla utbildnings-
kvalifikationer.  Detta knyter an till diskussionen om pojkars så kallade 
underprestation i skolan, vilket även utgör ett fenomen som också har 
uppmärksammats i Sverige (Björnsson, 2005). Med underprestation 
avses att pojkar som grupp anses prestera under sin förmåga och att 
flickor som grupp numera gått om pojkar i fråga om skolprestationer. 
Detta utgör ett mönster där kön har ett eget förklaringsvärde, men be-
tyder inte att social klass har förlorat sin betydelse. Pojkar med välut-
bildade föräldrar har till exempel ofta ett högre betygsgenomsnitt än 
pojkar från arbetarklassen, vilket således betyder att klass samvarierar 
med kön i fråga om skolprestationer (Björnsson, 2005; Florin, 2005).    
Att klass har en betydelse i denna avhandling har framgått tidigare och 
genom den forskning som presenterats ovan.  Detta gör att det blir an-
geläget att ange vilket perspektiv på klass som jag har i denna studie. I 
en statlig utredning om den sociala snedrekryteringen definierades 
klass på följande sätt:  

vår inställning (dvs. författarnas, min anm.) är att samhällsklasser bör de-
finieras dels utifrån ställning i produktionen (anställd-företagare), dels ut-
ifrån de relationer med arbetsgivaren som för de anställda vanligen regle-
ras i anställningskontrakt, men som också avspeglas i deras arbets- och 
marknadssituation. I praktiken innebär detta att vi först skiljer mellan före-
tagare, jordbrukare och anställda. Bland de anställda skiljer vi sedan arbe-
tare från tjänstemän. Inom dessa senare kategorier gör vi ytterligare upp-
delningar, i huvudsak efter kvalifikationskrav i arbetet, vilka i hög grad 
påverkar relationerna till arbetsgivaren. Den mest privilegierade klassen 
(klass 1, ungefär motsvarande socialgrupp 1) består av anställda med ar-
betsledande uppgifter som står arbetsgivaren nära (högre chefer, direktö-
rer) eller som besitter kvalificerad expertkunskap (läkare, jurister, profes-
sorer och andra med akademiska yrken). Dessa anställda har arbeten av en 
typ som gör att de inte kan övervakas direkt utan arbetsgivaren måste ge 
de särskilda fördelar i utbyte mot lojalitet och arbetsinsats. Till klass 1 
lägger vi (när vi kan urskilja dem) större företag och egenföretagare med 
expertkunskaper som i de flesta fall är svåra att separera från de andra ka-
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tegorierna (i många fall kan skattereglernas utformning påverka om exem-
pelvis en advokat är egenföretagare eller formellt anställd)6.  Strax under 
denna klass placerar vi ´tjänstemän på mellannivå´; de delar flera av den 
högre klassens egenskaper - bl.a. är de ofta kvalificerade - men har dem i 
´mindre utsträckning´ - medan rektorn, läkaren och försäljningschefen 
hamnar i den högsta klassen, återfinner vi här grundskoleläraren, sjukskö-
terskan och kamreren. Som ´lägre tjänstemän´ definieras personer med ru-
tinartade och ofta okvalificerade arbetsuppgifter, lägst ned i byråkratierna 
(kontorister, sekreterare), samt motsvarande anställda inom handeln och 
service (affärsanställda, många försäljare i detaljhandeln). Inom arbetar-
klassen gör vi en uppdelning mellan dem som har kvalificerade yrken 
(snickare, målare, elektriker) och dem som har okvalificerade jobb (de 
flesta montörer, lagerarbetare, grovarbetare, vårdbiträden, diskare, städa-
re).  (Erikson och Jonsson, 1993: SOU  1993:85. s 39).   

Gränserna mellan olika klasser kan förvisso vara flytande påpekar Ro-
bert Erikson och Jan O Jonsson. De menar emellertid dels att indel-
ningar av detta slag empiriskt sett är bra predikatorer på en rad olika 
levnadsförhållande för olika grupper i samhället, dels att den beskriv-
ning de gör av den sociala strukturen är giltig med hänsyn till de sam-
band som finns mellan föräldrarnas samhällsklass och barnens utbild-
ningsvägar. Förutom att ge en bild av hur en relevant klasstruktur 
rörande frågor om den sociala snedrekryteringen kan se ut, utgör ovan-
stående grunder för hur klass definieras viktiga för föreliggande studie. 
Till exempel visar den inte endast att klass hänger samman med an-
ställningsvillkor och kvalifikationskrav (vilket till stor del har med 
utbildningsnivå att göra), utan även vilken klassposition det yrke som 
ungdomarna i denna studie studerar till kan sägas ha. Deras kommande 
eller planerade yrke är ett kvalificerat arbetaryrke, vilket som på den 
punkten skiljer sig från okvalificerade arbetaryrken, olika former av 
tjänstemannayrken eller yrken som kräver högskole- eller universitets-
utbildning.  
 Det bör emellertid påpekas att ungdomarna som ingår i denna 
studie inte entydigt har sitt ursprung i vad som skulle kunna beskrivas 
som arbetarklass utifrån ovanstående citat.   Att yrkesförberedande 
program som förbereder för klassiska arbetarjobb till största del rekry-
terar sina elever från arbetarhem gäller givetvis dessa program sam-

                                                 
6 Med större företag avser Erikson och Jonsson (1993) företag med mer än 19 an-
ställda. 
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mantaget, men behöver inte återspegla specifika skolklassers samman-
sättning inom dessa program. Genom samtal med ungdomarna i de två 
klasser som ingår i denna studie har det framgått att en del av dem har 
föräldrar med arbetaryrken, men det finns också elever vars ena föräl-
der är företagare. Ett par elever har också uppgett att någon av deras 
föräldrar har akademiska utbildningar och jobb.  Att det finns en hete-
rogenitet hos eleverna i dessa avseenden är dock av mindre betydelse 
för denna studie, eftersom fokus ligger på identitet som ”ett görande”. 
Detta betyder att intresset för social klass inte handlar om klass som en 
bakomliggande variabel, utan hur eleverna gör detta relevant i sitt 
identitetsskapande, genom exempelvis deras sätt att prata om sitt 
kommande yrke och sig själva eller andra, samt om sin egen utbild-
ning.  Ett sådant sätt att relatera klass till identitet har likheter med vad 
Gunilla Pettersson och Maria Sundkvist (1999) visar i sin studie om 
distinktionsskapande mellan gymnasieungdomar på olika program.  
Genom sitt särskiljande sätt att prata om olika utbildningar skapade 
eleverna i deras undersökning inte endast en klassidentitet, utan skapa-
de denna identitet på grunder som enligt Petersson och Sundkvist skil-
jer sig från hur en samhällsvetenskaplig forskare skulle klassificera 
dem. För ungdomarna var deras föräldrars yrken mindre viktiga, utan 
istället var det vilken utbildning man gick som var navet i deras sätt att 
göra sociala indelningar. Om man själv studerade på samhällsvetarpro-
grammet var man ingen ”knegare”, även om föräldrarna hade arbetar-
yrken.  
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Motstånd mot skolan 
Mot bakgrund av att tidigare forskning om yrkeselever på olika sätt har 
relaterat dessa elevers agerande som motstånd är det också relevant att 
förhålla sig till detta begrepp. Som visats tidigare kan elevers motstånd 
mot skolan bland annat knytas till social klass, maskulinitet och vara så 
väl en reaktion mot en medelklasskultur i skolan som ett sätt att erhålla 
status i sin kamratgrupp.  Genom att uppträda oppositionellt mot sko-
lan eller lärare kan elever sägas uttrycka distans till skola och lärare, 
och därigenom markera en åtskillnad mellan ett ”vi och dom” (se 
Trondman, 1999; Woods, 1983b), varav det senare antingen kan repre-
sentera lärare eller elever som är mer konforma mot skolan (se Willis, 
1977). På ett allmänt plan kan motstånd emellertid sägas handla om att 
stå emot något som upplevs som begränsande eller tvingande i något 
avseende (Lalander, 1998) och kan både vara aktivt och passivt 
(McLaren, 1993). I skolan kan det aktiva motståndet handla om med-
vetna och öppna försök att störa och sabotera ordningen, medan det 
passiva handlar om ett dolt och lågmält sätt att undergräva ordningen 
(ibid.).  Furlong (1991) framhåller dock att elevers avvisande av sko-
lan, vilket motstånd utgör ett exempel på, är ett mångbottnat fenomen 
och som främst rör tämligen vardagsnära aspekter av deras tillvaro i 
skolan. Detta formulerar han på följande sätt:  

Children do not reject school simply because they are working class or be-
cause they find themselves in a modern secondary school; both of these 
factors, and many others besides (peer group pressure, the local job mar-
ket, personal relationship within home) may be significant at the same 
time. What is more, pupils do not reject abstract social structures, the re-
ject real teachers going on the day to day business of schooling. (Furlong, 
1991 s. 297). 

Enligt Furlong utgör sociala strukturer begränsningar som inverkar på 
våra handlingar och ibland till och med på hur vi tänker. Dessa be-
gränsningar kan exempelvis vara materiella eller finansiella, men när 
det gäller skolan menar han att den tydligaste begränsningen elever 
möter är politisk till sin natur, i så motto att de vistas i en miljö där 
andra, oavsett vad de tycker, har rätten att bestämma vad de ska göra. 
Ungdomars avvisande av skolan kan med utgångspunkt i detta hänga 
samman med en rad olika samvarierande faktorer, så som social klass, 
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genus, påverkan och anpassning till kamrater i skolan och arbetsmark-
naden etc., men blir primärt något som knyts till den dagliga verksam-
heten i skolan, det lärare söker åstadkomma och som kan uppfattas 
som inskränkande och strukturerande av eleverna. Ett motstånd mot 
skolan kan i dessa avseenden dessutom uppstå hos elever oavsett deras 
etniska, köns- och klassmässiga tillhörighet (se McFadden och Walker, 
1994; McFadden, 1995).  Det som gör social klass relevant när det 
gäller elevers opposition mot skolan är enligt Mark McFadden (1995) 
främst att det kan ha olika konsekvenser beroende på elevens klasstill-
hörighet. Som jag förstår det, menar McFadden bland annat att elever 
från medelklassen (eller högre sociala skikt) i överlag har fler fördelar 
än vad arbetarklasselever har, i termer av bättre förutsättningar och 
livschanser. Ett motstånd av arbetarklasselever kan därför visa sig vara 
mer kostsamt i det längre perspektivet.  Willis (1977) understryker 
också att fastän medelklasselever kan vara ”desillusionerade” eller 
oppositionella i sitt förhållningssätt till skolan, står detta inte i förbin-
delse med en kultur utanför skolan som förstärker dessa hållningar på 
det sätt som var fallet var med the lads. Elever från medelklasshem 
med bildningstraditioner växer exempelvis i större utsträckning upp i 
hemmiljöer där värderingar och normer beträffande utbildning oftare 
står i samklang med värderingar och normer i skolan. I hem med väl-
utbildade föräldrar betonas dessutom i högre grad utbildningens bety-
delse för karriären (Willis, 1977; se även Bourdieu, 1995).  
 I ett motståndsteoretiskt sammanhang har Henry Giroux (1983) 
betonat att motståndsbegreppet måste ha en analytisk precision för att 
inte bli urholkat som begrepp.  Han menar exempelvis att motstånd 
som forskningsområde är mångtydigt och ambivalent till sin karaktär. 
Detta illustrerar han genom att hänvisa till att han vid ett tillfälle hade 
hört ett påstående om att en lärare som skyndar sig hem från jobbet 
och/eller förbereder sina lektioner dåligt utför motståndshandlingar.  
Vad motståndet skulle vara riktat mot framgår inte, men enligt Giroux 
skulle det även vara lika rimligt att påstå att lärarens agerande skulle 
vara ett uttryck för lathet, eller för att han/hon helt enkelt inte bryr sig 
om undervisning. Hans poäng med detta exempel är att ett beteende 
inte talar för sig själv, utan att man måste inbegripa den mening aktö-
rerna själva tillskriver sitt handlade när det gäller frågor om motstånd. 
Detta är emellertid inte alltid möjligt, då aktörer med nödvändighet 
inte alltid själva är på det klara med varför de agerar på ett visst sätt. I 
sådana fall kan den mening som tillskrivs handlingarna belysas genom 
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att relatera dem till den kontext de utförs i och/eller till värderingar 
som handlingarna emanerar från. Förutom att den innebörd människor 
själva fäster vid sitt agerande är väsentligt när det handlar om mot-
stånd, menar även Giroux att andra kriterier bör uppfyllas för att en 
handling ska klassificeras som motstånd. För att ses som ett motstånd 
tycks det enligt honom vara centralt att agerandet bottnar i en kritik 
mot underliggande repressiva ideologiska mönster som kännetecknar 
skolor i allmänhet, eller att handlingarna är medvetna eller ”semimed-
vetna” responser på makt- och dominansförhållanden i skolan.  Genom 
detta tycks Giroux mena att en oppositionell handling per definition 
inte innebär en motståndshandling. Om oppositionella ageranden inte 
utmanar en förhärskande ideologi kan det i själva verket vara ett ut-
tryck för konformism gentemot denna ideologi, enligt honom. 
 Enligt min uppfattning utgör Girouxs betoning av vikten att in-
begripa den mening aktörer själva tillskriver sitt agerande ett rimligt 
sätt att närma sig och förstå ett mångfacetterat fenomen som motstånd.  
Även om detta fenomen knyter an till frågor om makt, dominans och 
ett missnöje med ”tingens ordning” ser jag det däremot som problema-
tiskt att ställa upp kriterier som handlar om att ett motstånd måste 
handla om en kritik mot underliggande repressiva ideologiska mönster, 
eller vara en medveten eller semimedveten respons på makt- och do-
minansförhållanden. Det är förstås fullt möjligt att individer och grup-
per gör motstånd på dylika grunder, både i samhället i stort och i sko-
lor, men ett sådant perspektiv riskerar också att fjärma sig från hur 
människor tänker och agerar i sina vardagliga liv, eller, som Furlong 
(1991) säger ovan angående livet i skolan; elever avvisar inte abstrakta 
strukturer, utan konkreta lärare och det de söker åstadkomma under 
lektionen.  Med de utgångspunkter Giroux ställer upp för motstånd 
förefaller han alltså i alltför hög grad snäva in begreppet till att främst 
handla om ideologiska aspekter av livet i skolan och inte vad opposi-
tionella handlingar betyder för eleven i den omedelbara situation denne 
befinner sig i, i termer av exempelvis ökat inflytande under lektioner-
na, ett större handlingsutrymme i klassrummet eller ett bekämpande av 
negativa upplevelser som exempelvis tristess och meningslöshet. Om 
man driver Giroux resonemang till sin spets skulle oppositionella 
handlingar som syftar till att åstadkomma dessa effekter mycket väl 
inte kunna räknas som ”riktiga” motståndshandlingar.  Om det genom 
samtal med eleven skulle visa sig att dennes agerande är en medveten 
eller semimedveten respons på maktförhållanden i skolan eller mellan 
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elever och lärare, skulle agerandet ses som motstånd.  Om eleven som 
agerar på det sätt som beskrivs ovan däremot inte tänker på vilket ideo-
logiskt sammanhang han/hon befinner sig, eller att det som han/hon 
åläggs att göra i skolan är en del av ett ideologiskt och repressivt 
mönster, blir det betydligt svårare att se det som motstånd i linje med 
Giroux synsätt.  
 Det finns emellertid exempel på forskare som inte företräder en 
lika snäv syn på motstånd som Giroux förefaller göra.  Till exempel 
kritiserar James Scott (1985) det politiska tänkande som enligt honom 
endast klassificerar handlingar som ”genuint” motstånd om de är orga-
niserade, systematiska, principiella, osjälviska och/eller syftar till att 
undergräva maktstrukturer eller en ideologisk dominans. Istället menar 
han att motstånd också kan utövas med vaga intentioner och dessutom 
ha en självisk karaktär. Att avfärda själviska handlingar från mot-
ståndsbegreppet innebär enligt Scott att bortse från den kontext under-
ordnade människor lever i och att vissa av deras handlingar främst  
handlar om den egna överlevnaden. Scotts syn på motstånd har utveck-
lats i relation till det vardagsmotstånd bönder i Malaysia utövade mot 
överordnade grupper och klasser, vilket utgör ett motstånd han samlar 
under benämningen ”the weapons of the weak”. Detta motstånd hade 
ofta en oorganiserad och spontan karaktär och skedde mer eller mindre 
på ett lågmält sätt genom olika typer av sabotage, ”dra fötterna efter 
sig” eller stölder av förnödenheter, varav det sistnämnda var en fråga 
om en slags självhjälp. Gemensamt för böndernas motstånd var att det 
utgjordes av handlingar där en öppen konflikt med auktoriteter eller 
dominerande normer vanligen undveks. I den meningen var det ett 
motstånd som de utövade mellan de ”öppna revolterna” för att ta tillva-
ra sina intressen. Trots den lågmälda karaktären utgör vardagsmotstånd 
av denna typ ett testande av gränserna för det tillåtna och alltid ett 
”hot” om att något större kan sättas igång.  ”Att dra fötterna efter sig” 
är exempelvis ett agerande som kan utvecklas till öppna strejker (Scott, 
1991). Om dylika ageranden, som Scott ser som ”den svages vapen”, 
förekommer i liten utsträckning hos de grupper forskaren studerar är 
de oftast ointressanta i frågan om motstånd. Om dessa ageranden där-
emot bildar ett tydligt mönster bör de enligt honom ses som motstånd, 
även om motiven för handlingarna kan vara vaga och inte direkt handla 
om att bryta ned ett ideologiskt förtryck av något slag, utan snarare ha 
karaktären av en överlevnadsstrategi.   
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I nära anslutning, eller som en parallell till Scotts motståndsbegrepp 
använder den svenske etnologen Kjell Hansen (1998) begreppet mot-
strävighet för att beteckna hur människor i glesbygden bemöter statlig 
styrning. Motsträvigheten handlar i det avseendet om dessa människors 
försök att minska en disciplinering från statens sida och en motvilja 
mot statliga åtgärder, men också om en acceptans inför myndigheter-
nas rätt att utöva kontroll och ett slags erkännande av att man är domi-
nerade av dessa. Mer precist definierar han det som:  

en vilja att realisera egna ambitioner, men också ett erkännande av att be-
finna sig inom en större social och kulturell enhet, vars värden kan delas 
och vars makt kan accepteras (Hansen, 1998. s. 24).  

Hansen menar att detta varken är ett öppet motstånd eller en total an-
passning, utan snarare något som befinner sig mellan dessa två ytter-
ligheter eller poler. Det handlar enligt honom om en vilja att göra saker 
efter eget huvud, men inte på ett sätt som innebär ett öppet utmanande 
av auktoriteter.  Detta innebär i sin tur att motsträvighet enligt honom 
också utgör ett försök att luckra upp en fast uppdelning mellan mot-
stånd och konformitet, fastän det är ett begrepp han utformat med in-
spiration från Scotts resonemang om motstånd.  
 Även om det motstånd Scott skildrar och det Hansen kallar för 
motsträvighet kan tyckas ligga långt ifrån skolungdomars vardag, finns 
det i skolforskning exempel på liknande handlingar som de beskriver.  
Till exempel sammanfattar Harry Wolcott (1977) det passiva motstånd 
lärarna i hans studie visade mot förändringar påförda ”uppifrån” med 
metaforen ”heeldraging”, vilket innebar att dra ned på tempot och utfö-
ra saker och ting långsamt. Peter Woods (1984) har beskrivit elevers 
olika sätt att komma undan eller fördröja sitt deltagande i skolarbetet 
som ett sätt att förhandla villkoren för livet i klassrummet. I det hänse-
endet pekar han på att dessa förhandlingar kan vara slutna eller ”ske i 
det tysta”.  Det kan exempelvis handla om att låtsas arbeta, vässa pen-
nan fastän den inte behöver vässas, eller låtsas leta pennan och linjalen 
för att fördröja arbetet med olika uppgifter. När det gäller motsträvig-
het i den tappning som Hansen beskriver begreppet, är det även möjligt 
att de motståndskulturer som både bär spår av opposition och konfor-
mitet mot skolan, eller elevers benägenhet att växla mellan dessa två 
poler beroende på situationen, skulle kunna liknas vid en form av mot-
strävighet.   
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Sammanfattningsvis kan motstånd sägas vara ett fenomen med många 
bottnar. För att tydliggöra hur jag avser att använda detta begrepp i 
relation till ungdomarna i denna studie, vill jag göra några klargöran-
den i relation till vad som framgått ovan.  Att jag har synpunkter på 
Girouxs sätt att resonera om motstånd och i anslutning till detta för 
fram Scott som en representant för ett bredare motståndsbegrepp, 
handlar inte om att jag utesluter att det kan finnas aspekter av det mot-
stånd som Giroux talar om när det gäller ungdomarnas agerande. Ge-
nom Scott vill jag snarare betona att motståndshandlingar primärt kan 
vara ett sätt att hantera aspekter av sin tillvaro eller en överlevnadsstra-
tegi, vilka utgör ageranden som med nödvändighet inte behöver handla 
om en kritik mot underliggande repressiva ideologiska mönster, eller 
är en medveten eller semimedveten respons på makt- och dominans-
förhållanden i skolan. Genom att inte sätta upp sådana ideologiskt fär-
gade kriterier för om en handling är att betrakta som ett motstånd eller 
inte, ges således möjligheter att se fler dimensioner av ungdomarnas 
opposition. Med detta sagt är det också möjligt att tala om minst tre 
olika dimensioner av ungdomarnas sätt att göra motstånd. Den första 
handlar om det som ungdomarna möter konkret i vardagen, så som 
formella regler i undervisningssituationerna eller det som läraren söker 
åstadkomma under lektionerna.  Den andra avser olika typer av negati-
va upplevelser i anslutning till skolarbetet (t.ex. tristess eller andra 
former av påfrestningar), vilka eleverna söker hantera eller undkomma.  
För det tredje är det rimligt att också tänka i termer av opposition till 
det sammanhang kärnämnena utgör, vilket är ett sammanhang som 
bland annat skapats utifrån statliga ambitioner som kan ses som ideo-
logiska, till exempel idéer om kunskapssamhället och dess krav, poli-
tiska intentioner att motverka en social snedrekrytering och att forma 
människor till att bli positivt inställda till högre studier. Den första av 
dessa dimensioner kommer jag, när det blir aktuellt, att lyfta fram i de 
olika empiriska kapitlen, medan de två andra kommer att behandlas 
mer explicit i den avslutande diskussionen. I den avslutande diskussion 
kommer jag även att diskutera huruvida karaktären av deras sätt att 
förhålla sig till kärnämnena på ett sammantaget sätt är att betrakta som 
ett motstånd eller som en motsträvighet. Med dessa påpekanden vill 
jag i nästa avsnitt gå vidare med att ange syftet med denna avhandling. 
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Syfte och avhandlingens fortsatta disposition  
Denna avhandling baserar sig som framgått på en etnografisk studie i 
två klasser på gymnasieskolans Byggprogram. Intresset är riktat mot 
hur ett antal ungdomar, vilka samtliga är pojkar och som i varierande 
grad är ointresserade av så kallade teoretiska studier, förhåller sig till 
kärnämnena. Mot bakgrund av ovanstående avsnitt och med hänsyn till 
att identitet både är ett blivande och ett varande, är det övergripande 
syftet med denna avhandling att analysera deras sätt att förhålla sig till 
kärnämnena som en del av deras identitetsskapande relation till dessa 
ämnen. Genom detta avser jag att lyfta fram frågor som handlar om hur 
de vill framstå, vad de gör anspråk på att vara och vad de ser som vik-
tigt i sin utbildning och i deras liv i skolan. Jag avser dessutom att be-
röra frågor som knyter an till motstånd i relation till olika aspekter av 
kärnämnena. Min avsikt är i dessa avseenden att lyfta fram mer eller 
mindre konkreta företeelser i ungdomarnas ”vardagliga liv” inom ra-
men för kärnämnena, och på så vis ge en bild av hur deras identitet blir 
framträdande i relation till dessa företeelser och vilken betydelse dessa 
har i deras identitetsskapande. Med företeelser avser jag exempelvis 
ungdomarnas olika ageranden eller handlingar i relation till skolarbe-
tet, men också normer och regler i skolarbetet samt det lärare söker 
åstadkomma under lektionerna, i form av exempelvis olika lektions-
projekt eller dylikt.  
 Den fortsatta dispositionen för avhandlingen ser ut enligt följan-
de: i nästa kapitel (kap. 3) kommer metoden för denna studie att be-
handlas, vilket innebär att jag redovisar hur jag arbetat under fältarbe-
tet och under analysarbetet av de olika datatyperna som genererats 
under fältarbetet. Metodkapitlet avslutas med reflektioner över etiska 
spörsmål i anslutning till min studie. Kapitel fyra, fem, sex och sju 
utgör de empiriska kapitlen. I det första av dessa kapitel, ”Ungdomar-
nas principiella hållningar till kärnämnena” (kap. 4), beskriver och 
analyserar jag ungdomarnas huvudsakliga sätt att förhålla sig till kärn-
ämnena och skolarbetet i dessa ämnen, samt vad de ser som viktigt i 
anslutning till dessa ämnen. I detta kapitel återfinns också deras sätt att 
resonera om sitt val av gymnasieutbildning och vilka skäl de menar att 
de hade för att välja Byggprogrammet. Genom att detta kapitel behand-
lar ungdomarnas principiella hållningar till kärnämnena utgör det ock-
så en viktig grund för de efterföljande empiriska kapitlen. Elevernas 
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sätt att förhålla sig till dessa ämnen kommer även till uttryck när de 
pratar om olika företeelser i klassrummet och i sitt sätt att själva förstå 
och prata om hur de agerar under lektionerna och i relation till skolar-
betet. De efterföljande kapitlen ger på så vis ytterligare exempel på 
ungdomarnas hållningar, men avser också att ge en fördjupad bild av 
och lyfta fram ytterligare dimensioner i dessa hållningar. Dessa kapitel 
är ”Skitsnack: en pågående aktivitet i klassrummet” (kap.5), ”Att ha 
roligt och få skratta under skolarbetet” (kap.6), och ”Fusk: ett sätt att 
underlätta skolarbetet och visa vem man är” (kap.7).  Samtliga empi-
riska kapitel avslutas med ett avsnitt av diskuterande och konkluderan-
de karaktär där jag lyfter fram och tydliggör vad resultaten betyder i 
termer av identitetsskapande.  I kapitel åtta för jag en avslutande dis-
kussion, i vilken jag på ett övergripande sätt ytterligare söker belysa 
ungdomarnas sätt att förhålla sig till kärnämnena som en del av deras 
identitetsskapande i relation till dessa ämnen. Detta kommer att göras 
dels i förhållande till relevant tidigare forskning, dels utifrån frågor om 
opposition mot skolan och dess officiella verksamhet.  
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3. Metod 

Denna studie är etnografisk och ansluter sig till fältforsknings-
traditionen. Under cirka ett års tid (två terminer) har jag följt ett antal 
ungdomar i två klasser på Byggprogrammet under raster och lektioner, 
främst lektioner i olika kärnämnen. Dessa ämnen har varit svenska, 
samhällskunskap, engelska och matematik. 
 Definitionen av en etnografisk studie varierar och vissa forskare 
framhåller att det inte finns någon egentlig konsensus av vad ansatsen 
innebär (Gordon, Holland, & Lahelma, 2001; Larsson, 2006). Vid en 
läsning av Martyn Hammersley och Paul Atkinson (1995) ges inte hel-
ler intrycket att det är en ansats som präglas av någon dogmatism eller 
renlärighet. För dem är etnografi en forskningsstrategi i vilken forska-
ren deltar:  

overtly or covertly, in people’s daily lives for an extended period of time, 
watching what happens, listening to what is said, asking questions - in fact 
collecting whatever data are available to throw light on the issues  that are 
the focus of the research (1995:1). 

Som framgår utgör deltagande observationer i människors vardagliga 
verksamhet ett fundament i den etnografiska ansatsen. Samtidigt är 
idealet att man söker nyttja och kombinera olika datatyper för att bely-
sa den forskningsfråga som är för handen. De datatyper som har gene-
rerats för denna avhandling består av observationsdata, inspelade sam-
tal mellan elever och elever och lärare, samt intervjudata, varav den 
senaste datatypen får ett påtagligt utrymme. Det konkreta arbetssättet 
gällande datagenereringen kommer att beskrivas framgent.  
  Att välja en ansats som bygger på ett deltagande i människors 
vardagliga liv medför en strävan att komma nära de människor som 
studeras. Detta kan i sin tur sägas handla om att sätta sig in i hur olika 
aktörer uppfattar och förstår olika fenomen (Woods, 1986) och att stu-
dera olika fenomen i dess vardagliga kontext (Larsson, 2006; Baszang-
er & Dodier, 2002).  Inom etnografiska arbetssätt finns inte sällan en 
strävan att vara öppen och inkännande inför fältet och låta det som 
händer där vara med och utforma ett mer precist fokus. Det är i det 
hänseendet inte ovanligt att man påbörjar sitt fältarbete med utgångs-
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punkt i ett så kallat ”antytt problem” (se Hammersley & Atkinson, 
1995; Malinowski, 1922). Detta problem utvecklas sedan i kontakt 
med fältet och under datainsamlingen till mer konkreta frågeställning-
ar. När fältarbetet i denna studie påbörjades bestod, som framgått tidi-
gare, det antydda problemet av ett intresse för ungdomarnas perspektiv 
på kärnämnena och livet i klassrummet, och i den meningen av ett in-
tresse för hur deras möte med en mer studieförberedande tradition i 
gymnasiet gestaltar sig. Detta intresse utvecklades successivt till ett 
intresse för deras identitetsskapande i relation till dessa ämnen, eller 
mer exakt; till en ambition att analysera deras förhållningssätt till kärn-
ämnena som en form av identitetsskapande. 
  Att sträva efter att sätta sig in i hur ungdomarna uppfattar tillva-
ron i dessa ämnen är en ambition som ställer krav på att ta deras sätta 
att resonera på allvar. I det avseendet har min utgångspunkt varit den 
maxim Howard Becker (1998) formulerar i anslutning till beteenden 
och uppfattningar som vid första anblicken kan framstå som ”märkli-
ga”. Istället för att avfärda och negligera sådana beteenden och upp-
fattningar bör man enligt honom utgå från att de är meningsbärande för 
dem som man studerar, eller som han själv säger; ”it´s better to assume 
that it makes some kind of sense and to look for the sense it makes” 
(ibid. s.28). Under fältarbetet och analysarbetet har en utgångspunkt 
alltså varit att ungdomarnas rationaliteter är meningsfulla för dem, och 
att min uppgift således är att försöka förstå på vilket sätt de är me-
ningsfulla. Denna ambition innebär givetvis inte att det enbart är ung-
domarnas uppfattningar om saker och ting som förmedlas i studien, 
utan snarare handlar det om tolkningar från min sida (se Geertz, 1973). 
Även om min ambition har varit att ta min utgångspunkt i elevernas 
perspektiv, behöver dessa tolkningar inte med nödvändighet ligga i 
linje med hur de själva tolkar och förstår sitt eget agerande och sina 
sätt att resonera om kärnämnena.  Enligt Martyn Hammersley (2006) 
är just spänningen mellan att å ena sidan förstå olika gruppers perspek-
tiv ”inifrån” och å den andra sidan utveckla en mer distanserad och 
teoretisk förståelse av det man studerar en kärnpunkt i den etnografiska 
ansatsen. Det distansskapande perspektivet representeras i denna av-
handling av teoretiska perspektiv och begrepp som presenterats tidiga-
re. Men även det metodiska arbetssättet har varit med och utformat hur 
ungdomarnas agerande under lektionerna och sätt att förhålla sig till 
kärnämnena gestaltas. Nedan följer en redogörelse för hur det meto-
diska arbetet för studien konkret har gått till. 
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Genomförandet av fältarbetet 
Fältarbetet i denna studie påbörjades våren 2003 i form av en pilotstu-
die i två klasser, båda årskurs 1, på Byggprogrammet7. När jag under 
hösten 2003 kom tillbaka med en förfrågan om jag kunde fortsätta av-
handlingsarbetet på samma skola och program hade eleverna splittrats 
upp genom val av inriktning (husbyggnad, måleri, anläggning och plåt-
slageri), vilket är ett val de gör i årskurs två.  Många elever från en av 
de klasser som hade ingått i pilotstudien ingick dock i en av de klasser 
där jag fortsatte mitt fältarbete i. Denna klass benämns i avhandlingen 
antingen som klass A eller anläggningsklassen, då deras inriktning var 
just anläggning. Den andra klassen som ingår i undersökningen blev 
däremot en helt ny klass i årskurs 1. Anledningen till detta var att de 
elever som nu gick i tvåan och hade gått i den andra klassen under pi-
lotstudien tackade nej till medverkan. Den ”nya” klassen i åk 1 gav 
emellertid sitt godkännande till att jag skulle få genomföra mitt fältar-
bete hos dem. Denna klass benämns som klass B i avhandlingen 
  Sammantaget har data således genererats från två klasser på 
Byggprogrammet. I avhandlingen används också data från pilotstudien, 
fast i liten utsträckning8. De två klasserna läste inte samma kärnämnen 
under den period fältarbetet pågick. Klass A hade svenska, engelska, 
samhällskunskap och matematik (en kurs som dock upphörde under 
fältperioden). Klass B hade svenska och matematik. Klasserna hade 
även idrott och hälsa på schemat och klass B även estetisk verksamhet. 
Dessa ämnen valdes emellertid bort, då jag främst var intresserad av 

                                                 
7 Av tidsmässiga skäl avgränsades pilotstudien till svenskämnet. Anledningen till att 
det blev svenskämnet var att det är det största kärnämnet i gymnasieskolan. Denna 
avgränsning hade en betydelse för att det blev Byggprogrammet som ingick i under-
sökningen.  Anledningen till att jag ville genomföra en fältstudie på ett yrkesförbere-
dande program handlade, som framgått, om ett intresse för elever som kunde antas 
vara ointresserade av kärnämnena. Av detta skäl antog jag att ett program med över-
vikt av pojkar kunde svara mot detta intresse, då s.k. antipluggkulturer  har varit 
tydligare hos pojkar med ursprung i arbetarklassen. När jag kontaktade skolan och 
berättade om mitt avhandlingsprojekt var mina förslag på program i det avseendet 
Fordons-, Industri och Byggprogrammet. Att det blev det sistnämnda av dessa pro-
gram hängde ihop med att det var fler klasser från detta program som läste svenska 
vid den aktuella tidpunkten för pilotstudien. 
8 När data som genererats från pilotstudien används handlar det om de elever som 
senare valde anläggning som inriktning. 
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vad eleverna uppfattade som teoretiskt färgade ämnen, vilka jag antog 
speglade mitt problem. 
  När det gäller de klasser som ingår i denna studie bör nämnas att 
jag tillbringade mer tid med eleverna i klass A. Deras kärnämneslek-
tioner var samlade till vissa dagar och de hade längre raster mellan 
lektionerna, vilket gav mig bättre förutsättningar att umgås med dem. 
Klass B slutade ibland för dagen efter kärnämneslektionen, eller hade 
endast kortare raster mellan lektionerna. Dessutom kom inte fältarbetet 
i klass B igång förrän under vårterminen-04, frånsett några enstaka 
besök under hösten9. Anläggningsklassen besökte jag mer samman-
hängande under hösten 2003 och fortsatte med det under den följande 
terminen.  
 Att det är två klasser och olika kärnämnen som inbegrips i studi-
en betyder inte att jag strävat efter att jämföra klasserna eller olika äm-
nen med varandra. Min tanke med att förlägga fältarbetet i två klasser 
och i olika ämnen var istället att det skulle ge förutsättningar att urskil-
ja och upptäcka nya och andra aspekter än vad som eventuellt skulle 
vara fallet om jag endast vistades i en klass eller avgränsade mig till ett 
ämne. Därigenom antog jag att två klasser skulle kunna motverka en 
viss hemmablindhet, som kan uppstå om att man endast vistas i en 
klass eller lägger fokus på lektioner i ett ämne (se Markström, 2005). 
Mot bakgrund av detta har alltså det material som genererats under 
fältarbetet i hög utsträckning betraktats och analyserats som en helhet 

Tillträde till eleverna  
För att kunna genomföra denna studie var det inte enbart nödvändigt 
att få ett formellt godkännande av rektor, lärare och elever, utan även 
få elevernas informella godkännande och ett tillträde till deras infor-
mella värld.  Detta handlade i hög grad om att försöka få en, om inte en 
naturlig roll i sammanhanget, så i alla fall en accepterad roll. Min stra-
tegi i början av fältarbetet var att inför eleverna betona att jag var in-
tresserad av deras sätt att se på saker och ting i skolan och att jag inte 
utbildade mig till lärare (i början av fältarbetet frågade vissa elever om 
jag skulle bli lärare). Ytterligare en strategi jag tillämpade för att få 
                                                 
9 Klass B hade även sin praktikperiod i slutet av vårtterminen, vilket gjorde att annan 
undervisning upphörde. För klass A var praktikperioden upplagd på ett annat sätt. 
Under deras praktikperiod var de ändå i skolan två dagar per vecka och hade då lek-
tioner i olika kärnämnen. 
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möjlighet att prata och umgås med dem var att försöka följa med ele-
verna när de gick ifrån lektionerna till skolans cafeteria eller till sitt 
omklädesrum där de hade sina skåp. Efter den sista lektionen för dagen 
blev ett alternativ att försöka ”träffa på dem” när de gick hem för da-
gen. Sådana tillfällen visade sig också vara bra för att prata med dem 
om det som skett under lektionerna eller vad de tyckte om sin utbild-
ning i största allmänhet.  
  Jag upplevde dock inga problem med att få kontakt med elever-
na. Ofta räckte det med att jag satt och pratade med dem under några 
raster, att jag ställde frågor till dem under lektionerna eller lånade ut 
pennor till dem för att en kontakt skulle skapas. Eleverna hade också 
en öppen och vänlig attityd mot mig. När fältarbetet pågått ett tag kun-
de de skämta med mig och när jag inte hade varit med på en lektion 
kunde eleverna fråga varför jag inte hade varit med under lektionen 
och vart jag hade varit istället, vilket kan tyda på att de hade blivit vana 
vid min närvaro. 
  Att vistas i en miljö som deltagande observatör innebär alltid att 
man på ett eller annat sätt påverkar den miljö och de människor som 
forskningen rör. Några lärare menade att jag inte märktes i klassrum-
met, men detta behöver naturligtvis inte betyda att eleverna hade sam-
ma uppfattning.  Eleverna föreföll dock inte störa sig på min närvaro. 
Jag fick exempelvis inte intrycket att de valde bort olika samtalsämnen 
eller agerade annorlunda när jag var närvarande. I min närvaro agerade 
de ibland på ett sätt som de visste att skolan inte sanktionerade, som 
bland annat att plagiera texter eller prata om den ”fusklapp” de tänkte 
använda på provet. Trots detta är det ofrånkomligt att min närvaro 
hade en effekt på miljön och ungdomarna, även om det är svårt att sätt 
fingret på vad den effekten exakt bestod av och betydde. Min strävan 
var dock att inta ett reflexivt förhållningssätt under fältarbetet och i det 
analytiska arbetet med datamaterialet. Detta innebar främst att jag 
granskade och reflekterade över på vilka sätt jag kunde ha utgjort en 
påverkan och vad den i så fall betydde för mina tolkningar. 
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Strategin för att ”fysiskt” avgränsa observatio-
nerna  
När det gäller det konkreta utförandet av observationerna brukade jag 
för de mesta, och när det fanns möjlighet, sätta mig längs bak i klass-
rummet för att få en bra överblick över det som skedde. När jag hade 
lärt känna eleverna bättre brukade jag också sätta mig bredvid dem. 
Ibland innebar det att jag satte mig i mitten av klassrummet eller längst 
fram, med syftet att rikta ett särskilt fokus mot specifika elever.  
  När fältarbetet hade pågått ett tag började jag avgränsa mina ob-
servationer mer systematiskt. Denna avgränsning gjordes genom att 
fältarbetet kom att bedrivas med intresse för olika grupper som ofta 
brukade formeras och interagera med varandra under lektionerna och 
rasterna. Dessa grupper kan sägas likna det Furlong (1984b) kallar för 
”interaction sets”. Det vill säga; de bestod av individer som i många 
fall verkade ha en likartad definition av olika situationer och som age-
rade på ett likartat sätt. Under fältarbetet skiftade jag fokus mellan des-
sa olika grupper. 
  Det bör påpekas att denna avgränsning av grupper var lika 
mycket en analytisk konstruktion från min sida som att vissa elever 
ofta brukade interagera med varandra. Grupperna var inte fixerade i 
absolut mening. Eleverna kunde under olika tillfällen skifta mellan 
dessa grupper och hos vissa grupper var gränserna mer flytande. Trots 
denna instabila karaktär fanns ändå en regularitet i grupperna och det 
var sällan det uppstod helt nya gruppkonstellationer. Som en analytisk 
konstruktion tjänade denna avgränsning också ett praktiskt syfte. Att 
låta grupperna och deras interaktion med varandra och andra bli ut-
gångspunkt för observationerna möjliggjorde nämligen ett tydligare 
fokus i fältarbetet än vad som varit möjligt om hela klassen hade varit 
föremål för närmare studium10.  Det bör dock påpekas att det inte en-
dast har varit ”gruppen” som varit av intresse. Fokus låg också på en-
skilda individer inom grupperna, när de till exempel agerade på egen 
hand eller när gruppen av olika skäl var mer splittrad11.  

                                                 
10 En annan omständighet av betydelse för mitt arbetssätt var salarnas storlek och 
bänkplaceringen. I vissa salar var bänkarna placerade radvis och i större salar kunde 
dessa rader innehålla 5-7 bänkar, vilket gjorde det svårt att få en bra överblick.  
11 För ytterligare information om dessa avgränsningar, se bilaga A. 
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Att en avgränsning gjordes efter olika kamratgrupper har viktiga kon-
sekvenser för studien.  Denna avgränsning innebar exempelvis att jag 
gav vissa elever större uppmärksamhet, och av den anledningen är det 
viktigt att påpeka att studien inte omfattar eller representerar två hela 
klasser på Byggprogrammet. Snarare handlar det om ett antal ungdo-
mar som studerar på detta program. Vidare, har jag också i första hand 
riktat min uppmärksamhet mot vad ungdomarna har gemensamt och 
inte i alltför hög grad fördjupat mig i ”variationer”, i termer av olika 
nyanser av deras olika hållningar till kärnämnena eller företeelser i 
klassrummet. Detta har enligt min mening möjliggjort en analys som 
kunnat gå in på djupet vad gäller deras förhållningssätt till kärnämnena 
och dess skolarbete.   En konsekvens av detta är dock att jag gjort av-
kall på en närmare studie av olika nyanser och varianter av förhåll-
ningssätt, och i det hänseendet olika identiteter. Som kommer att fram-
gå innebär denna ansats inte att olika skillnader eller nyanser mellan 
hur eleverna resonerar om kärnämnena inte kommer att lyftas fram, 
utan att den huvudsakliga analysen tar sin utgångspunkt i det som ung-
domarna har gemensamt.  

Principer för observationerna  
Om den ovan beskrivna strategin kan sägas ha varit ett led i en fysisk 
avgränsning så passar ”trattmodellen” in för hur jag gick tillväga när 
det gällde observationerna. Trattmodellen (se Agar, 1980) innebär att 
man först betraktar den miljö som studeras ur ett fågelperspektiv och 
sedan snävar in observationerna och mer systematiskt koncentrerar sig 
på olika aspekter som bedöms intressanta i den miljö som utforskas. 
När en mättnad avseende det som observerats uppnås går man upp på 
ett mer övergripande plan igen. Denna process går emellertid inte att 
tillämpa i renodlad form. Ibland kunde det som jag för tillfälligt hade 
planerat att särskilt fokusera inte ske, eller så var de individer jag tänkt 
hålla ett extra öga på frånvarande. Vid sådana tillfällen kunde jag gå 
upp på ett övergripande plan igen eller fokusera på något annat jag 
bedömde som väsentligt.  
  De anteckningar jag förde under fältarbetet nedtecknades under 
flertalet tillfällen på plats. Dessa renskrevs och kompletterades så fort 
som möjligt efter observationstillfällena, oftast efter dagens slut. Vid 
vissa tillfällen var det emellertid lämpligare att inte föra några anteck-
ningar på plats. Sådana tillfällen var när någon elev föreföll distraherad 
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av mitt antecknande, när ett händelseförlopp gick snabbt eller när det 
av andra skäl inte passade.  
  Som komplement och stöd till mina fältanteckningar använde jag 
också bandspelare för att spela in samtal mellan eleverna och mellan 
lärare och elever. Dessa bandspelare placerades i närheten av de elever 
jag för tillfälligt hade fokus på under lektionerna. I analysen har dock 
fältnoteringarna varit utgångspunkten, medan bandinspelningarna har 
haft en förtydligande funktion i förhållande till olika observationstill-
fällen12. I det avseendet har bandupptagningar av olika samtal i klass-
rummet möjliggjort en mer detaljerad beskrivning av vad som observe-
rats, men intresset har inte varit att använda bandinspelningarna till vad 
som skulle kunna liknas vid en mikroetnografisk analys (se Lindblad 
och Sahlström, 2000).  

Intervjuerna 
En central datatyp som används i avhandlingen är intervjudata. Fastän 
deltagande observationer framhålls som navet i fältstudier har etnogra-
fisk forskning många gånger förlitat sig på intervjudata (se Woods, 
1986; Hammersley, 2006). Anledningen till det är att intervjuer ofta är 
nödvändiga om man vill få en inblick i människors perspektiv på sin 
omgivning. Kvalitativa intervjuer är också en metod som ger möjlighe-
ter att komma åt de innebörder människor tillskriver olika företeelser i 
sin omgivning (Kvale, 1997).  Det går också att argumentera för att 
intervjuer skapar goda förutsättningar för att uttala sig som människors 
identitetsskapande och vad som utgör väsentliga inslag i denna pro-
cess. Förutom att man genom att prata med människor kan få reda på 
vad de ser som viktigt i deras liv kan deras sätt att prata och deras ”tal” 
om andra, sig själva och olika företeelser betraktas som sociala hand-
lingar där identiteter och kategoriseringar av omvärlden produceras 
och gestaltas (se Baker, 2002).   
  De intervjuer som genomfördes under fältarbetet har främst varit 
gruppintervjuer.  En anledning till detta var av praktisk natur. När jag 
inledningsvis i mitt fältarbete skulle intervjua enskilda elever ville ofta 
andra också vara med, vilket gjorde att jag inkluderade dessa. Eftersom 
detta visade sig vara ett relativt bra sätt att få med sig många av ele-
verna till intervjuer valde jag att fortsätta genomföra intervjuerna i 

                                                 
12 Se vidare avsnittet ”Analys- och tolkningsprocessen”. 
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grupp. Att jag genomförde intervjuerna i grupp innebar primärt att det 
inte var individuella uppfattningar som kom till uttryck under intervju-
situationerna, utan snarare kollektiva representationer av kärnämnena 
och livet under lektionerna.   
  Gruppintervjuerna utfördes i den utsträckning som var möjlig 
med de kamratgrupper som jag hade fokus på under observationerna13. 
Detta var emellertid inte alltid möjligt att göra, då någon elev kunde 
vara frånvarande vid det aktuella intervjutillfället. När det skedde bru-
kade jag slussa in den eleven i annan grupp vid en senare intervju, 
primärt i någon grupp där gränserna föreföll vara mer flytande i förhål-
lande till ”ursprungsgruppen”. De elever som inte utgjorde mitt sär-
skilda fokus under fältstudien intervjuades också.  Anledningen till 
detta var att jag inte ville utelämna någon, dels av taktiska skäl- då 
något intressant skulle kunna dyka upp-, dels för att de inte skulle upp-
leva att jag ansåg att de var ointressanta.  
  Antalet intervjuer var totalt fjorton och pågick från 25 till drygt 
60 minuter. Dessa spelades in med hjälp av bandspelare. De intervjuer 
som genomfördes med de kamratgrupper jag avgränsade mina obser-
vationer till transkriberades i sin helhet. De andra intervjuerna har 
lyssnats igenom, varav en av dem delvis transkriberades. Av de fjorton 
genomförda intervjuerna har nio intervjuer skett med de ovannämnda 
kamratgrupperna. Dessa nio intervjuer utgör därför det centrala inter-
vjumaterialet för denna studie14.   
  Förutom gruppintervjuer används även data från informella sam-
tal som jag haft med en eller flera elever. Dessa kom till stånd när till-
fälle gavs under lektioner, under raster eller när sista lektionen slutat 
och eleverna var på väg hem. Vissa av samtalen fick en intervjuliknan-
de karaktär, men var till skillnad från de formella intervjuerna oplane-
rade. En del av dessa samtal spelades in på bandspelare. I övriga fall 
antecknades det viktigaste i sammanfattad form. 
  När det gäller fältstudier är ett ideal att intervjuer kopplas till 
sådant som har observerats, eftersom det ger förutsättningar att skapa 
en djupare förståelse för detsamma (se Woods, 1986).  De intervjuer 
och samtal jag initierat med ungdomarna har ofta tagit sin utgångs-
punkt i preliminära tolkningar eller i sådant jag observerat. Detta har 

                                                 
13 Se avsnittet om hur avgränsningar gjordes fysiskt under observationerna. 
14 För en ytterligare beskrivning av tillvägagångssättet gällande dessa intervjuer och 
företeckning över de elever som ingick i dessa grupper; se bilaga B. 
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inneburit att jag riktat intervjuerna mot det jag har uppfattat som bety-
delsefullt för ungdomarna beträffande deras liv under lektionerna, och 
därigenom kunnat ta del av deras perspektiv på olika företeelser i 
klassrummet.  Detta innebar att intervjutillfällen gav möjlighet att re-
videra tolkningar från min sida. Intervjuerna genomfördes också efter 
att jag hade varit på fältet en tid och hunnit samla på mig frågor som 
knöt an till vad jag sett och hört. Ibland hade dessa frågor hunnit bear-
betats genom olika informella samtal, vilket i sin tur hade gett upphov 
till nya frågor som togs upp under intervjuerna. Förutom frågor som 
grundade sig på observationer ställdes också frågor av mer allmän ka-
raktär under intervjuerna. Dessa frågor handlade exempelvis om hur 
det kom sig att de hade valt byggprogrammet, vad de ansåg om vissa 
ämnen och vad de upplevde som roligast under sin tid i skolan. I linje 
med trattmodellen fick dock frågor som hängde samman med det jag 
riktade ett särskilt fokus på under observationerna och gett upphov till 
frågor hos mig ett större utrymme.  
  Gemensamt för intervjuerna var den semistrukturerade karaktä-
ren (se Kvale, 1997)15, det vill säga intervjufrågorna var varken slutna 
eller helt öppna. Intervjufrågorna var i det hänseendet mer att likna vid 
olika teman som tjänade som utgångspunkter för ett samtal mellan mig 
och eleverna. Mina frågor gav ibland upphov till ytterligare frågor från 
min sida under intervjusituationen, beroende på vad ungdomarna berät-
tade. På så vis kunde frågorna som jag hade formulerat inför intervju-
erna successivt fördjupas, eller så uppstod nya frågor under själva in-
tervjutillfället. På så sätt liknar mitt förhållningssätt som intervjuare 
det som Steinar Kvale (1997) menar är utmärkande för kvalitativa in-
tervjuer, det vill säga; att de innebär ett samspel mellan forskaren och 
den/de intervjuade. I detta samspel är forskaren inte enbart en passiv 
lyssnare, utan en aktiv samtalspartner med dem som intervjuas. Av den 
anledningen ska gruppintervjuerna i denna studie inte förväxlas med så 
kallade fokusgruppintervjuer, med vilka data genereras genom en 
gruppinteraktion runt ett ämne och där forskaren så långt det är möjligt 
inte blandar sig i de intervjuades diskussioner. Intervjuerna har dessut-
om inte haft särskilt många deltagare (ca 4 personer och ibland 2), och 
det utvecklades inte heller alltid en interaktion runt frågorna. Ibland 
ställde jag frågorna utan att rikta dem till någon särskild person och lät 
den som ville svara, och ibland riktade jag frågorna till enskilda indi-
                                                 
15 De informella samtalen har genomförts på ett liknande sätt. 
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vider. De andra eleverna var då tysta eller instämde kort med vad deras 
klasskamrat sa. Det fanns dock tillfällen under intervjuerna då det blev 
en diskussion utifrån de frågor som ställdes, där eleverna fyllde i eller 
gjorde tillägg till varandras utsagor. 
    

Analys- och tolkningsprocessen 

Ett analys- och tolkningsarbete sker aldrig förutsättningslöst utan mot 
bakgrund av vad man redan vet eller tror sig veta (se Gilje och Grim-
men, 1992). Det vill säga; det sker utifrån olika idéer och antaganden 
om vad som är viktigt att ta fasta på. I denna undersökning har olika 
idéer och antaganden bestått av det antydda problem som nämndes 
tidigare, det forskningsintresse som successivt utvecklades utifrån det-
ta ”problem” samt de teoretiska perspektiven och begreppen. Trots att 
dessa utgångspunkter ofrånkomligen har styrt analys- och tolkningsar-
betet kan inte undersökningen i sig betecknas som deduktiv. Istället har 
strävan varit att arbeta med ett abduktivt förhållningssätt, både under 
fältarbetet och i de senare faserna av forskningsprocessen. Med abduk-
tion avses att man rör sig och växlar mellan empiri och teori. Denna 
process liknar Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (1994) vid en ”her-
meneutisk process under vilken man så småningom s.a.s. äter sig in i 
empirin med hjälp av teoretiska för-föreställningar, allt under det man 
också utvecklar teorin” (ibid. s 47).  
  Konkret kan analys- och tolkningsprocessen beskrivas enligt 
följande: under fältarbetet urskiljdes olika teman som jag fann intres-
santa och därför ägnade mer uppmärksamhet åt 16.  Dessa teman gav 
upphov till idéer om hur man skulle förstå och arbeta vidare med dem 
under fältperioden. Dessa idéer hade sitt ursprung i vad som hände på 
fältet, teoretiska perspektiv och tidigare forskning. De teman som ut-
stakades under fältarbetet förblev emellertid relativt outvecklade, men 
var områden jag antog hade en potential att säga något väsentligt i rela-
tion till mitt antydda problem och det intresse för ungdomarnas identi-
                                                 
16 I fältstudier betraktas inte analysarbetet som en separat process från genereringen 
av data utan som något som påbörjas i samband med fältarbetet, exempelvis i form 
av olika val som görs på fältet, vad som nedtecknas som intressant i fältanteckning-
arna och reflektioner och idéer i anslutning till dem (se Hammersley och Atkinson, 
1995). 
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tetsskapande som successivt hade börjat utvecklas under fältarbetet17. 
Dessa områden låg sedan till grund för analys- och tolkningsarbete 
som skedde när fältarbetet avslutats. Konkret kan arbetsprocessen efter 
fältarbetet sammanfattas i följande tre punkter: 
 
1. Först läste jag igenom fältanteckningar och intervjutranskriptioner, 
och markerade det som bedömdes som intressant och viktigt när det 
gällde ungdomarnas förhållningssätt till kärnämnena. 
 
2. Efter genomläsningarna arbetade jag handgripligt med att göra en 
tydligare tematisering av materialet. Detta skedde utifrån de områden 
jag hade utstakat under fältarbetet. Dock modifierades och utvecklades 
dessa områden genom att data flyttades från ett område till ett annat, 
samt genom att olika underkategorier skapades. Därvid tillämpades 
”kuvertmetoden” (se Repstad, 1999), vilket innebär att data som tema-
tiserats och olika underteman placerades i olika kuvert, ett för varje 
tema/undertema. På så vis kunde den data som sorterats under olika 
teman/underteman hållas samman och separerade från varandra, vilket 
i sin tur underlättade behandlingen av enskilda teman.  
  När det gällde observationsdata gjordes anteckningar om band-
spelare hade använts under ett givet observationstillfälle. Om jag ut-
ifrån observationsdata gjorde bedömningen att det kunde vara poäng-
fullt och illustrativt att använda transkriptioner från den inspelade in-
teraktionen tog jag hjälp av bandinspelningarna. I de fall transkriptio-
ner från den inspelade interaktionen har använts har dessa varit under-
ordnade det tema som utstakats genom observationsdata eller intervju-
data. Primärt har den inspelade interaktionen haft funktionen att utgöra 
en mer detaljerad beskrivning av vad som sägs och görs i det observa-
tionstillfälle som lyfts fram ur empirin, och således inte analyserats 
som ”självständiga enheter”.   
 

                                                 
17 Dessa områden, som i sig innehöll olika infallsvinklar, benämndes temporärt som 
”allmänna förhållningssätt” (t.ex. till ämnen, betyg och lärare), ”Fusk och synsätt på 
fusk”, ”Humor och skämtande” och ”skitsnack”, varav det sistnämnda var en term de 
själva använde för deras samtal i klassrummet och som inte handlade om skoluppgif-
ter eller ett visst skolämne.   
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3. Efter denna tematisering gjordes ytterligare översikter av materialet 
där varje tema och undertema fick en översyn. ”Kuvertmetodens” 
nackdel är att materialet blir sönderdelat på ett sätt som försämrar en 
överskådlighet av det samlade materialet. I syfte att göra materialet och 
dess tematik mer överskådligt upprättades listor där jag i sammanfattad 
form under varje tema och undertema angav och beskrev vilka exem-
pel som fanns under dessa teman. Listorna som innehöll observations-
data daterades och beskrevs något mer utförligt än exempel från inter-
vjumaterialet. Intervjumaterialet grupperades efter varje enskild inter-
vju, där jag i kortform antecknade var olika ämnen hade behandlats 
under intervjuerna.   
  Det analytiska arbetet som återges i dessa tre punkter syftade 
således till att skapa ordning och struktur i datamaterialet, men innebar 
ingalunda en definitiv indelning. Under arbetets gång kom tematise-
ringen gradvis och på olika sätt att förändras. Den grundstruktur som 
hade skapats inledningsvis underlättade emellertid fortlöpande juster-
ingar av de olika teman som hade skapats. Under arbetet med tematise-
ringen hade exempelvis vissa delar av datamaterialet inte sorterats in 
under något bestämt tema, då det var oklart var det skulle placeras. I 
sådana fall underlättade de översiktliga listorna en ”tillbakagång” till 
grundmaterialet och därigenom att relatera dessa data till befintliga 
teman. Den genomförda tematiseringen underlättade även att på ett 
mer systematiserat sätt tänka i termer av teoretiska perspektiv och be-
grepp i relation till data. I takt med att ett teoretiskt perspektiv växte 
fram bidrog det till att ytterligare sortera om data inom och mellan 
olika teman.  
  Även om det ovanstående arbetssättet utgjorde grunden för mitt 
analys- och tolkningsarbete justerades kategorier och tolkningar under 
skrivandet av resultatkapitlen.  Som aktivitet innebär skrivande en ma-
terialisering av tankar som gör det möjligt att se så väl begränsningar 
som möjligheter med sina tankefigurer, vilka man kan ha svårigheter 
att urskilja innan man ”fattat pennan” (se Larsson, 2000).  I den me-
ningen medförde skrivandet av resultatkapitlen en finslipning av ana-
lys- och tolkningsarbetet, där jag ibland fick gå tillbaka till materialet 
för att ytterligare bearbeta data eller omtolka delar av datamaterialet, 
det vill säga; olika delar av materialet som jag tidigare inte hade be-
dömt som nödvändigt för gestaltningen av poänger i texten. Vad gäller 
textframställningen i resultatkapitlen presenteras de olika datatyperna 
huvudsakligen på olika sätt. Det eleverna har sagt under intervjuer 
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återges antingen på ett sammanfattande sätt eller genom citat och ex-
cerpt över en samtalssekvens mellan mig och en eller flera elever. När 
jag återger inspelade samtal mellan elever eller lärare och elever i form 
av excerpt numreras varje tur i samtalssekvenserna på ett sätt som åter-
speglar den transkription som gjorts av en viss inspelning. Om jag upp-
fattat att elevernas samtal i dessa sekvenser på ett uppenbart sätt avvi-
ker från eller inte är väsentliga för den analys jag gör, har jag av ut-
rymmesskäl och läsbarhetsskäl valt att hoppa över sådana yttranden. 
När detta har gjorts markeras det i excerptet i form av parentes och 
punkteringar mellan numreringarna i excerptet, det vill säga så här: 
(….). Vid både excerpter av intervjuer och inspelade samtal under lek-
tionerna har jag omvandlat talspråket till ett språk som mer påminner 
om skriftspråk. När det gäller observationerna gör jag inga särskilda 
markeringar i brödtexten, utan har istället vävt in dessa data fortlöpan-
de och på ett berättande sätt. 

Etiska överväganden 
Jag har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom huma-
nistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002), det vill säga; informa-
tions- och samtyckeskravet (att information om undersökningens syfte 
har delgetts och att deltagarna gett sitt samtycke till medverkan), kon-
fidentialitetskravet (att anonymitet garanteras) och nyttjandekravet (att 
olika uppgifter endast används för forskningsändamål).  
  Konkret innebar detta att jag vid min pilotstudie först kontaktade 
rektor på skolan och berättade om mitt forskningsintresse. Rektor hän-
visade mig i sin tur till en programrektor som ordnade ett möte med 
mig och två lärare som undervisade byggelever i svenska. Lärarna var 
positivt inställda till min studie och hade informerat eleverna om min 
studie och uppgav att även de var positivt inställda till att jag skulle 
förelägga min studie hos dem.   När jag efter pilotstudien återkom med 
en förfrågan om att fortsätta insamlingen av data på samma skola och 
program, träffade jag lärarlaget och de lärare som undervisade bygg-
eleverna och gav dem information om min studie. Efter detta gav lä-
rarna information till eleverna om min studie, det vill säga; i princip 
skedde den initiala information till eleverna när det handlade om det 
huvudsakliga fältarbetet till avhandlingen på ett liknande sätt som vid 
pilotstudien. 
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Vid det första observationstillfället för varje klass presenterade jag mig 
själv för eleverna. I denna presentation gavs information om studiens 
syfte, att deras medverkan var frivillig, att anonymitet skulle garanteras 
samt vad deras medverkan skulle betyda för dem (t.ex. att jag ville 
intervjua dem och följa med dem under deras raster). För både lärarna 
och eleverna klargjorde jag att de, närhelst de önskade, hade rätt att 
utan motivering dra sig ur undersökningen eller neka mig medverkan 
vid olika lektioner eller situationer - om de av något skäl ansåg att det 
var opassande med min närvaro. När det gäller frågan om anonymitet 
har de namn som används för att beteckna eleverna i de empiriska av-
snitten ibland kastats om för att försvåra en eventuell identifiering. 
  När det gäller eleverna vill jag lyfta fram ett etisk spörsmål. Det-
ta handlar om vad som skulle kunna betecknas som en fråga om hur 
väl förankrat samtycket till studien var bland eleverna. Vid presenta-
tionstillfället fick jag intrycket att de var positiva till att jag gjorde un-
dersökningen hos dem. Samtidigt var det endast några elever som gav 
ett aktivt bifall genom att exempelvis säga ”det går bra” eller ”vi är 
inte blyga av oss”. Resten av eleverna var tysta, varav några av dem 
nickade bifallande med huvudet när jag frågade hur de ställde sig till 
min vistelse hos dem. Av den anledningen går det inte med säkerhet 
veta om samtliga elever ansåg att det gick bra att genomföra studien 
hos dem eller om ett ”grupptryck” inverkade på att någon lät bli att 
motsätta sig studien (se även Garpelin, 1997). Att avgöra om detta var 
fallet är omöjligt, men för att försäkra mig om att samtycket var starkt 
förankrat brukade jag då och då ge information om min studie, samt 
fråga de hur de tyckte det gick att jag var med under lektionerna. Att 
förhandla tillträde och få ett samtycke är inte heller något man gör en 
gång för alltid. Därför brukade jag ofta fråga om det gick bra om jag 
satte mig bredvid dem under lektionerna eller under rasterna. När det 
blev aktuellt med intervjuer betonade jag ytterligare att deras medver-
kan var frivillig och att deras namn skulle anonymiseras.  En elev upp-
gav i det avseende att han inte ville låta sig intervjuas, men att det gick 
bra att jag förde fältanteckningar och spelade in samtal där han var 
inblandad (se vidare metodbilaga B).  
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4. Ungdomarnas principiella hållningar till 
kärnämnena 

I detta kapitel riktas uppmärksamheten mot hur ungdomarna huvud-
sakligen förhåller sig till kärnämnena och skolarbetet i dessa ämnen. 
Inledningsvis presenteras dock deras sätt att resonera om sina motiv 
för att välja Byggprogrammet, då det har en betydelse för deras synsätt 
på den utbildning de går. Därefter ligger fokus på hur de i allmänhet 
ser på kärnämnena, vilken inställning de menar att de har till skolarbe-
tet och vad de ser som viktigt eller oviktigt när det gäller dessa ämnen. 
De uppfattningar som ungdomarna ger uttryck för i detta kapitel kan 
många gånger sägas vara utgångspunkter för hur de agerar och ser på 
sitt agerande under lektionerna eller i relation till skolarbetet i kärnäm-
nena. Detta kapitel utgör i den meningen en grund för de efterföljande 
empiriska kapitlen, vilka på olika sätt både speglar och ger en fördju-
pad bild av deras sätt att förhålla sig till kärnämnena. 
 

Ungdomarnas skäl för val av gymnasieprogram: 
yrket och motvilja mot plugg  

Ja men liksom därute får du, när du sitter i maskinen eller lägger sten då 
får du göra det du vill egentligen (Gustaf, gruppintervju, 2004-02-13) 

Då gör man vad man vill göra, det är det man har valt själv (Tomas, 
gruppintervju 2004-02-09) 

De två citerade eleverna går i olika klasser på Byggprogrammet. Gus-
taf går i andra årskursen och har anläggning som inriktning. Tomas går 
i första årskursen och har ännu inte träffat sitt val beträffande inrikt-
ning, men tror att han kommer att välja anläggning. Uttalandena refe-
rerar till yrkesämnena i deras utbildning, vilket enligt dem är ämnen 
där de sysselsätter sig med sådant som de vill ägna sig åt, eller som 
Tomas säger ”det man själv har valt”. Tomas syftar i detta avseende på 
att de yrkesverksamheter utbildningen förbereder för var ett skäl för att 
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han valde byggprogrammet. Denna motivering för valet av gymnasie-
utbildningar delar han inte endast med Gustaf, utan även med flertalet 
av de andra ungdomarna i denna undersökning. Till exempel berättar 
Fabian och Jonas att de valde anläggning som inriktning eftersom de 
vill bli grävmaskinister. Andra elever är mindre specifika och säger att 
det är kul med maskiner eller att de är intresserade av och finner ”prak-
tiskt arbete” roligt när de förklarar hur de kom sig att de valde ”bygg”, 
som de ibland kallar sitt program. Vissa elever beskriver också sitt 
gymnasieval som något av en självklarhet.  Till exempel berättade 
Björn att många av hans manliga släktingar jobbar som byggnadsarbe-
tare och att detta yrke är något han själv har haft siktet på så länge han 
kan minnas.   
  Förutom intresset för yrket, pekar även vissa elever på att deras 
ointresse för studier av mer studieförberedande karaktär hade betydelse 
när de valde program. Till exempel menar Morgan att han inte ville gå 
”nåt teoretiskt” eftersom han var skoltrött redan på högstadiet. Roger 
berättar att hans val av program hade att göra med att han inte skulle 
behöva läsa vidare för att ”bli något”. Det vill säga; att han efter sina 
gymnasiestudier skulle vara skolad i ett yrke och sålunda inte behöva 
ägna tid åt eftergymnasiala utbildningar för detta ändamål. Andra ele-
ver har berättat att de inte har någon avsikt eller någon lust till att stu-
dera vidare på högskola eller universitet. I det avseendet verkar de vara 
tämligen omotiverade till att ägna tid åt längre studier och snarare vara 
inriktade på att börja jobba efter skolan. Detta blir även tydligt hos de 
elever som inte beskriver Byggprogrammet som ett lika självklart ut-
bildningsval som många av deras klasskamrater gör. Ett fåtal elever 
har exempelvis sagt att de inte kom in på det yrkesförberedande pro-
gram som var deras förstahandsval, att de inte trodde att de skulle 
komma in på något annat program som de kunde tänka sig att gå, eller 
att de först studerade ett år på en annan utbildning innan de började på 
Byggprogrammet. När det gäller det sistnämnda uppger en elev att han 
först gick ett år på Samhällsvetenskapsprogrammet, men att han kom 
underfund med att det inte var hans grej, eftersom det var för mycket 
”plugg” på det programmet. Av den anledningen gick han även över 
till Byggprogrammet.  
  Utifrån elevernas egna utsagor kan man således säga att deras val 
av program både betingades av en yrkesorientering och ett ointresse 
för vad de uppfattar som teoretiska studier. När jag frågat eleverna om 
vad de tycker är det ”roligaste” i skolan har flera av dem svarat ”det 
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praktiska” och syftat på karaktärsämnena. Benämningen ”det praktis-
ka” kan förstås utifrån att eleverna i första hand associerar karaktärs-
ämnena med ett handgripligt arbete, som att vara i bygghallen eller 
”köra maskin”. Det är även sådana inslag eleverna främst tycks upphö-
ja och värdesätta inom karaktärsämnena. De teoretiska momenten i 
dessa ämnen nämner de sällan på samma sätt, men omnämner dem inte 
heller i negativa ordalag. Att eleverna anser att karaktärsämnena står 
för det roliga i deras utbildning och det som de vill ägna sig åt har även 
blivit tydligt på andra sätt. När jag vid ett tillfälle frågade två elever 
om de ville ställa upp på intervjuer svarade de att det gick bra om det 
var under en kärnämneslektion, men inte när de hade lektion i något av 
yrkesämnena. Det vill säga; karaktärsämnena var något de ogärna ville 
missa och i det avseendet gjorde de en skillnad mellan kärnämnena och 
karaktärsämnena. Att eleverna gör sådana skillnader har också fram-
gått på andra sätt. När Erik vid ett tillfälle sa att en karaktärsämneslek-
tion med ”teori” var tråkig, då det var ett långt pass, menade Roger att 
det ändå var bättre att ha sådana lektioner än till exempel ha svenska.   
  Vissa elever menar dessutom att de inte går in ”hundra procent” 
för kärnämnena, såsom de gör när det är anläggnings- eller maskinteo-
ri. När jag vid ett tillfälle besökte en lektion där de hade undervisning 
som relaterade till deras framtida yrkesverksamhet var det också mitt 
intryck. Eleverna föreföll i högre grad vara inriktade mot de uppgifter 
de hade tilldelats av läraren än vad jag observerat under kärnämneslek-
tionerna. När det gäller kärnämnena beskrivs den delen av deras ut-
bildning som oviktig för deras del, vilket nästa avsnitt kommer att 
handla om.  

De onyttiga och tråkiga kärnämnena 
När eleverna menar att kärnämnena huvudsakligen är oviktiga tycks 
deras kommande yrke vara den främsta referenspunkten eller argumen-
tet. Gustaf säger att han inte förstår ”nyttan” med dessa ämnen, som till 
skillnad mot karaktärsämnena, enligt honom inte har någon anknytning 
till det de kommer att jobba med i framtiden. Med hänvisningar till att 
de inte förvärvar kunskaper eller färdigheter som är användbara i deras 
blivande yrke menar Petter att svenskämnet är onödigt, då de inte lär 
sig att ”lägga plattor” eller ”köra maskin” i detta ämne. Av den anled-
ningen anser han även att de inte borde vara tvungna att läsa svenska, 
vilket är en uppfattning han också har om de andra kärnämnena. För-
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utom, eller på grund av, att eleverna upplever kärnämnena som irrele-
vanta för deras del tycks de även uppfatta dessa ämnen som avpassade 
för individer med helt andra ambitioner än vad de har beträffande ut-
bildning och arbete. Denna föreställning blir tydlig när eleverna avvi-
sar kärnämnena genom att hänvisa till att de inte ska bli några ”chefer” 
eller bli ”nåt högt och gå på universitet”. Med sådana uttalanden kan 
eleverna alltså sägas ge uttryck för en föreställning om att kärnämnena 
främst utgör en förberedelse för helt andra typer av jobb och samhälls-
positioner än vad de själva strävar efter.  
  Att eleverna menar att kärnämnena är onyttiga innebär med nöd-
vändighet inte att de anser att kunskaper i dessa ämnen helt saknar 
värde. Mitt intryck är snarare att de anser sig ha förvärvat tillräckliga 
kunskaper i motsvarande ämnen genom sin tid i grundskolan. Till ex-
empel uppger eleverna att de redan har hyfsade kunskaper i engelska 
och att svenskan delvis är en repetition av vad de lärt sig tidigare. Mot 
bakgrund av detta förefaller eleverna vara trötta på att behöva läsa des-
sa ämnen, eller som Hampus formulerade det: ”man har redan gjort det 
i nio år, så det är inte så kul längre direkt, och det var inte kul i början 
heller”. Vissa elever säger att de redan under högstadiet var ”skoltröt-
ta” och i den meningen kan Hampus uttalande läsas som att kärnämne-
na upplevs som en fortsättning av högstadiet och en skola med ämnen 
som de varit less på sedan tidigare. 
  Eleverna menar således att kärnämnena är trista. Detta tycks 
emellertid inte endast handla om kunskapsinnehållet i dessa ämnen, 
utan även om att skolarbetet till sin form utgör en aktivitet de inte trivs 
med och lätt blir uttråkade av. Till exempel, enligt Krister utmärker sig 
lektionerna i kärnämnena i första hand av att man sitter på en stol och 
lyssnar till en lärare, och Gustaf menar att ”det inte finns något tråkiga-
re än att sitta i skolbänken och glo”. Uttrycket ”skolbänken” kan i det 
avseendet tolkas som en metafor för vad som upplevs som ett teoretiskt 
och stillasittande arbete. Förutom att detta skiljer sig markant från ett 
praktiskt arbete i karaktärsämnena och det arbete Gustaf förknippar 
med sin blivande yrkesverksamhet, är det även något som han person-
ligen inte uppskattar i särskild hög utsträckning. Utöver allmänna på-
ståenden om att skolarbetet är meningslöst eller tråkigt uttrycker ele-
verna ett missnöje med olika uppgifter genom olika nedsättande kom-
menterar. Termer som för dem har negativa innebörder används i det 
avseendet för att beskriva och uttrycka ett ogillande av olika inslag i 
skolarbetet. Det kan exempelvis handla om att filmen de såg på svens-
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kan var ”fjollig” eller att uppgiften de fick göra under en lektion var 
”homosexuell”. 
  Även om elevernas sätt att prata om kärnämnena många gånger 
präglas av ett missnöje, finns det undantag. Det är mycket sällan ele-
verna säger att de är roligt med dessa ämnen, men enstaka elever har 
pekat på att vissa inslag i kärnämnena kan vara nyttiga. Bland annat 
har de sagt att det kan vara bra att ha läst svenska om man ska skriva 
”jobbansökningar” eller att engelska kan vara användbart om man ska 
jobba utomlands någon gång. Under förutsättning att det som görs i 
kärnämnena på något sätt går att koppla konkret till deras framtida 
yrkesverksamhet tycks vissa av eleverna med andra ord kunna se en 
viss nytta med dessa ämnen. I linje med detta har vissa elever sagt att 
kärnämnena borde göras om så att de bättre passar deras yrke och får 
ett mindre omfång till förmån för mer praktik på arbetsplatser. Även 
om de allra flesta av eleverna menar att kärnämnena vanligtvis är irre-
levanta för deras yrke, belyser denna uppfattning att eleverna inte är 
enhetliga i sina åsikter kring huruvida de borde ha dessa ämnen på 
schemat eller inte. Vissa elever antyder eller säger explicit att de över-
huvudtaget inte borde ha dessa ämnen, medan andra säger att ämnena 
borde anpassas till deras yrke. De senare antyder därmed att det under 
sådana villkor skulle vara acceptabelt att ha ämnen som motsvaras av 
kärnämnena i sin utbildning.  
   När det handlar om nyttiga inslag i kärnämnena, finns ett ämne 
som endast ett fåtal elever har pratat i negativa ordalag om, nämligen 
matematik. Elevernas bild av detta ämne skiljer sig åt beroende på vil-
ken klass det handlar om. Eleverna i klass A anser att matematik är 
mer arbetsamt än andra kärnämnen och Krister har uppgett att det är 
skönt att den kursen är avklarad för deras del. De flesta i klass B menar 
däremot att det är ”slappt” i en positiv bemärkelse, då läraren inte stäl-
ler så höga krav på dem och att matematiken inte är svårare än vad den 
var under högstadiet. Även om vissa elever upplever att ämnet är an-
strängande anser dock de flesta att det är bra att ha kunskap och fär-
digheter i matematik med tanke på deras framtida yrkesroll, till exem-
pel när det gäller ”ritningar och betong” eller ”radier och area och 
sånt”. En elev berättade även att han valde matematik B som individu-
ellt val eftersom detta ämne är nyttigt att kunna som grävmaskinist. En 
elev har emellertid menat att matematiken inte behöver vara ett separat 
ämne, även om det är viktigt att vara duktig på det. Istället menar han 
att nödvändiga kunskaper i matematik kan förvärvas genom deras yr-
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kesverksamhet och demonstrerar därigenom en yrkesorienterad nytto-
syn på ett annat sätt än vad de andra eleverna gör i relation till mate-
matikämnet. 

Att inte vara en plugghäst 
Även om eleverna upplever att lektionerna i kärnämnen ofta är me-
ningslösa och tråkiga är skolk ganska ovanligt. Det finns förvisso ex-
empel på när elever har valt att stanna hemma en provdag för att greja 
med bilen, inte gått på den sista lektionen för dagen med hänvisning 
till det fina vädret, eller tagit ”sovmorgon” från den första lektionen för 
dagen. Med hänsyn till flertalet elever, eller graden av systematik, är 
skolk av dessa slag trots allt inte särskilt utbrett. De elever som ser sig 
själva som ”skoltrötta” menar att det inte är någon idé att skolka, efter-
som det endast leder till negativa konsekvenser för studiebidraget, eller 
annan ”skit” som Petter uttryckte det vid ett tillfälle utan att precisera 
sig närmare.  
  Eleverna går med andra ord för det mesta till lektionerna. De 
verkar dock vara angelägna om att inte framstå som alltför flitiga när 
det handlar om skolarbetet. Till exempel hade eleverna i den ena klas-
sen vid ett tillfälle haft gruppdiskussioner med utgångspunkt från en 
film de sett under lektionen. När jag efteråt pratade med eleverna om 
denna uppgift och frågade hur de hade tagit sig an den, sa Mats skämt-
samt att han hade ”lagt ned mycket kärlek” på uppgiften, men sedan att 
han faktiskt hade ”gått in för den”. På basis av detta frågade jag honom 
på skämt om han var en ”plugghäst”. Hans svar på min fråga kom 
snabbt och nästan instinktivt: 
 
Mats   nä, nä, det får du inte kalla mig, då säger jag stopp 
Ronny   varför vill du inte bli kallad plugghäst då? 
Mats  jag är ingen plugghäst 
Ronny  varför vill du inte bli kallad det? 
Mats  nä, men det vill man inte bli kallad 
Ronny  man vill inte bli kallad plugghäst? 
Mats  nä, inte om man går bygglinjen 
Ronny  finns det många plugghästar hos er? 
Mats   nä               (informellt samtal 2004- 04- 20) 

 
”Plugghäst” kan sägas vara en beteckning för en elev som engagerar 
sig för mycket i skolarbetet och tar sina studier på för stort allvar. Trots 
att min fråga till Mats var skämtsamt formulerad blir hans reaktion 
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tydligt avvisande till att denna beteckning skulle gälla honom. Enligt 
honom är plugghäst en benämning som dels är en opassande beskriv-
ning av elever på Byggprogrammet i stort, då det inte finns sådana 
elever på detta program, dels en benämning man definitivt inte vill ha 
om man går på detta program, vilket antyder att innebörden i plugghäst 
är förknippad med låg status hos dem. I linje med Mats avfärdande av 
benämningen plugghäst, beskriver ungdomarna ofta sig själva som 
elever som inte fäster stor vikt vid skolarbetet eller endast ägnar sig åt 
detta arbete på ett halvhjärtat sätt. Till exempel har eleverna sagt: ”vi 
är inte så seriösa” eller ”vi gör inte så mycket om man säger så”, och i 
dessa avseenden syftat på skolarbetet.  
  Detta sätt att förhålla sig till skolarbetet har jag även sett exem-
pel på under lektionerna. Bland annat har elever inte brytt sig om att 
göra de uppgifter läraren tilldelat dem och istället sysselsatt sig med 
annat, till exempel knappat på sin mobiltelefon eller engagerat sig i 
samtal om annat än sådant som rör uppgifterna. Elever har också valt 
bort uppgifter, som förvisso varit frivilliga men ger en chans till ett 
högre betyg än godkänd, för att istället sluta tidigare och slippa undan 
mer arbete. Vid ett tillfälle, när en av de elever som ofta framhåller sitt 
ointresse för skolarbetet fick väl godkänd på ett prov i svenska, hävda-
de han att han inte hade pluggat speciellt mycket inför provet. Hans 
provresultat verkade i det hänseendet inte ha någon negativ betydelse, i 
form av att han inte kunde eller ville visa sina klasskamrater sitt betyg 
på provet. Eftersom han tonande ned sin arbetsinsats föreföll han emel-
lertid samtidigt vara mån om att det inte skulle framstå som att han 
hade lagt ned mycket tid på att plugga inför provet. 
  Även om ungdomarna gärna framhåller att de inte tar allvarligt 
på skolarbetet, ignorerar de inte betygen i kärnämnena. Enligt dem 
själva handlar deras betygsambition om att klara godkänd och på så vis 
få ”ett intyg på att man kan läsa och skriva”, som en elev formulerade 
det vid ett tillfälle. Därigenom föreföll han således anse att alltför dåli-
ga betyg kan medföra att man framstår som allmänt obildad, eller som 
att man saknar grundläggande kunskaper och färdigheter. Att de inte 
anger ett högre mål för sina studieambitioner kan ses som uttryck för 
att de inte vill verka alltför angelägna i skolarbetet, men det hänger 
också samman med vad de tror är nödvändigt i förhållande till deras 
kommande yrke. Eleverna har exempelvis sagt att det förvisso kan vara 
skoj att få ett högre betyg, men då kärnämnena inte är nyttiga för deras 
del menar de att det är onödigt att lägga ned tid och arbete på att få ett 
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sådant betyg. Betyget godkänd beskrivs i den meningen som ett till-
räckligt bra betyg och något man bör vara nöjd med att få. Att få för 
många IG är enligt eleverna emellertid något man bör undvika. Inte 
endast på grund av det kan göra så att de framstår som allmänt obilda-
de, utan också för att det kan ha konsekvenser för möjligheterna att få 
jobb sedan:  
 
Ronny  ja, de här ämnena då, svenska, samhälle,  
 de kopplar du inte till ditt yrke på samma sätt? 
Gustaf           nää, det är mest att det står på pappret att jag gjorde 

kurserna. Det skiter de oftast i också, om du söker jobb  
Ronny               ja, de gör det? 
Gustaf           ja, de tittar väl mest på vad du kan istället 
Ronny  ja, även om det skulle vara underkänt? 
Gustaf           det tror jag 
Ronny              det tror du? 
Gustaf           då skulle man få jobb ändå, det tror jag faktiskt. Helt 
 klart 
Ronny             jag har också för mig att du också har sagt att man vill ha  

G i de här ämnena 
Gustaf  ja, det, det är ju inget man vill satsa på, att få ett streck 

alltså, eller IG. Det är ingenting man satsar på  
Ronny nää 
Gustaf    IG är ju ingenting man satsar på  
Ronny  nä  

       Gustaf        men alltså, om man skulle få det så är det ingenting de 
bryr sig om tror jag 

Ronny  nä  
Gustaf        så här jättemycket. Det är klart är det bara IG, då bryr de 

sig ju, men ett IG, tror jag de inte bryr sig så mycket om
                   (informellt samtal 2004-05-17) 

 
I huvudsak ser Gustaf betygen som en formalitet som han inte tror att 
arbetsgivare fäster någon större vikt vid när de anställer någon. Det 
arbetsgivarna främst bryr sig om enligt honom är yrkeskunskaperna, 
och av den anledningen föreställer han sig att enstaka IG i kärnämnena 
inte kommer att ha någon större betydelse för möjligheterna att få jobb. 
Om man däremot har IG i alla kärnämnen, menar han att det kan se illa 
ut inför en arbetsgivare och därigenom inverka negativt på chanserna 
att få ett jobb, varför man också bör undvika att dra på sig alltför 
många IG. Liknande sätt att resonera om betygen återfinns också hos 
andra elever, som menat att de förvisso inte tror att kärnämnesbetygen 
kommer att spela någon större roll för dem, men samtidigt menat att 



75 

det är svårt att veta vilken betydelse betygen kommer att ha i framti-
den.  Av den anledningen är det bra om man blir godkänd, resonerar 
dem. Att de ser det som angeläget att undvika betyget underkänd har 
även visat sig under lektionerna. Vid ett tillfälle påpekade läraren att 
några elever inte gjort vissa uppgifter under terminen och det var vik-
tigt att de blev klara för att kursen snart skulle sluta. Eleverna, vilka 
var några som annars förhåller sig till skolarbetet med ett svalt intresse, 
blev då måna om att bli färdiga med dessa uppgifter. Under ett antal 
lektioner var de inriktade på att arbeta med dessa uppgifter. Vissa av 
eleverna gjorde även uppgifterna under en lektion när de hade filmvis-
ning och prioriterade därmed bort något som många gånger brukar 
vara ett uppskattat inslag bland eleverna, till förmån för att bli klar med 
uppgifterna.  
  Elevernas sätt att resonera om betygen kan i viss mån sägas 
spegla det Anders Persson (1996; 2003) benämner som utbildnings-
beroende. Detta begrepp, som är utvecklat med utgångspunkt i grund-
skolans skolplikt, handlar om ett tillstånd hos elever där de uppfattar 
utbildning som tillräckligt nyttigt för att inte se skolan som ett tvång, 
eller åtminstone uppfatta det som ett tolererbart tvång. Detta beroende 
kan verka på två plan; ett mentalt och ett ekonomiskt, var av det förra 
handlar om en subjektiv upplevelse av att vara beroende av utbildning 
och det senare om att de objektivt är beroende av examina och utbild-
ningsmeriter. Utbildningsberoendet hos byggeleverna präglas emeller-
tid inte av att de subjektivt upplever sig beroende av kärnämnenas äm-
nes- och kunskapsinnehåll. De tycks däremot uppleva att de i viss mån 
kan vara ”objektivt” beroende av de utbildningsmeriter som kärnäm-
nena tillhandahåller. Denna beroenderelation är dock ambivalent till 
sin karaktär, eller med andra ord; deras betygsambition att nå godkänd 
handlar mer om en osäkerhet inför hur en arbetsgivare ser på betygen, 
snarare än en övertygelse om att betygen kommer att ha en faktisk be-
tydelse för dem i framtiden. Ungdomarna förefaller inte heller vara 
speciellt måna om att maximera sitt ”marknadsvärde” på arbetsmark-
naden genom att satsa på höga betyg. De verkar ha svårt att tänka sig 
att betygen har en sådan betydelse att ett högre betyg kommer att göra 
någon skillnad för om de får jobb eller inte, varför det enligt eleverna 
också blir obefogat att sträva efter ett högre betyg.  
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Lärarnas betydelse för ungdomarnas syn på 
kärnämnena 
När jag under intervjuer diskuterat kärnämnena med eleverna händer 
det att de glider in på de lärare som de har i dessa ämnen. Till exempel, 
ibland besvarar de frågor om vad de anser om vissa ämnen genom att 
hänvisa till den lärare de har i detta ämne. Om de tycker att läraren är 
bra kan ämnet i det avseendet beskrivas som ”okej” och lektionerna 
som uthärdliga, trots att ämnet är irrelevant och tråkigt i övrigt. De 
lärare som eleverna omnämner i positiva ordalag är bland annat lärare 
som kan ”lära ut” på ett bra sätt eller ger dem bra uppgifter, det vill 
säga; uppgifter som ur elevernas ögon varken är för svåra eller för lät-
ta. Vad som gör en lärare bra ur elevernas perspektiv handlar dock inte 
främst om det som rör undervisningens formella innehåll eller lärarens 
skicklighet i att undervisa, utan snarare mer om lärarens sociala förmå-
gor eller egenskaper:  
 
Ronny            vad är en bra lärare då, kan ni säga nånting 
Samuel         ja, som man kan typ snacka med allmänt, allt och inget 

om man säger 
Henrik          som lyssnar  
Ronny            lyssnar säger du? 
 

       Henrik        förstår, förstår en, det är det liksom, Tore och Monica 
förstår inte  

Samuel         som Åke, vi kan sitta och snacka skit på en rast och så, 
över en kaffe liksom och prata om allt möjligt, även med 
Kristin, men som Monica och Tore går ju inte att prata 
med 

  Ronny  nä 
Samuel      det tror jag är ganska viktigt, att ha en lärare som man 

kan prata med 
Ronny  ja, men du sa förstå, hur menar du då? 
Henrik     som Monica hon förstår ju inte liksom, det vi pratar  

om, men det gör ju de andra lärarna, de förstår ju vad vi 
snackar om, det blir ju då att man får såna här utbytar-
grejer, så här då kanske man: ”ähh fan bättre att göra det 
på lektionen så man får det gjort, men på hennes, liksom 
ähh, skitsamma hon är ju dum i huvudet”                                 
                                             (gruppintervju 2004-04-23)                    
                                        

Nyckelorden i elevernas berättelse om vad som gör vissa lärare bra är 
att de ”lyssnar”, ”förstår dem” och att de kan ”prata om allt möjligt”. 
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Det vill säga; det tycks handla om att dessa lärare är lyhörda inför de-
ras behov och kan relatera till deras värld, vilket också verkar vara 
betydelsefullt för eleverna. Enligt Henrik är de mer benägna att tillmö-
tesgå läraren i skolarbetet om de upplever att läraren är bra på ovanstå-
ende sätt, eller som han själv formulerar det: ”man får såna här utby-
targrejer” med justa lärare och menar i det avseendet att de har lättare 
för att anpassa sig efter lärarens lektionsprojekt om han eller hon är 
juste mot dem. Även om jag utifrån mina observationer inte alltid mär-
ker någon skillnad på hur eleverna förhåller sig till olika uppgifter eller 
lektionsprojekt beroende vilken lärare de har, förefaller de i högre grad 
lyssna till omtyckta lärare när de har synpunkter på deras ageranden 
eller de uppgifter de gjort. Eleverna kan förvisso tramsa eller argumen-
tera och diskutera med dessa lärare, men oftast i ett annat tonläge än 
med de lärare som inte är populära. Impopulära lärare brukar eleverna i 
högre grad antingen nonchalera eller bli irriterade på under lektioner-
na.   
  Ett irritationsmoment hos vissa elever rörande en av lärarna 
handlar om att denne inte låter dem sluta tidigare under vissa lektioner. 
Skälet för att dessa elever vill sluta tidigare är att de vill hinna med 
tidigare bussar eller tåg hem än vad som blir fallet om de stannar kvar 
under hela lektionen. När eleverna frågar om de kan gå tidigare från 
lektionen säger läraren att det då kommer att räknas som frånvaro, me-
dan eleverna hävdar att de endast borde få ”halv frånvaro” eftersom de 
varit på lektionen halva tiden. Denna diskussion med läraren kulmine-
rar inte sällan i att eleverna avlägsnar sig från lektionen efter att ha 
uttalat nedsättande kommentarer till läraren. Henrik, som är en av de 
elever som brukar vara inblandad i dessa diskussioner, menar att något 
liknande förmodligen inte skulle inträffa med de lärare som är ”bra”, 
eftersom en sådan lärare skulle ge dem en hemuppgift istället för från-
varo. På så vis antyder Henrik att en bra lärare skulle anpassa sig efter 
dem och visa lyhördhet inför deras behov i en sådan situation. Mot 
bakgrund av detta är det möjligt att upplevelsen av att vara förstådd 
och hörsammad av läraren bottnar i en känsla av att läraren förstår och 
accepterar att de inte uppskattar och trivs med skolarbetet, och i det 
avseendet är beredd att ge dem ett visst friutrymme i relation till detta 
arbete.  
  Den betydelse ungdomarna fäster vid hur lärare agerar mot dem 
kan illustreras ytterligare. När det gäller ett av kärnämnena präglas 
elevernas hållning till detta ämne på ett tydligt sätt av hur de uppfattar 
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att läraren beter sig mot dem. Enligt eleverna behandlar denna lärare 
dem på ett dåligt sätt och vid olika tillfällen har det uppstått konflikter 
mellan läraren och eleverna. När jag frågade Fabian om han inte gick 
in för att jävlas med denna lärare, menade han följande: 
 

 Fabian  nä, det är ju hon som är så trög. Säger man någonting till 
henne så fattar hon fel, så blir hon galen. Som när man 
förklarar nåt för henne (i högt tonläge) så är det rätt, så 
säger hon att det är fel, så kommer hon på sig själv att 
det är rätt, det man har sagt och då blir man irriterad på 
henne och då har man suttit där och… skämts  
(skratt från de andra) 

Ronny skäms? händer det att ni 
       Fabian  ja men, om man förklarar en sak så är det rätt och så 

säger hon att det fel och så vet man att det är rätt, så sit-
ter man där ba, i alla fall jag 

               (gruppintervju 2003-11-28) 

 
Det är möjligt att Fabian med formuleringen ”skäms” inte exakt menar 
att han blir skamsen eller känner sig generad genom lärarens agerande, 
utan att han snarare använder ordet i affekt. Under intervjuerna blir han 
exempelvis märkbart upprörd när läraren förs på tal och det är förstås 
rimligt att det påverkar hans ordval. Icke desto mindre, blir det ett sätt 
för honom att uttrycka sitt missnöje med läraren och markera att hon 
behandlar honom illa och på ett sätt som skapar en negativ känsla hos 
honom. Senare under intervjun säger Fabian att han också tycker att 
läraren beter sig illa mot en klasskamrat som har svårt för ämnet ge-
nom att inte ta hänsyn till eller bry sig om hans svårigheter. Av den 
anledningen blir han också arg på henne i solidaritet med klasskamra-
ten, eftersom, som han själv säger: ”det kan ju inte va roligt för han 
och sitta där som ett jävla fån när han inte kan”. De starka känslor lära-
ren väcker hos Fabian kan mot bakgrund av de synpunkter han har på 
dennes sätt att bete sig mot honom och hans klasskamrat förstås som 
en fråga om respektabilitet, det vill säga; om en slags värdighet och en 
upplevelse av att inte känna sig nedvärderad (se Skeggs, 1997). För 
Fabian bidrar inte endast lärarens agerande till att han tycks uppleva att 
läraren nedvärderar honom och hans kamrat, utan också vad han tycker 
om ämnet hon företräder. När han pratar om ämnet går hans associa-
tioner främst till läraren och inte till det kunskapsinnehåll som ämnet 
representerar. Detta är ofta även fallet med de andra eleverna i hans 
klass, som när detta kärnämne kommer på tal snabbt hänvisar till lära-
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ren och ett missnöje med denne, och på så vis gör läraren till ett viktigt 
element i deras sätt att prata om ämnet. För eleverna förefaller således 
en bra lärare bidra till att de tonar ned sin kritik mot kärnämnena, me-
dan en lärare som i deras ögon behandlar dem illa snarare tycks för-
stärka en redan negativ bild av ämnet som han eller hon undervisar i. 
Den betydelse läraren har för eleverna visar även dels på att deras sätt 
att förhålla sig till kärnämnena inte är opåverkbart, dels att lektionerna 
inte endast handlar om ämnen och skoluppgifter i formell mening, utan 
också är ett socialt sammanhang där lärarens sätt att agera mot dem är 
väsentligt för hur de pratar om ämnet.  

Att hävda sin identitet gentemot kärnämnena 
Mot bakgrund av det föregående avsnittet tycks läraren ha en potential 
att kunna bidra till att neutralisera ungdomarnas skeptiska eller avfär-
dande hållning till kärnämnena. I mötet med en ”bra lärare” har det 
mindre betydelse att dessa ämnen är onyttiga och tråkiga, i varje fall 
verkar det som att de inte har samma behov att uttrycka ett missnöje i 
sådana fall. Detta visar att deras förhållningssätt till kärnämnena inte är 
orubbligt eller kompromisslöst, men kan trots det inte skymma bilden 
av ungdomarnas principiella hållning till dessa ämnen. De hållningar 
som ungdomarna ger uttryck för pekar i det avseendet på att kärnäm-
nena, eller snarare vad dessa ämnen representerar för dem, i huvudsak 
utgör en motpol till vad de själva anser sig vara och strävar efter att bli. 
För det första ser de sig själva som blivande byggnads- och anlägg-
ningsarbetare och i linje med detta uppfattas karaktärsämnena som de 
viktiga och roliga ämnena. Majoriteten av kärnämnena avfärdas där-
emot som onyttiga och irrelevanta i relation till deras framtida yrkes-
verksamhet, vilket även utgör en verksamhet som många av ungdo-
marna framhåller som en anledning till att de valde Byggprogrammet. 
För det andra menar eleverna att de är allmänt ointresserade av den typ 
av studier som kärnämnena oftast innebär och beskriver i det avseendet 
skolarbetet i dessa ämnen som tråkigt. Förutom intresset för yrket, eller 
som ett tillägg till detta, menar eleverna att deras val av gymnasieut-
bildning bottnade i en vilja att inte behöva ägna sig åt vad de uppfattar 
som teoretiska studier, varken under gymnasiet eller senare i form av 
universitets- och högskoleutbildningar. Genom sitt sätt att prata om 
kärnämnena kan eleverna således sägas framställa kärnämnena som en 
del av deras utbildning som för det mesta inte har något väsentligt att 
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bidra med för deras del och därigenom alltså vara något de huvudsak-
ligen har en negativ identifikation med. 
  Även om denna negativa identifikation byggs upp av både en 
motvilja mot plugg och en upplevd tillhörighet med det kommande 
yrket, förefaller det senare vara viktigare för ungdomarnas omdömen 
om olika ämnen. Till exempel vänder de sig inte mot varje form av 
studier som skulle kunna ses som teoretiska eller genomföras på ett sätt 
som innebär att man ”sitter i skolbänken”. Bland kärnämnena har ma-
tematik en särställning hos eleverna, då det lyfts fram som ett ämne 
som ger färdigheter och kunskaper som är viktiga att ha i deras kom-
mande yrke. Fastän vissa elever också påpekar att matematik är slit-
samt och jobbigt förefaller de mot bakgrund av detta inte vilja slippa 
detta ämne. Att yrket fungerar som en utgångspunkt för vad som är 
viktiga respektive oviktiga ämnen innebär inte heller att samtliga av 
ungdomarna menar att de borde slippa kärnämnena helt och hållet. 
Vissa av dem har antytt att de skulle vara acceptabelt att ha ämnen som 
motsvaras av kärnämnena, såtillvida dessa anpassas efter deras blivan-
de yrke. För dessa elever innebär alltså deras positiva identifikation 
med yrket sålunda inte att de automatiskt avfärdar blotta tanken på att 
läsa kärnämnen. Deras sätt att resonera speglar likafullt att det kom-
mande yrket är normen för dem, om än på ett annat sätt än de elever 
som menar att de inte skulle behöva befatta sig med dylika ämnen 
överhuvudtaget.  
  Den positiva identifikationen med det planerade yrket framgår 
också i deras sätt att förhålla sig till betygen och dess eventuella bety-
delse i framtiden. Hos eleverna finns, som påpekats tidigare, i viss ut-
sträckning en form av utbildningsberoende, eftersom de föreställer sig 
att en arbetsgivare skulle kunna se illa på alltför dåliga betyg. Att strä-
va efter att bli godkänd, eller att åtminstone undvika för många IG, kan 
i det avseendet ses som ett sätt för dem att värna sina yrkesplaner och 
på så vis även deras identitetsanspråk som blivande byggnads- och 
anläggningsarbetare. Genom att de inte anser att ett högre betyg än 
godkänt är nödvändigt markerar de emellertid också att de inte anser 
att kärnämnena är speciellt viktiga. Att bli godkänd verkar i stort sett 
ses som en formalitet – det ser bra ut om de inte har IG – och inte som 
en indikator på uppnådd nivå av viktiga och användbara kunskaper 
som det är viktigt att maximera värdet på genom att få höga betyg. De 
har med andra ord svårt att tänka sig att en arbetsgivare fäster så pass 
stor vikt vid kärnämnena att ett högre betyg gör någon skillnad för 
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deras chanser att bli anställda. Att ungdomarna anser att det är onödigt 
att lägga ned tid och arbete på att få ett högre betyg, är i det avseendet 
inte enbart ett uttryck för instrumentell hållning till skolarbetet. Det 
kan även förstås som ett mer eller mindre logiskt utfall av deras identi-
tetsanspråk: de minimerar sina arbetsinsatser i de ämnen som de anser 
vara onyttiga till att försöka göra, eller uppnå, vad de uppfattar är det 
minsta nödvändiga för att inte äventyra chanserna till att få jobb efter 
sin utbildning. 
  Ungdomarnas betygsambition förefaller dock inte endast vara 
kopplad till arbetsmarknaden och arbetsgivares tänkbara värdering av 
deras betyg, utan också vara ett sätt för dem att positionera sig som 
elever. Genom att antyda att dåliga betyg kan innebära att de framstår 
som allmänt obildade verkar de också anse att sådana betyg ser illa ut i 
största allmänhet, oberoende av hur en framtida arbetsgivare ser på 
betygen. Deras betygsambition kan därigenom även sägas handla om 
ett undvikande av en presumtiv stigmatisering på grund av alltför dåli-
ga betyg, men samtidigt också handla om att de inte vill framstå som 
alltför engagerade i skolarbetet, eller som några plugghästar. Detta sätt 
att positionera sig har likheter med hur många pojkar i Frosh et al 
(2002) förhöll sig till skolan för att erövra och vidmakthålla en accep-
terad maskulinitet, vilket var en fråga om att balansera på en mellanpo-
sition i skolarbetet och framförallt inte signalera en hängivenhet till 
detta arbete. Det är emellertid svårt att dra slutsatsen att skolarbetet i 
kärnämnena per definition skulle vara feminint kodat för eleverna i 
denna studie, men vissa av dem använder som framgått ord som ”fjol-
lig” eller ”homosexuell” för att uttrycka sitt ogillande av vissa uppgif-
ter. Därmed tycks de anse att åtminstone vissa inslag i skolarbetet läm-
par sig för beskrivningar som inte endast har en negativ laddning, utan 
som också är motsatser till vad som ofta förknippas med maskulinitet.  
Mot bakgrund av detta är det således möjligt att deras inställning till 
kärnämnena vittnar om att dessa ämnen inte utgör en positiv grund för 
deras skapande av maskulinitet.  
  Som ett sätt att skapa och upprätthålla maskulinitet framstår det 
emellertid som viktigare att ta fasta på att ungdomarna i sitt avfärdande 
av kärnämnena hävdar en maskulin arbetaridentitet. Till exempel upp-
höjer eleverna inte endast ett maskulint kodat arbetaryrke till norm för 
sin utbildning, utan ställer det även mer eller mindre i kontrast till att 
sitta i ”skolbänken och glo” (se Hill, 2006, 2007). Den maskulinitet 
som konstrueras kan på så vis sägas bygga på värden som i vid mening 
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är kopplad till ett praktiskt arbete, eller om man så vill; ett kroppsarbe-
te till vilket kärnämnena, med undantag för matematik, inte anses ha 
speciellt mycket att bidra med. Arbetaridentiteten hos eleverna fram-
träder även genom deras uppfattning om att kärnämnena främst är en 
förberedelse för vad de tycks uppfatta som mer kvalificerade samhälls-
positioner och yrken än vad de själva strävar efter, som exempelvis 
chefskap eller yrken som bygger på och kräver högskole- och universi-
tetsutbildning. Därigenom gör ungdomarna inte endast skillnad på oli-
ka yrken i en allmän bemärkelse, utan även på ett sätt som innebär att 
de markerar sin egen klasstillhörighet, eller i varje fall den klass de 
anser sig tillhöra genom sitt kommande yrke.  

Detta kapitel har således handlat om vad som kan ses som ungdo-
marnas principiella hållningar till kärnämnena. I nästa avsnitt kommer 
uppmärksamheten riktas mot deras liv i klassrummet, vad som fram-
står som ett väsentligt inslag i deras liv under lektionerna, och framför-
allt; vad de själva anser att de gör under lektionerna.  
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5. Skitsnack: en pågående aktivitet i 
klassrummet 

Att lärares tal i klassrummet ofta utgör en ljudkuliss för elevers egna 
och privata kommunikation har visats i tidigare forskning. Även om 
läraren är styrande när det gäller det offentliga talandet har eleverna en 
privat interaktion, i vilken de bland annat utbyter åsikter, gör gester åt 
varandra eller småpratar om annat än det av läraren påbjudna ämnet (se 
t.ex. Granström & Einarsson, 1995; Bergqvist, 1990; Sahlström, 1999). 
De lektioner jag har besökt skiljer sig inte från detta mönster, då ele-
verna många gånger är sysselsatta med samtal som inte handlar om 
uppgifterna eller om ämnet. I detta kapitel riktas intresset mot ungdo-
marnas privata samtal, vilka de själva kallar för att ”snacka skit”.  Ge-
nom att rikta uppmärksamhet mot dessa samtal är min avsikt att lyfta 
fram vad ungdomarna själva anser att de gör under lektionerna, men 
också att beskriva och analysera vad dessa samtal har för innebörd för 
dem. 

Lektionerna: en plats för socialt umgänge och 
privata samtal 
Under en lektion i svenska introducerade läraren ett grupparbete som 
handlade om att eleverna skulle låtsas att de arbetade på ett skivbolag.  
Deras arbetsuppgifter bestod i det avseendet av att utarbeta informa-
tionsmaterial om olika rockband. I den uppgift som de fick av läraren 
hade de uppdraget att sätta ihop ett informationsmaterial om ett speci-
fikt rockband. Detta material skulle vara riktat mot gruppens ”fans”, 
vilka befann sig i tidiga tonåren. Materialet skulle innehålla uppgifter 
om de olika bandmedlemmarnas civilstånd, uppväxt, skolgång, samt 
något om hur medlemmarna hade träffats och hur bandet hade bildats.  
 I den uppgiftsbeskrivning som delades ut till eleverna hade lära-
ren fyllt i viss information, men med påpekningar om att den endast 
skulle ligga till att ligga grund för deras egen berättelse om bandet. 
Läraren underströk även att eleverna måste använda sin egen fantasi 
och fylla i sådant de tycker saknas i den beskrivning hon gjort av ban-
det. Eleverna hade i det hänseendet frihet att ändra på de uppgifter lä-
raren redan hade uppgett om bandet. När det gällde det konkreta arbe-
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tet med uppgiften bestod det av både ett individuellt och ett gemensamt 
inslag. Eleverna skulle tillsammans skriva något om själva bandet och 
enskilt författa en text om en bandets medlemmar.  
  En grupp, bestående av Fabian, Jonas, Tony och Örjan, satte sig 
i skolbiblioteket för att arbeta med uppgiften. Strax efter att de hade 
slagit sig ned vid ett av borden i biblioteket började de tala om uppgif-
ten. Deras samtal handlade först om de skulle ändra namnen på band-
medlemmarna, men de beslutade sig snabbt för att behålla de namn 
som stod angivna på instruktionen för uppgiften. Därefter började de 
pratade om de skulle ändra på lärarens förslag på det land och den ort 
bandmedlemmarna härstammade från. Även på denna punkt bestäm-
mer de sig för att inte ändra på det som läraren angett.  Efter detta satte 
de igång att skriva. Tony höll i pennan medan de andra gav honom 
kommentarer om vad han kunde skriva. När han hade skrivit färdigt 
läste han upp det han hade författat för sina klasskamrater, men de var 
inte nöjda med det som hade formulerats. De gav dock inga konkreta 
förslag på vad Tony kunde skriva istället. Tony knycklar då ihop papp-
ret och slänger i väg det och börjar skriva en ny text.  Efter ungefär 
fem minuter är han klar med en ny version som klasskamraterna god-
känner. När Tony skrev om texten satt klasskamraterna tysta och sys-
selsatte sig med annat än uppgiften. Till exempel ritade Fabian i sitt 
kollegieblock, Örjan kuperade en kortlek och Jonas vek ett pappers-
plan.  
 När den gemensamma delen av uppgiften var klar sa en i grup-
pen att var och en av dem ska skriva en A4 om en bandmedlem. Ingen 
tog emellertid något initiativ till detta. Fabian menade att han skulle 
göra sin del av uppgiften hemma och strax därefter började han spela 
kort med Örjan och Jonas. Kortleken hade Örjan för övrigt hämtat från 
sitt skåp när de gick från klassrummet till biblioteket. I samband med 
detta hade en av dem kommenterat kortleken genom att säga ”den kan 
vi behöva”, vilket indikerade att han förstod att den dryga timme de 
hade till sitt förfogande för grupparbetet under denna lektion ingalunda 
skulle fyllas helt med arbete.  
 Förutom att eleverna spelade kort med varandra bestod den tid 
som hade avsatts för grupparbetet av varierande samtal som inte relate-
rade till skoluppgiften. Förvisso ”putsade” Tony på den text han hade 
skrivit, men det avbröt han efter ett kort tag då en klasskamrat kom 
förbi och inledde ett samtal med honom. Samtalsämnena varierade. 
Först pratade de om en kille som vid något tillfälle hade varit berusad 
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och följde upp detta ämne med andra ”fyllehistorier”. Sedan gled de in 
på utlandsvistelser genom att Tony berättade att han ska åka till Portu-
gal snart. Detta samtalstema pågick ett tag och fortsatte med vilka län-
der de varit till, ett samtalsämne som också Fabian drogs in i. Förutom 
detta pratade de om idrottslektionen som de skulle ha efter svenskan. 
En av eleverna menade att han tänkte skolka från ”idrotten” och istället 
åka hem och tvätta sina arbetskläder. Han var dock tveksam till om 
tvättmaskinen kunde klara arbetskläderna, eftersom det var mycket 
murbruk på dem. Jonas gav honom tipset att han först kunde ta en 
högtrycksspruta och tvätta av kläderna innan maskintvätten. Utöver 
detta småtjafsade eleverna med varandra på skoj. Vid olika tillfällen 
vände de emellertid sina blickar mot uppgiften och skrev på sina indi-
viduella bidrag, men detta avbröts lätt av olika samtalsämnen och akti-
viteter som inte handlade om uppgiften. En djupare diskussion om 
uppgiften skedde först när läraren kom förbi för att se hur arbetet gick.  
 Att eleverna ovan ägnar stort utrymme åt sådant som inte handlar 
om skoluppgiften, kan ses som att de för in sitt eget och personliga 
innehåll i lektionen. Detta innehåll handlar om varierande saker, men 
kan i hög grad sägas knyta an till deras privata värld och alltså inte till 
sådant som har med uppgiften att göra. Att ungdomarna ägnar sig åt 
privata samtal under lektionerna är inte heller ovanligt, då de även vid 
andra lektionstillfällen ofta och i betydande grad brukar prata om saker 
som inte handlar om skoluppgifter. Tydligast framträder dessa samtal 
under grupparbeten då läraren inte befinner sig i närheten av dem, men 
de går också att urskilja under lektioner där läraren leder undervisning-
en eller när de arbetar under uppsikt av läraren. Att eleverna ofta sys-
selsätter sig med dylika samtal hänvisar de också till när de själva be-
skriver vad de anser sig göra under lektionerna: 
 
Ronny  vad tycker ni själva att ni gör under lektionerna? 
Björn snackar skit 
Ronny  snackar skit? 
Alexander  jao, det är väl mest så 
Björn  mesta del av lektionerna i alla fall 
Ronny  förlåt? 
Björn   mestadels av lektionerna i alla fall, så sitter vi och 

snackar 
Ronny  snacka skit, vad är det? 
Björn  inte snackar om det vi gör på svenskan (skratt) 
Alexander  allt annat än typ, förutom det som hör till svenska       
                               (gruppintervju 2004- 03-09) 
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Att man ”snackar skit” är således den vanliga sysselsättningen under 
lektionerna enligt eleverna, medan skolarbetet eller sådant som har 
med ämnet att göra får en mer undanskymd plats i deras prioriteringar. 
Även om eleverna här nämner svenskämnet är det så kallade skit-
snacket en aktivitet som eleverna även anser är utmärkande för lektio-
nerna i flertalet av kärnämnena. Petter, en elev i anläggningsklassen, 
menar exempelvis att hans tillvaro under lektionerna i dessa ämnen 
består av ”skitsnack” och ”jobb”, varav det förra är det normala och 
senare endast är något han gör undantagsvis. Det har även hänt att ele-
ver kommenterat de bandspelare jag använt som stöd till mina fältan-
teckningar genom att säga: ”det blir mycket skitsnack på de där ban-
den” och på så vis alltså gett uttryck för en uppfattning om att det de 
företrädesvis sysselsätter sig med under lektionerna är just prat om 
annat än skoluppgifter.   
 Att eleverna menar att de ofta snackar skit under lektionerna in-
nebär emellertid inte att de helt bortser från skolarbetet. Som framgick 
i beskrivningen av elevernas agerande under grupparbetet ovan ägnade 
de sig då och då åt uppgiften och menade att de skulle göra den hem-
ma. När det var inlämning av uppgiften lämnade de också in den till 
läraren, vilket alltså tyder på att de hade gjort uppgiften hemma eller 
utanför lektionstiden. Deras samtal, eller skitsnack, framstår dessutom 
som något som många gånger sker växelvis eller parallellt med arbetet 
med olika uppgifter. Till exempel kan en elev i ena stunden vara upp-
tagen med ett samtal med en klasskamrat, för att i nästa stund ägna sin 
uppmärksamhet åt någon uppgift. Det finns även elever som beskriver 
hur de kombinerar sina privata samtal med olika uppgifter, fastän deras 
sätt att resonera i det hänseendet vittnar om att de ser dessa samtal som 
viktigare än skoluppgifterna. Vissa elever säger exempelvis att de gör 
uppgifterna snabbt och sedan sitter och snackar, medan andra menar att 
de drar ut på tiden med skolarbetet och gör det först när de blir tvung-
na. Björn, som framträder i excerptet ovan, har också sagt att han 
ibland snackar skit under den tid som avsatts för olika uppgifter, men 
att han under lärarens genomgång av uppgifterna läser igenom dem 
och försöker svara om läraren frågar honom.   
 Även om det så kallade ”skitsnacket” inte medför att eleverna 
ignorerar skolarbetet helt, ska deras resonemang om vad de anser sig 
göra under lektionerna inte avfärdas som betydelselöst, eller som ett 
typiskt elevresonemang. I stället bör det ses som ett begrepp eleverna 
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använder för att framhäva den betydelse lektionerna primärt har för 
dem, nämligen att det är ett sammanhang där det värdefulla knyts till 
det innehåll som de själva skapar genom sina privata samtalsämnen. 
För eleverna kan sålunda klassrummet först och främst sägas vara en 
plats där sociala kvalitéer som att prata och umgås blir viktigare än att 
utföra ett skolarbete. Denna innebörd av lektionerna framgick även när 
läraren vid ett tillfälle anmärkte på att några elever pratade högljutt och 
undrade varför de inte tog tillvara på tiden i skolan istället för ägna sig 
åt sådant som inte är viktigt för deras uppgifter. När eleverna försvara-
de sig menade den ena av dem att han pluggar bättre hemma och den 
andre sa att han alltid är trött på morgonen och gav på så vis sin för-
klaring till varför han inte arbetade utan pratade om annat än skolarbe-
tet. Genom sitt sätt att ursäkta sig inför läraren underströk alltså ele-
verna implicit att lektionerna för dem inte primärt handlar om skolar-
bete, utan om den socialitet de skapar med sina olika samtalsämnen.  

Skitsnacket som frizon i skolarbetet och som 
lågmäld olydnad mot läraren 
Vissa elever menar att deras olika privata samtal är som mest påtagliga 
när skolarbetet känns mer tungt än vanligt. Det kan exempelvis handla 
om att de känner sig trötta och därför inte ”orkar göra så mycket” eller 
att olika uppgifter känns tråkiga eller omotiverade. Dessa utsagor an-
tyder att ungdomarna med sitt skitsnack sätter skolarbetet i parentes för  
en kortare eller längre tid. I dessa avseenden framstår skitsnacket som 
ett sätt för ungdomarna att fördriva tiden utan att sysselsätta sig med 
olika skoluppgifter. När jag vid ett tillfälle berättade för Gustaf att jag 
hade uppmärksammat att han och hans kamrater ofta pratade under 
lektionerna framkom en sådan innebörd av deras privata samtal: 
 
Gustaf   det är bara skitsnack i stort sett allting  
Ronny  vad menar du med skitsnack ? 
Gustaf    typ, jag vet inte (skrattar) alltså bara kommer på nåt kul 

att snacka om ungefär för att fördriva tiden på lektioner-
na 

Ronny   fördriva tiden är det för att slippa göra det läraren vill att 
ni ska göra 

Gustaf  ja, nä inte riktigt, men alltså, nä (skrattar) 
Ronny  någonting man gör? 
Gustaf ja, liva upp lektionen liksom lite 
Ronny ja liva upp lektionen? 
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Gustaf                 ja, det är så jävla dötrist om det ska va helt knäpptyst i 
salen                   (gruppintervju 2004-02-13) 

                    

Gustaf har förvisso sagt att han och hans kamrater ofta gör uppgifterna 
samtidigt som de pratar. För Gustaf tillför ”skitsnacket” likafullt något 
väsentligt till livet i klassrummet. Det utgör inte endast ett sätt att få 
tiden att gå under lektionerna, utan också ett sätt att ”liva upp” tillva-
ron genom att fylla ut lektionstiden med olika samtalsämnen. Dessa 
samtal tycks i princip kunna handla om vad som helst, men deras ge-
mensamma nämnare är att de upplevs som roligare och intressantare än 
skolarbetet. Gustaf ställer i det avseendet de privata samtalsämnena 
mot en tillvaro han benämner som ”knäpptyst”, vilket enligt honom 
tycks vara ett tillstånd i klassrummet där eleverna inte pratar med var-
andra utan enbart arbetar med uppgifter. Att ett sådant tillstånd skulle 
upplevas som mycket trist har även andra elever gett uttryck för. Mor-
gan menar exempelvis att det skulle vara tråkigt med en total tystnad 
under lektionen och Fabian säger att han skulle ”få myror i baken” om 
man var tyst och inte gjorde något annat än de uppgifter man fick. 
  Ungdomarnas sätt att prata om skitsnacket kan ställas i relation 
till det Jack Barbalet (1999) för fram om tristessens betydelse. Enligt 
honom är denna känsla själva grundvalen för meningsskapande i socia-
la processer. Tristessen handlar i det avseendet inte endast om ett oin-
tresse för något, utan snarare om en otillfredsställelse med det som 
upplevs som meningslöst. Denna upplevelse gör att man tenderar att 
aktivt försöka undkomma tristessen genom att söka eller konstruera en 
mening i de aktiviteter som uppfattas som meningslösa, eller att skapa 
alternativa aktiviteter i förhållande till den aktivitet som gör en uttrå-
kad.  Dessa aktiviteter kan i princip vara vilka som helst, huvudsaken 
är att de reducerar tristess och etablerar mening i en tillvaro som man 
annars har svårt att uppleva mening med. Konkreta exempel på dylika 
handlingar är enligt Barbalet olika former av risktagande (som t.ex. 
”gambling” eller bergsklättring), eller det informella samspelet hos 
arbetare med monotona uppgifter, vilket kan ta sig uttryck i ”galna 
upptåg”(eller i det som på engelska kallas för ”banana time”). Genom 
den betydelse ungdomarna tillskriver skitsnacket kan det för dem såle-
des sägas fungera som en frizon i skolarbetet och ett sätt att skapa me-
ning under lektionerna. Dels tycks de privata samtalsämnena bidra till 
en känsla hos eleverna som handlar om att de upplever att de distanse-
rar sig mentalt från skolarbetet och de undervisningssituationer de be-
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finner sig i. Dels blir det, som framgått tidigare, en viktig del av deras 
sociala liv i klassrummet, eller med andra ord; i den frizon de skapar 
kan de samtala om och ena sig kring sådant som de gemensamt finner 
glädje i, eller åtminstone för tillfället ser som intressantare än skolupp-
gifterna.  
 Det eleverna kallar ”skitsnack” utgör dock något som lärarna 
många gånger uppfattar som ett störande inslag i lektionerna. Till ex-
empel anmärker lärarna ofta på elevernas prat, ibland upprepande 
gånger under en och samma lektion och med hänvisningar till upp-
förandekoder i klassrummet. Det kan bland annat gälla elevernas 
språkbruk eller att de inte ska prata när andra har ordet med motiver-
ingen att det finns vissa regler i undervisningssituationer. Andra lärare 
har klargjort för eleverna att de givetvis får prata med varandra, under 
förutsättning att det sker tyst eller handlar om ämnet eller uppgifterna. 
Lärarnas anmärkningar går emellertid oftast obemärkt förbi eleverna.  
När läraren anmärker på ljudnivån i klassen eller säger åt enskilda ele-
ver, tystnar de först något för att strax därefter återuppta sina samtal. 
Vid situationer där läraren efter upprepade tillsägelser har hänvisat 
elever till andra platser i klassrummet har de ofta varit följsamma och 
flyttat till den av läraren anvisade platsen, men därmed inte upphört att 
prata. På så vis kan elevernas sätt att bemöta lärarens tillsägelser be-
skrivas som ett till formen defensivt sätt att ignorera läraren. De uppvi-
sar först en anpassning efter läraren, men fortsätter sedan att prata.  
Under lektionerna har jag också lagt märke till att eleverna agerat på 
ett skenbart fogligt sätt gentemot lärare, genom att exempelvis låtsas 
arbeta när läraren går förbi deras bänk, för att när läraren avlägsnat sig 
återuppta de privata samtalen. Genom sitt agerande kan eleverna såle-
des på olika sätt sägas visa på en lågmäld form av olydnad mot dels 
norm läraren söker etablera för kommunikationen i klassrummet, dels 
lärarens försök att få dem att anpassa sig efter denna norm.  
 Det finns likväl tillfällen då eleverna bemöter lärares anmärk-
ningar på deras privata samtal på ett sarkastiskt sätt. Till exempel har 
elever sagt ”för din skull” i ett spydigt tonläge, eller på ett retsamt och 
demonstrativt sätt hållit för sin egen mun när läraren bett dem att vara 
tysta. När Jonas vid ett tillfälle ställdes inför villkoret att antingen gå ut 
ur klassrummet eller att vara tyst bemötte han det genom att spontant 
och i ett spydigt tonläge säga: ”eller så gör man inget av det”.  Detta 
följde han emellertid snabbt upp med en slags metakommentar över 
sitt eget yttrande, vilket löd: ”nä det var ingen bra idé” och som möj-
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ligtvis blev ett sätt för honom att förmildra det han nyss hade sagt, fast 
utan att visa för mycket underdånighet gentemot läraren. Dylika sar-
kasmer från elevernas sida riktas nästan uteslutande mot impopulära 
lärare, men leder sällan till någon öppen dispyt mellan lärare och ele-
ver, då lärarna i hög utsträckning tycks ignorera dessa. Elevernas sar-
kastiska kommentarer kan likafullt ses som ett sätt för dem att bjuda in 
läraren till en möjlig konfrontation och öppet inför denne visa att de 
inte bryr sig nämnvärt om vad hon/han anser om deras privata samtal 
under lektionen. Det bör emellertid påpekas att den lågmälda olydna-
den är ett betydligt vanligare sätt för eleverna att bemöta lärarnas an-
märkningar på skitsnacket än vad de olika sarkastiska kommentarerna 
är. Sarkasmerna är i det avseendet alltså snarare undantag än regeln.  
 Även om eleverna sällan tycks vara benägna att låta lärarens vilja 
styra deras liv i klassrummet, finns det likväl exempel på när de anpas-
sar sig efter läraren. I den ena klassen (klass B) tillämpar läraren i ma-
tematik principen att eleverna får sluta när de har gjort ett antal uppgif-
ter som hon anvisar dem i början av lektionen. Detta medför att elever-
na vid många tillfällen slutar lektionen tidigare, vilket ofta innebär att 
slutar för dagen18. Eleverna uppskattar detta och menar att lärarens 
princip har betydelse för hur de agerar under lektionen:  
 
Ronny  ja, ni brukar få sluta tidigare och så där 
Jimmy  ja 
Hampus hon säger bara, gör ni tio uppgifter får ni gå 
Jimmy   gör klart de här sidorna, det är vad ni ska göra den här 

lektionen sen får ni gå 
Ronny  hur tror ni att det kommer sig  
Tomas hon vill… 
Jimmy   hon vill väl att vi ska göra nåt, så att vi får sluta tidigare, 

i och för sig hon kanske tänker rätt med det, att vi kom-
mer någonstans 

Hampus  ett bra sätt att få oss att jobba 
                 (gruppintervju 2004-03-10) 

 
Eleverna tolkar alltså lärarens princip som ett bra sätt att få dem att 
arbeta. Indirekt sägs också att om denna princip inte tillämpades skulle 
de kanske inte ägna så mycket tid åt uppgifterna under lektionerna, i 
varje fall inte i samma utsträckning eller på samma sätt. Denna upp-

                                                 
18 Matematiklektionerna ligger oftast sist på dagen, med undantag för de veckor de 
har så kallad mentorstid efter en av lektionerna. 
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fattning uttryckte Björn explicit när han vid ett tillfälle menade att de 
mest satt och snackade under lektionerna innan läraren började tilläm-
pa principen om att låta dem sluta tidigare när de är färdiga med upp-
gifterna. Under lektionerna i matematik är skitsnacket inte lika utbrett 
eller påtagligt som det kan vara på andra lektioner. Istället för privata 
samtalsämnen hörs att eleverna pratar om matematik, antingen i form 
av att de räknar ”mattetalen” för sig själva i en lågmäld ton eller ställer 
frågor till varandra om olika tal.  Flertalet elever verkar även arbeta 
igenom de tal och sidor läraren anger, för att kunna gå så snabbt som 
möjligt från lektionen. Vid flera tillfällen har de flesta av eleverna 
lämnat klassrummet innan halva tiden av den 60 minuter långa lektio-
nen passerat. 
 Den princip läraren tillämpar under lektionerna förefaller således 
fungera som ett incitament för eleverna att ägna sig åt skolarbetet. Ele-
vernas insats består förvisso i att de under en viss tid är fokuserade på 
skolarbetet och att de på så vis anpassar sig efter lärarens vilja, men de 
upplever samtidigt att de vinner något på denna anpassning, det vill 
säga; sluta tidigare och därmed fysiskt komma undan lektionen och 
skolarbetet. Genom sin insats tycks eleverna med andra ord uppleva att 
de reducerar ett påfrestande skolarbete på ett bättre sätt än vad de skul-
le göra om de inte var följsamma mot lärarens princip och istället rik-
tade sin uppmärksamhet mot andra saker än matematikuppgifterna 
under lektionerna.  

Teman i skitsnacket: bilar och tjejer 
Fastän det eleverna kallar skitsnack framstår som betydelsefullt för 
dem använder de ändå ett ord som för tankarna till något oväsentligt 
och utan egentligt innehåll.  Deras benämning av de privata samtalen 
speglar förmodligen att de förhåller sig till normer som ofta gäller i 
olika undervisningssituationer, eller annorlunda formulerat; att de se-
dan långt tillbaka i sin skolkarriär lärt sig att prat om annat än skolupp-
gifter i klassrummet inte ligger i linje med formella normer i skolan. 
Av den anledningen väljer de också ett ord med en nonsensbetonad 
klang för att beskriva vad de pratar om under lektionerna. När jag frå-
gar vad de vanligtvis pratar om brukar de inte heller närmare precisera 
det, utan i stället vagt ange att det handlar om ”allting” som inte hand-
lar om skolämnet, ”något kul”, eller det som hör till fritiden. Detta be-
ror troligen på att de avhandlar en mängd olika och varierande ämnen 
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sinsemellan, vilket bland annat illustrerades genom den översiktliga 
beskrivningen av elevernas agerande under grupparbetet tidigare i det-
ta kapitel. Det finns emellertid elever som mer precist säger att de ofta 
pratar om bilar och tjejer. Dessa två ämnen utgör också exempel på 
vad jag i mina fältanteckningar noterat att eleverna gärna pratar om 
och som följaktligen framstår som betydelsefullt för dem. I det följan-
de kommer jag därför att behandla dessa två ämnen.  

Prat om bilar 
Bilar och andra motorfordon framstår som sagt som något betydelse-
fullt för ungdomarna. I det förra kapitlet framgick att elever från an-
läggningsklassen uppgav att de hade valt programmet och inriktningen 
på detta program för att det är roligt att hålla på med maskiner. Detta 
intresse har visat sig genom att ungdomarna vid olika tillfällen diskute-
rat dylika fordon i relation till vad de får lära sig i karaktärsämnena. 
Eleverna har i det avseendet för varandra påpekat vad de uppfattar som 
brister i sin utbildning. Till exempel har de pratat om att de inte får öva 
sig på att köra en viss traktor som enligt dem ofta används på de ar-
betsplatser de senare kommer att jobba på.   
 Även om ungdomarna har ett allmänt intresse för motorfordon är 
bilen mest framträdande i deras samtal. Till exempel pratar de om går-
dagens TV- program om bilar under lektionen och när de har 
gruppuppgifter som involverar användning av datorer är den mest fre-
kvent besökta Internetsidan ofta Blocket.se, vilket är en sida för privat-
annonsering. På denna sida tittar de bland annat på begagnade bilar 
och bildelar, men också på motorcyklar. Ibland nyttjas lektionstiden 
vid sådana tillfällen huvudsakligen till dessa sidor: eleverna gör var-
andra uppmärksamma på det de ser på skärmen och kommenterar bil-
derna på bilarna genom att ge dem värdeomdömen av olika slag. För 
ungdomarna förefaller även bilar symbolisera status. Till exempel har 
det hänt att enskilda elever automatiskt kopplat ihop ”snygga bilar” 
med välbärgade ekonomiska förhållanden eller gett uttryck för att man 
skulle vilja ha en ”häftig” bil att komma till skolan med, något som 
underförstått bygger på ett antagande om att andra elever skulle bli 
imponerade. Deras samtal om bilar utgör emellertid inte endast ett all-
mänt prat där de uttrycker en fascination för bilar. Under en lektion 
utspelade sig följande samtal mellan två elever: 
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 83  Fabian   när du drog in dina till stereon i bilen? kablar till basen 
och det, drog du innanför lister och så eller, var det 
svårt? 

84  Klas  nää 
85  Fabian fick man skruva dän och greja? 
86  Klas ja  
87  Fabian  jag ska fan göra seriöst den här gången 
88  Klas   men calibren blir svårt (”calibren” syftar på ett Opelmär-

ke, min anm.) 
89  Fabian blir det? Vadårå? 
90  Klas  kablarna från batteriet in i .. 
91  Fabian  det är ju inget svårt  
92  Jonas vad gjorde du på din Mazda då? 
93  Fabian  det är ju inge svårt 
94  Klas  ok 
95  Fabian  varför skulle det va svårare på den för? 
96  Klas  på Igors bil var det så i alla fall, fick knappt igenom en 
liten vanlig 
97 Fabian  min är så här stor, min strömkabel 
98  Klas  sen 
(…)  
100 Fabian jag behöver ju två stycken (ohörbart) 
(…) 
104  Fabian  nä, men var det trångt? 
105  Klas  fanns inga hål 
106  Fabian  va, nämen, det fanns det inte i min corsa heller 
(…) 
109 Fabian  vi fick, vi fick typ deflectkablarna gick in var det mjukt, 

så fick vi ta en skruvmejsel och typ  
110 Klas   hm, det går ju in kabel, vad heter det, kabelstammar och 

där är det dötight, var det 
111 Fabian  vad ska han göra då? 
112 Klas   nä du, ja han får göra det tror ja, tror jag. Sen bara ta lite 

tejp eller nåt, så det blir tätt 
113 Fabian  jag tar 
114 Klas  det är inte så noga 
115 Fabian  silikon sen? 
116  Klas  sikaflex är bättre                       (samtalsutdrag, 2004-01-19) 

                 

Genom ungdomarnas samtal framgår att bilar inte bara är betydelseful-
la som fortskaffningsmedel för dem. Bilen förefaller även vara ett pro-
jekt som de ägnar tid åt genom att greja och fixa med den. I samtalet 
ovan, som handlar om hur man kopplar in kablar till basen i bilstereon, 
använder de lektionstiden för att förmedla sina kunskaper och erfaren-
heter om hur man kan göra detta själv. Samtalet visar inte endast att 
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Klas och Fabian har konkreta erfarenheter av att praktiskt ordna med 
bilen, utan även att de behärskar en terminologi rörande detta, vilket 
gör att de förstår varandra. När exempelvis Klas menar att det kan bli 
svårt att dra in kablar till stereon i Fabians bil hänvisar han till vad som 
hade varit problematiskt med hans kamrat Igors bil. I det avseendet 
berättar Fabian att han stött på samma problem, men också hur han 
handgripligt har försökt att gå tillväga för att dra in kablarna i sin bil. 
Fastän både Klas och Fabian visar sina erfarenheter på området före-
faller Klas tillskrivas en något större kunnighet. Till exempel är det 
Fabian som introducerar ämnet och under samtalets gång ställer frågor 
till honom. Genom att inleda samtalet med Klas kan man således säga 
att Fabian använder lektionstiden för att få ökade insikter om något 
som intresserar honom och vill veta mer om. I det hänseendet får han 
också praktiska tips och förslag på bra tätningsmedel han kan använda 
(sikaflex). 
 Eleverna nyttjar även lektionstiden för att tillgodose sitt intresse 
för bilar på andra sätt än vad som framgår ovan. Vid enstaka tillfällen 
har eleverna avvikit från lektionen för att antingen åka till butiken Po-
wershop för att köpa tillbehör till sina bilar eller för att ”hänga” med 
sina bilar. Att hänga är liktydigt med att sladda med bilarna, vilket är 
en aktivitet som de enligt Klas oftast gör på raster eller på fritiden när 
det nyligen har snöat och sålunda inte något de vanligtvis skolkar för 
att göra. Under ett lektionstillfälle, när eleverna hade grupparbete på 
valfri plats, avvek dock Fabian, Jonas, Klas, Petter, Henrik och Leo 
från skolan för att just ”hänga”. Eleverna delade upp sig i två grupper, 
som i varsin bil körde till en öppen yta på vilken de körde omkring och 
sladdade med sina bilar. När de gjorde detta beskrev Fabian denna 
aktivitet som ungdomlig genom att säga [att] ”det är sånt här man gör 
när man är ung”. Deras sätt att använda bilen på framställdes med 
andra ord som en ungdomlig aktivitet och i den meningen något som 
en vuxen inte skulle göra.  
   Eleverna föreföll även uppleva ”att hänga” som en rolig och 
häftig aktivitet. När deras bilar vid ett tillfälle höll på att köra in i var-
andra tycktes det förstärka denna innebörd: de skrattade och måttade 
med tummen och pekfingret för att illustrera hur nära det hade varit att 
bilarna hade stött ihop. Denna händelse blev också ett roande samtals-
ämne när de kom tillbaka till skolan och något som de återkom till vid 
några tillfällen under mitt fältarbete. I och med att bilarna höll på att 
kollidera ställdes upplevelsen av något roligt och häftigt på sin spets 
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och kom att utgöra en händelse som underströk det häftiga och vågade 
i deras aktivitet. Denna aktivitet föreföll även vara förknippad med en 
viss uppförandekod. Under bilfärden och när de sladdade genom att 
dra åt handbromsen, tog jag vid något tillfälle stöd i nackstödet framför 
mig. Fabian kommenterade detta dels under bilfärden, dels vid senare 
tillfällen och menade att det var ett tecken på rädsla och därför ”kär-
ringaktigt”. Trots att Fabian sa detta i en skämtsam ton torde andeme-
ningen ändå vara att det enligt honom var lite märkvärdigt att visa 
tecken på ”rädsla” eller obehag under en sådan bilfärd, speciellt för en 
kille. På så sätt gav han även deras lek med bilen en grabbig innebörd. 

Prat om tjejer 
Som nämndes ovan utgör tjejer ett ämne som i hög grad också intresse-
rar ungdomarna. Genom att prata om tjejer under lektionerna visar de 
att det motsatta könet på olika sätt är ett viktigt inslag i deras vardag 
och tilldrar sig deras intresse. Dessa samtal handlar inte sällan om vil-
ka tjejer som ser bra ut, har stora bröst, ser ”döäckliga ut” eller är stör-
da. I dessa samtal uttalar sålunda eleverna olika omdömen om tjejer, 
förmedlar sina åsikter om vilka tjejer som är attraktiva och möjligen 
även vilka som är lämpliga att engagera sig i, i form av relationer och 
sexuella förbindelser.  Ungdomarna sexualiserar i det hänseendet sina 
relationer med det motsatta könet, vilket också kommer till uttryck 
genom att de frågar varandra om det exempelvis ”blev det nåt knullan-
de i fjällen”. De ger också uppmaningar om att någon borde ta initiativ 
till att ha sex med en viss tjej. Trots att elevernas intresse för tjejer tyd-
ligt markeras i deras privata samtal, behandlas detta ämne många 
gånger i form av korta repliker. Vid ett tillfälle när eleverna var syssel-
satta med skolarbetet stack till exempel Mats hastigt in en fråga till 
Alexander om huruvida han hade fått ihop det med en viss tjej: 
 
117 Mats    är du tillsammans med den där flickan än? 
118 Alexander   nä det är dåligt med det 
119 Mats  va? 
120 Mårten  du vågar inte 
121 Alexander  nä jag vågar inte 
122 Mårten   han vet inte om han ska fråga chans på henne riktigt 
123 Alexander  ha just det (skrattar) 
124 Mats  vad dårå? 
125 Alexander  va? 
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126 Mårten    varför vet du inte om du ska fråga chans på henne eller 
inte? 

127 Alexander  vad då fråga chans?                 (samtalsutdrag 2007-03-23) 
                     

Efter Alexanders sista yttrande riktar eleverna sin uppmärksamhet mot 
något föremål som ramlat ned på golvet. Efter detta återupptar de inte 
sitt samtal om tjejen, utan börjar istället prata om någonting annat. 
Ungdomarnas samtal ovan visar emellertid inte enbart att de har ett 
allmänt intresse av tjejer, utan även att de är nyfikna på varandras fö-
rehavanden när det gäller tjejer. Alexander får dels frågor om han har 
en relation med flickan i fråga, dels frågor om varför han inte vågat ta 
ett initiativ till att inleda en relation med henne. Alexander ger förvisso 
uttryck för att han inte har tordats att uppvakta tjejen, men ställer sig 
samtidigt avvisande mot tanken att ”fråga chans” på henne. Mitt in-
tryck är att ”fråga chans” på en tjej i hans ögon inte bara framstår som 
ett exempel på hur man inte uppvaktar tjejer, utan även som ett smått 
löjligt sätt att göra det på och kanske något man gjorde när man var 
yngre. I den meningen blir Alexanders sätt att fjärma sig från tanken på 
att fråga chans på en tjej även ett sätt att markera att han har kunskap 
om vad man kan och inte kan göra när det gäller närmanden till det 
motsatta könet. 
 Att man har erfarenheter av relationer med tjejer kan vissa elever 
också framhäva inför sina klasskamrater. När Klas, Jonas och Fabian 
vid ett tillfälle pratade om några tjejer som de hade träffat vid ett till-
fälle, gled Klas in på en uppräkning av tjejer som såg bra ut och som 
hade visat intresse för honom för, något som enligt honom hade lett till 
att han hade varit ”lite med dem och så”. Genom detta framhöll Klas 
inte endast att han har erfarenhet av tjejer, utan även att han är fram-
gångsrik när det gäller att fånga tjejers intresse. I den situation hans 
uttalande gjordes var det emellertid svårt att uttyda ifall dessa erfaren-
heter var sexuella, men utifrån hans sätt att prata om tjejerna gav han 
ändå intrycket att han hade haft en relation med dem. Vid andra tillfäl-
len har han explicit redogjort för sina sexuella erfarenheter inför 
klasskamraterna.  Utifrån mitt material är det dock svårt att uttala sig 
om sexuella erfarenheter allmänt sett används som en statusmarkör hos 
eleverna, men sett till Klas uttalanden tycks i varje fall sådana erfaren-
heter ha en viss betydelse. Några elever har också gjort gliringar mot 
en av deras klasskamrater för att han ännu inte har haft sex och därmed 
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använt hans påstådda oskuld för att reta honom och på så vis framställt 
sig själva som mer sexuellt erfarna än honom.  
 Ungdomarnas prat om tjejer kan förstås som en markering av att 
de är heterosexuella. Att ägna tjejer ett intresse genom olika samtal och 
antingen framhäva erfarenheter av tjejer eller att man gillar utseendet 
hos vissa tjejer, blir också ett sätt att visa att man faktiskt attraheras av 
tjejer. Att detta förefaller vara viktigt har framgått i andra samman-
hang. Till exempel hade vissa elever under en period bilder på lätt-
klädda flickor i skåpet och när en i klassen sa att hans syster och hen-
nes kompis skulle komma på skolans öppna hus hurrade klasskamra-
terna. Under en lektion reste sig även några elever plötsligt för att titta 
på några tjejer som satt strax utanför fönstret. Tjejerna tilldrog sig ele-
vernas uppmärksamhet flera gånger under lektionen, och till och med 
de elever som satt på andra sidan av klassrummet reste sig från sin 
bänkplats och gick fram till fönstret för att titta. Det som främst intres-
serade eleverna var inte det blotta faktum att det satt några tjejer utan-
för fönstret, utan att den ena av tjejerna hade stora bröst. Bland annat 
sa Tomas att en av tjejerna hade ”såna här” samtidigt som han pekade 
mot sitt bröst för att indikera att tjejens storlek på brösten var av ett 
anmärkningsvärt mått.  
 Att det tycks vara viktigt att framställa sig som heterosexuell blir 
även tydligt i elevernas avståndstagande inställning till homosexualitet. 
Eleverna kan förvisso skämta om att de är homosexuella genom att 
lägga armen om sin bänkgrannes hals, ta på sin kamrat och säga att han 
inte kan förneka deras speciella relation, flörta med varandra eller 
skämta om att en klasskamrat har haft sex med en kille. Detta förefaller 
dock snarare vara ett sätt att skämta om något som är tabubelagt. I 
andra situationer har eleverna menat att sexuella relationer mellan män 
är ”äckliga”, eller så har de beskrivit sådana sexuella relationer i andra 
negativa ordalag.  Ungdomarna har, som framgått i det förra kapitlet, 
dessutom använt ordet homosexuell eller någon av dess synonymer, 
för att beteckna vissa uppgifter de får göra under lektionerna. På så sätt 
har de alltså använt ord som har en negativ och omanliga innebörd för 
dem, för att uttrycka ett missnöje med olika uppgifter.  
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Skitsnacket: ett led i identitetsskapandet  
Genom att rikta fokus mot det ungdomarna själva kallar för skitsnack 
har uppmärksamheten i detta kapitel främst varit riktad mot deras in-
formella liv i klassrummet. Denna form av interaktion, där privata 
samtalsämnen är centrala, innebär att eleverna tillför och uppehåller 
sig vid ett eget innehåll under lektionerna, vilket utgör ett innehåll de 
kan ena sig kring och gemensamt finna glädje i. Deras samtal tycks 
både vara ett väsentligt inslag i deras sätt att upprätthålla sociala rela-
tioner med varandra och för hur de, med avseende på det trista skolar-
betet, härdar ut under lektionerna. Skitsnacket illustrerar i den mening-
en ett sätt att dra sig undan det formella i kärnämnena och istället rikta 
sin energi mot ämnen som är meningsfulla och angelägna för dem, 
eller med andra ord; det blir en frizon varmed de fjärmar sig mentalt 
från trista och jobbiga undervisningssituationer.  
 I denna frizon avhandlar ungdomarna en variation av ämnen, 
men som framgått utgör bilar och tjejer två betydelsefulla teman. Er-
ling Bjurström (1995) menar att bilen som artefakt traditionellt tillhört 
en manlig sfär, omgärdad av föreställningar om manlighet. I början var 
bilen uteslutande något som män tog i anspråk och något som symboli-
serade, i kulturellt hänseende, typiska manliga attribut, nämligen rör-
lighet och frihet. Dessa attribut har tidigare kommit till uttryck i mäns 
och kvinnors arbetsdelning, där män i regel har haft rörliga och utåtrik-
tade yrken och kvinnor mer stationära arbetssysslor. I takt med att 
kvinnor i större grad kommit att nyttja bilen och att yngre kvinnor 
dessutom numera blivit mer socialt och geografiskt rörliga än män har 
innebörden i den motorburna manligheten ändrats. De manliga livssti-
larna som knyts till bilar, eller motorfordon överhuvudtaget, framstår 
därigenom främst som anakronismer enligt Bjurström, det vill säga; 
något som tillhör det förflutna. Bilen reflekterar trots detta ändå en 
traditionell manlighet:  

Den motorburna rörligheten utgör fortfarande det viktigaste momentet i 
dessa definitioner av manlighet och kompletteras liksom tidigare på olika 
sätt av intresset för teknik och motorer och det hantverk som dessa förut-
sätter. Dessa element gör också att unga mäns bil-, mc- och motorintresse i 
sina grundläggande drag återspeglar en traditionell manlighet. (Bjurström, 
1995 s. 236).  
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Denna maskulinitet hänger också ihop med social klass, då Bjurström 
menar att det företrädesvis är pojkar som läser ”praktiska” utbildningar 
och strävar efter traditionella arbetaryrken som bevarar de manliga 
livsstilar som är kopplade till bilen. Syftet med denna exposé om bi-
lens innebörder är att peka på att ungdomarna i denna studie, genom 
sitt intresse för bilar, deras sätt att förmedla erfarenheter om hur de 
”mekat” med bilar och deras förhållningssätt till bilen, interagerar med 
en kulturell symbol med en maskulin laddning. Bilen framstår i dessa 
avseenden som ett sätt för dem att konstruera en manlighet, vilket de 
sysselsätter sig med och lever ut under lektionerna genom att sätta 
skolarbetet i parentes för längre eller kortare stunder. I deras använd-
ning av bilen för att hänga (dvs. åka ut och sladda med bilen) uttrycks 
också ett risktagande som när det gäller tekniska artefakter kan ses som 
en maskulin praktik (se Eldh, 2001). För ungdomarna har själva aktivi-
teten ”att hänga” en grabbig så väl som ungdomlig innebörd. Dels ser 
de det som spännande, häftigt och vågat samtidigt som det enligt en av 
eleverna är ”kärringaktigt” att visa rädsla under en sådan bilfärd. Dels 
ser eleverna det som en ungdomlig aktivitet, vilket pekar på att deras 
sätt att använda bilen även blir ett sätt för dem att göra ungdom på. Det 
senare belyser att deras användning av bilen, som har en speciell sym-
bolik genom dess möjlighet att kombinera vuxenhet och ungdomlighet 
(se Bjurström, 1995; och jfr Mitterauer, 1991), främst tycks vara för-
knippad med en ungdomlig identitetsposition hos pojkarna i denna 
studie.  
 Det andra samtalsämnet som lyfts fram i detta kapitel har också 
betydelse i deras identitetsskapande som unga män, nämligen tjejer. 
Genom sina samtal om tjejer diskuterar ungdomarna ett för dem ange-
läget ämnen samtidigt som de på så sätt troligen förvärvar ”kunskaper” 
om hur man ska eller bör förhålla sig till det motsatta könet. Deras 
samtal tangerar ett antal varierande teman när det gäller deras relation 
till tjejer. Det kan exempelvis handla om påståenden om att någon bor-
de ta initiativet till att ha sex med en viss tjej, frågor om någon har fått 
ihop det med en tjej eller om någon hade sex under sin fjällresa, samt 
retsamma kommenterar om att någon ännu inte har haft sex.  I ungdo-
marnas prat om tjejer görs även påståenden om vilka tjejer som är 
lämpliga att engagera sig i utifrån påståenden om vilka som ser ”bra 
ut”, ser ”äckliga ut” eller är ”störda”. Eleverna kan i sina samtal även 
markera att de vet vad man kan och inte kan göra när det gäller när-
mandet till det andra könet, eller räkna upp vilka tjejer man har varit 
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med och därigenom framställa sig som populär hos tjejer, det vill säga; 
genom sina samtal om tjejer positionerar de sig som så väl kunniga om 
som gångbara på en ”heterosexuell marknad” (se Ambjörnsson, 2004).  
Detta innebär samtidigt att deras sätt att prata om tjejer utgör en mar-
kering av en heterosexuell identitet. När de ger uttryck för att de attra-
heras av tjejer framställer de sig själva som heterosexuella och ur deras 
perspektiv sålunda som ”normala” pojkar. Att denna identitet är viktig 
framgår även i deras avståndstagande inställning till homosexualitet, 
vilken för ungdomarna tycks vara en sexualitet som de ser som en 
stigmatiserad och feminin position och som de därför känner sig tving-
ade att förhålla sig fördömande till.  
 Det är emellertid inte enbart det innehåll ungdomarna själva ska-
par under lektionerna som har bäring på deras identitetsskapande, utan 
även hur de pratar om själva företeelsen i sig. Privat kommunikation i 
klassrummet är inget unikt för dem, utan kan snarare beskrivas som 
vanligt i klassrum, oavsett vilka eleverna är (Granström & Einarsson, 
1995; Bergqvist, 1990; Sahlström, 1999). Som jag också ha framhållit 
när det gäller ungdomarna i denna studie är de privata samtalen förvis-
so påtagliga, men innebär inte att de helt ignorerar skoluppgifterna. 
Många gånger framstår det också som att skitsnacket sker parallellt i 
arbetet med olika skoluppgifter. Ungdomarna använder dock själva 
företeelsen ”skitsnack” som en identitetsmarkör i förhållande till skol-
arbetet. Genom att beskriva de privata samtalsämnena som deras hu-
vudsakliga sysselsättning under lektionerna markerar de distans till 
kärnämnena och dess skolarbete. De betonar på så vis inte endast att 
lektionerna primärt har ett socialt värde och är en plats för socialt um-
gänge, utan också att de anser att den informella agenda de formar med 
utgångspunkt i sitt skitsnack är viktigare än att ägna för mycket tid och 
intresse för skoluppgifterna. 
 Ungdomarna uppvisar även distans till lärarnas försök att stävja 
deras privata samtal. Detta sker oftast genom det jag tidigare liknat vid 
en lågmäld form av olydnad gentemot den norm läraren söker etablera 
för kommunikationen i klassrummet. Denna olydnad är ett uttryck för 
att eleverna i hög grad ignorerar läraren och dennes uppfattning om en 
god undervisningsmiljö, men också att de i detta hänseende ordnar sitt 
liv i klassrummet efter egen vilja och utan att öppet utmana läraren. 
Med sin olydnad värnar eleverna dels den frizon i skolarbetet som de 
skapar med sina privata samtal, dels lektionerna som en plats för soci-
alt umgänge. Det finns emellertid ytterligare och mer offensiva sätt för 
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eleverna att fjärma sig från det formella i kärnämnena, vilket kommer 
att behandlas i nästa kapitel. 
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6. Att ha roligt och få skratta under skol-
arbetet 

Under en stor del av ungdomarnas liv i skolan finns en skämtsam 
stämning närvarande. De skämtar och skrattar ofta och det förefaller 
således vara angeläget för dem att ha roligt när de befinner sig i skolan. 
Allmänt sett kan deras skämtande sorteras under samma kategori som 
skitsnacket. Till skillnad från skitsnacket sker emellertid skämtandet 
många gånger med utgångspunkt i det formella innehållet i olika un-
dervisningssituationer, som exempelvis skoluppgifter, regler, lärares 
lektionsprojekt och regeltillämpning eller annat som utspelar sig inom 
det formellas ramar, så som lärares tillrättavisningar.  I detta kapitel 
kommer alltså det skämtande som sker med utgångspunkt i det formel-
la innehållet under lektionerna att behandlas. Med skämtande avser jag 
det ungdomarna säger eller gör, och som syftar till att framstå som 
roligt i deras ögon. Till detta skämtande räknar jag även in en typ av 
skämtande som kan betecknas som trams, vilket också utgör ett sätt för 
eleverna att göra sig lustiga och skapa roliga situationer19. Mer precist 
kommer fokus vara vilken betydelse skämtandet har för eleverna när 
de befinner sig i klassrummet.  

Skratt och skoj under ett grupparbete om mod 
Inom svenskämnet arbetade den ena klassen under en period med ett 
tema, vilket hade namnet ”mod”. Detta tema pågick med olika avbrott 
för andra uppgifter under cirka en halv termin och bestod i varierande 
arbetsuppgifter, så som grupparbeten och redovisningar om personer 
som eleverna ansåg vara modiga, läsning av litteratur som aktualisera-
de företeelsen mod, samt olika uppgifter i anslutning till denna littera-
tur. Förutom dessa uppgifter ingick gruppdiskussioner där eleverna 
skulle diskutera mod med utgångspunkt i litteratur, film och verklighe-
ten.  När detta tema introducerades fick eleverna i uppgift att i mindre 

                                                 
19 Att uppföra sig på ett tramsigt sätt är liktydigt med att larva sig och med Peter 
Woods definition av ”mucking about”, vilket står för: ”a kind of apparently aimless 
and ´silly´ behaviour” (1983a. s. 125) 
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grupper diskutera vad de ansåg vara exempel på mod utifrån följande 
frågeställningar: 
 
1. Vad tänker ni på när ni hör ordet mod? 
2. Hur är en modig person? 
3. Ge exempel på vad en modig person gör 
4. Det finns många modiga personer, både kända och okända, som vi förknippar med 
mod. Vilka personer (historiska eller nu levande) tycker ni visar eller har visat stort 
mod? 
5. Författa tillsammans en fyraradig dikt. Den ska innehålla ordet mod eller modig. 
 
Enligt instruktionerna för uppgiften skulle eleverna även skriva ned 
sina svar och redovisa dem för sina klasskamrater senare under lektio-
nen. Innan läraren presenterade uppgiften hade hon tillsammans med 
eleverna en gemensam diskussion om mod. Under denna diskussion 
fick eleverna komma med förslag på vad de såg som mod, medan hon 
skrev upp deras förslag på whiteboardtavlan. När gruppen bestående 
av Mats, Adam och Alexander påbörjar sin diskussion utifrån den upp-
gift som beskrivs ovan, menar Mats att de kan använda de exempel 
som läraren skrivit upp på tavlan och att de därför inte behöver disku-
tera de inledande frågorna på uppgiften (dvs. punkt 1-3). Alexander 
och Adam accepterar detta och av den anledningen börjar de att disku-
tera frågan som handlar om vilka personer de anser har visat prov på 
mod. Det första förslaget ges av Mats, som menar att de kan ta Gustav 
Vasa. Strax därefter har han ytterligare ett förslag: 
 
16 Mats Bill Clinton, för att han 
17 Adam     för att han vågade ha sex med en 
18 Mats ja, exakt(skratt) 
19 Adam       jävla dåre (skratt) 
20 Mats         den tar vi 
21 Alexander     vad då för nåt? 
22 Mats     Clinton och Vasa 
23 Adam    Vasa, Clinton, för han vågade ha sex med en annan 

(skratt) 
24 Alexander     så jävla dåligt 
25 Mats  det är ju svinbra ju (skratt). Saddam vågar 
(…) 
27 Mats vågar, han vågar kriga vidare. han dör förresten 
28 Alexander va 
29 Mats nä, han är ju fångad ju 
(…) 
32 Alexander    Saddam (skrattar) 
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33 Mats han vågade 
34 Alexander han vågade fly (skrattar) 
(…) 
43 Mats  Vasa då? varför då? nä det säger vi inte, vi säger bara 

gubbarna 
44 Adam  ja, men Gustav Vasa. Det var för att han vågade åka ski-

dor. Han åkte ju bara på en skida 
45 Mats  (skrattar) Ok 
46 Alexander han körde bara med en stav 
47 Adam en stav? 
48 Alexander  ja (skrattar)                 (gruppdiskussion 2004-03- 23) 20 
 
Som framgår präglas elevernas sätt att diskutera mod av en skämtsam 
stämning med skoj och skratt. Eleverna verkar i det avseendet sträva 
efter att formulera nonsensbetonade exempel på mod, snarare än att 
föra en mer seriöst menad diskussion om detta. När de utformar sina 
exempel förefaller den bärande logiken vara att ju sämre deras förslag 
är, desto bättre passar de till uppgiften; när exempelvis Alexander sä-
ger att Bill Clinton vågade ha sex är ”så jävla dåligt” invänder Mats 
skrattande att det är ett ”svinbra” förslag och antyder därigenom att det 
som gör det till ett bra förslag är att det egentligen är dåligt. De non-
sensbetonande exemplen fortsätter i stort sett eleverna med under den 
resterande diskussionen. Bland annat menar de att kungen kan använ-
das som exempel på en modig person, då han vågar köra fort med sin 
bil genom Stockholm och när de gör sin fyrradiga dikt formulerar de 
sig snabbt på följande sätt: ”Adam var modig när han dök, Vasa var 
modig när han skröt, Clinton var modig när han hade sex och Saddam 
var modig när han hade spex.”    
 Mats, Alexander och Adam genomförde sin diskussion relativt 
snabbt.  En annan grupp, som bestod av Tomas, Mårten och Björn, 
hade en mer långdragen diskussion, men var i likhet med gruppen ovan 
främst intresserade av att ha skoj. När de påbörjade sin diskussion up-
pehöll de sig först vid exempel som hade nämnts under klassens ge-
mensamma diskussion om mod tillsammans med läraren. Bland annat 
anförde de ”våga” som ett exempel, men gled strax in på egna exem-
pel: 

                                                 
20 Om inget annat anges är transkriptionerna i detta kapitel hämtat från en och samma 
lektion, även om det kommer att vara olika elever som deltar i gruppdiskussionerna.  
Detta gäller även den redovisning som eleverna gör av deras gruppdiskussion, vilken 
kommer att återges längre fram. 
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59 Björn   brandmän! 
60 Tomas     ja brandmän, de är ju modiga 
61 Björn     ja springa in (ohörbart) 
62 Tomas    pilot, de är ju modiga 
63 Björn  näe 
64 Tomas     al-Qaida, de 
65 Björn     ja, de är ju tuffa 
66 Tomas    (skrattar) 
 
Efter att först ha nämnt brandmän och piloter beslutar eleverna sig för 
att ta al-Qaida som ett exempel på modiga personer, ett exempel de 
också verkar anse vara betydligt roligare än de två andra exemplen. 
Det roliga med detta exempel förefaller främst handla om att al-Qaida i 
allmänhet ses som terrorister och att det därför framstår som ett 
”knäppt” exempel på mod. Det vill säga; som förslag på mod är al-
Qaida något som tydligt kontrasterar gängse uppfattningar om al-Qaida 
och mod i allmänhet, vilket ger det en komisk laddning för eleverna. 
När eleverna går vidare i sin diskussion utformas även den med humo-
ristiska undertoner: 
 
(…) 
77 Björn   nåt mer som är modigt?  
78 Björn     göra en dubbelomkörning. Det är väldigt modigt, vid 

möte 
79 Tomas   omkörning i (ohörbart) 
80 Björn   (skrattar) 
81 Tomas   chicken race 
82 Mårten    dubbelomkörning är ju inte så jättetufft 
83 Björn    vid möte får du skriva 
(…) 
87 Mårten    hur är en modig person då? 
88 Björn    galen  
89 Tomas   frän, skriv det, frän 
(…) 
132 Mårten    ge exempel på vad en modig person gör 
 133 Tomas  asball, frän person går fram till en astuff snygg brud och 

raggar. Det kan vi skriva 
134 Björn   hörru du! Nåt som är ännu fränare, vore riktigt jävla 

cool: en supermes som går fram till en brud och raggar 
135 Tomas  en superfrän mes, skriv det  
(…) 
217 Björn nä nu diktar vi ihop nåt 
(…) 
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222 Tomas   asball, tuff, fränig åkte motorcykel på framhjulet i 20 
mil. Han var lite galen, modig och fearless. Där har du 
våra fyra rader 

223 Björn man kan inte, bakhjulet går 
224 Tomas framhjulet är mycket tuffare 
 
Det är tydligt att eleverna är angelägna att knyta mod till adjektivet 
”tuff” eller något av de ord de använder synonymt med detta uttryck, 
nämligen ”fränt” och ”asball”.  Med utgångspunkt i dessa uttryck ver-
kar eleverna sträva efter att utforma så skruvade exempel på mod som 
möjligt och roar sig på vis genom en lek med överdrifter och orimlig-
heter. Till exempel motiverar Tomas sin formulering om att köra mo-
torcykel på framhjulet med att det är tuffare än på bakhjulet och Björn 
betonar att det ska vara dubbelomkörning vid möte för att det ska vara 
tufft. Genom att säga att det är fränare om en supermes raggar på en 
tjej eller att de ska skriva att det är en ”superfrän mes” som gör detta, 
anspelar eleverna på vad de i själva verket ser som paradoxer. Ur ele-
vernas perspektiv blir en mesig killes försök att ragga på en tjej något 
apart och egenskaperna superfrän och mes blir en motsägelsefull kom-
bination av egenskaper, vilket alltså gör att eleverna tycker att deras 
exempel blir roliga.  
 För eleverna i de båda grupperna verkar det alltså vara viktigare 
att formulera förslag som de uppfattar som komiska än att diskutera 
mod på ett mer seriöst sätt. Eleverna visar i det avseendet inte endast 
på en skämtsam hållning till uppgiften, utan använder även uppgiften 
för att skapa en skämtsam stämning under lektionen. När eleverna ut-
formar sina förslag glider de även lätt in på exempel som har en viss 
grabbighet över sig, såsom raggning av brudar och en djärv använd-
ning av bilar eller motorcyklar, vilket kan sägas ge den skämtsamma 
stämningen en grabbig inramning.  Detta har likheter med hur eleverna 
vid andra tillfällen har formulerat kvicka skämt med utgångspunkt i 
undervisningen. När till exempel läraren i engelska läste upp en kortare 
text på engelska och kom till meningen ”it is better to have lived one 
day as a tiger than a thousand as a sheep”, omformulerade Fabian låg-
mält för sina klasskamrater denna mening till ”It is better to have a big 
dick”.  Vid ett annat tillfälle viskade Roger ”bordell” till sin klasskam-
rat när läraren i samhällskunskap frågade om de kunde ge exempel på 
någon samhällstjänst, och under ett grupparbete om Martin Luther 
King gick han under benämningen Martin ”Luder” King hos eleverna.  
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Genom dessa typer av skämt kan eleverna således på ett konkret sätt 
sägas införliva och använda skoluppgifter i en skämtsam och grabbig 
jargong. 
  Den skämtsamma jargongen tillskriver ungdomarna också ett 
betydande socialt värde. Enligt Josef beror den goda stämningen i klas-
sen på att de alltid ”skojar till det” och tycks på så sätt mena att skäm-
tandet främjar deras sociala samvaro. Björn säger att deras tillvaro till-
sammans skulle vara påfrestande om de inte skämtade med varandra, 
eller som han själv uttrycker det: ”annars skulle vi inte stå ut med var-
andra, vi skulle bli tokiga”. Även om Björns uttalande är tillspetsat, 
kan det sägas reflektera den sociala intimitet som enligt Phillip Jackson 
(1968/1990) är kännetecknande för livet i klassrummet, nämligen att 
det är en plats där ett relativt stort antal människor, ofta flera timmar 
dagligen och på en begränsad yta, måste samsas och tillbringa tid till-
sammans.   För eleverna verkar skämtandet i det avseendet alltså un-
derlätta den gemensamma tillvaron och göra så att de står ut med den 
sociala intimitet som präglar livet i klassrummet. 
 Enligt eleverna är skämtandet även viktigt i förhållande till de 
undervisningssituationer som de möter i kärnämnena. Med syftningar 
på att skolarbetet ofta upplevs som tråkigt och meningslöst, säger ex-
empelvis Morgan att det inte skulle vara roligt att vara i skolan om de 
inte skämtande. Gustaf menar att skämtandet underlättar vardagen i 
skolan och att skämtande ur det perspektivet närmast är en nödvändig-
het för att klara av denna vardag. Denna underlättande funktion hand-
lar dock inte enbart om skolarbetet i allmän bemärkelse, utan även om 
specifika situationer och mer eller mindre tillfälliga sinnesstämningar 
hos eleverna. Vid ett tillfälle låg exempelvis en elev över sin bänk och 
skrattade högt och till synes hämningslöst tillsammans med sin 
klasskamrat. Även om de andra eleverna inte verkade förstå vad det 
roliga handlade om föll flera av dem in i skrattet.  Efter lektionen sa 
Gustaf att han inte visste vad det roliga egentligen hade bestått i, men 
att det hade handlat om att ”lätta upp stämningen” på en seg lektion 
som både låg sent på dagen och på en tidpunkt då man är trött.   
 Att skämtandet på olika vis underlättar ungdomarnas liv i klass-
rummet har likheter med vad tidigare forskning har pekat på när det 
gäller elevhumor och dess betydelse.  Till exempel var humorn hos the 
lads i Willis studie ett sätt att undkomma tristessen i skolan. Peter 
Woods (1979, 1983b, 1990) har lyft fram humor som en strategi elever 
använder för att hantera ansträngande inslag i skolan.  I det avseendet 
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har han specifikt pekat på att humorn omvandlar en trist, jobbig och 
kanske till med en undertryckande tillvaro i skolan till något lättsam-
mare, uthärdligare och något som eleverna själva skapar och styr över 
(Woods, 1990).  

Att öppet utmana ordningen i klassrummet 
Under samma lektion som eleverna diskuterade mod i olika grupper 
ville läraren (Åsa) att de skulle redovisa sin diskussion för henne och 
resten av klassen.  Åsa uppmanade Tomas, Mårten och Björn att börja 
redovisningen, vilket de gick med på. Av sin grupp blev Tomas utsedd 
att föra gruppens talan: 
 
1 Tomas   när vi tänker på mod och så här, då tänker vi på dubbel-

omkörning vid möte. Det är ganska modigt, är det 
 (skratt och fniss från klassen) 
2 Åsa  vet du vad jag skulle kalla det? Dumdristigt 
3 Tomas   va 
4 Ivan  nä, det är modigt det 
5 Tomas  det är modigt det 
6 Björn  det är riktigt tufft är det 
7 Tomas  ja 
8 Ivan  pissa på en polisbil 
9 Tomas  al- Qaida, de är också rätt så här modig 

 (skratt från klassen) 
10 Tomas   vågar verkligen stå upp för sitt budord och bomba (ohör-

bart). Sen har jag kommit på att man blir väldigt modig 
när man dricker sprit 

11 Åsa blir man modig då? 
12 Tomas då blir man modig  
 
Det är möjligt att eleverna under gruppdiskussionen var medvetna om 
att deras förslag skulle betraktas som oseriösa av läraren.  Under 
gruppdiskussion verkade de emellertid främst vara inriktade på att ha 
skoj och primärt inte tänka på vad läraren eventuellt skulle anse om 
deras förslag. I och med att Åsa menar att dubbelomkörning snarare är 
dumdristigt än modigt tycks dock eleverna uppleva sitt förslag som 
ännu roligare: de enar sig mot hennes åsikt och vidmakthåller att dub-
belomkörning är modigt och tufft. De följer dessutom upp med fler 
exempel i samma anda. Ivan, som inte tillhör den redovisande gruppen, 
menar att det är modigt att ”pissa” på en polisbil och Tomas påstår, i 
linje med vad de kommit överens om i gruppen, att al-Qaida är modiga 
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och säger därtill att man blir modig när man dricker sprit.  Att läraren 
visar att hon inte gillar elevernas förslag på dubbelomkörning tycks 
med andra ord sporra dem till att uppträdda på ett utmanade sätt mot 
henne genom att hålla fast vid sitt förslag och komma med ytterligare 
skruvade exempel på mod.  Den jargong som eleverna utvecklar under 
redovisningen vill de inte heller släppa taget om, vilket blir tydligt när 
läraren går vidare till nästa fråga i diskussionsuppgiften och frågar vad 
en modig person gör: 
 
18 Tomas     ehh, Vi har skrivit så här: En superfrän mes, går fram till 

en blondin och raggar. Det gör en modig person. Eller en 
dubbelomkörning vid möte, det är ju också en. Och 
Björn vart lite seriös och sagt ”agera när det behövs”, 
förstår inte varför. 

19 Ivan    vad kul, ha ha 
20 Åsa  det ligger mycket i det (ohörbart) till exempel om nån 

människa ligger på trottoarkanten, så där 
21 Ivan kör på, då är man modig 
                                             (skratt i klassen) 
22 ? kör på med kundvagn 
23 Åsa   går man förbi då eller stannar man och frågar hur läget är 

och kanske ringer ambulansen. Eller om man är vid bad-
platsen och man märker att nån har problem ute i vattnet 

24 Ivan  man hjälper, man hjälper (ohörbart) 
26 Åsa  vad gör man då? 
27 Tomas  man simmar ut och ger telefonnumret till en simskola 
28 Åsa  ahh (skrattar till) 
29 Björn  det är rätt coolt, är det 
30 Tomas  då är man modig 
31 Åsa då är det modigt att ingripa och göra någonting 
32 ?  nä he 
33 Åsa   det tycker jag står för mod och sen avslutningen då? 

modiga personer? 
34 Tomas  nä men  
35 Åsa  finns det några sådana? 
36 Tomas  nä, vi kom inte på några sådana 
37 Åsa  har ni kommit på någon dikt då? 
38 Tomas  nä 
 
Det är tydligt att läraren uppfattar yttrandet ”agera när det behövs” som 
ett inlägg med en potential att utvecklas till en mer seriös diskussion 
om mod. Genom att peka på konkreta situationer där någon befinner 
sig i nöd försöker hon även strama upp diskussionen.  Eleverna ger 
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dock tramsiga förslag på hur man kan agera vid situationerna och an-
vänder på så vis lärarens exempel för att upprätthålla en skämtsam 
jargong och för att fortsätta att utmana henne.  Även om läraren vid ett 
tillfälle själv skrattar åt deras förslag kan den situation som speglas i 
excerptet liknas vid en dragkamp om hur mod ska diskuteras.  Läraren 
söker å ena sidan få eleverna att ändra sitt förhållningssätt till uppgif-
ten och diskutera mod på ett seriöst sätt. Eleverna å andra sidan ser det 
som roligt att inte foga sig efter läraren, utan håller fast vid en oseriös 
hållning till uppgiften, vilket Tomas indirekt menar att deras förslag är 
genom att säga att Björn ”vart lite seriös” när han under deras grupp-
diskussion hade sagt ”agera när det behövs” för att exemplifiera vad en 
modig person gör.  
 Den dragkamp som utspelar sig mellan läraren och eleverna kan 
eleverna sägas gå vinnande ur. Läraren talar förvisso om för klassen 
vad hon själv tycker är modigt, men låter samtidigt elevernas förslag 
passera utan några större anmärkningar. När Tomas säger att de varken 
har några exempel på modiga personer eller någon dikt går läraren 
vidare till nästa grupp. Därmed ger hon även upp sina försök att få 
eleverna att diskutera mod på det sätt hon vill. I den meningen kan 
elevernas agerande under redovisningen ses som ett sätt för dem att i 
kontrast till lärarens vilja omvandla undervisningssituationen efter sitt 
eget gottfinnande. Denna omvandling handlar om att ha roligt och att 
skapa en underhållande situation, dels genom att vidmakthålla den 
skämtsamma hållning till uppgiften som utvecklades under deras 
gruppdiskussion, dels genom att vara omedgörliga och utmanande mot 
läraren. 
 Att eleverna med utgångspunkt i undervisningens innehåll upp-
träder på ett tramsigt och utmanande sätt mot lärare har även framgått 
vid andra tillfällen. När Åsa vid ett tillfälle läste ett avsnitt högt ur 
Ronja Rövardotter för klassen kom Josef och Hampus med påståenden 
om att denna saga var en berättelse av sexuell art. Bland annat påstod 
de att Birk och Ronja hade sex med varandra, att de var ”knullkompi-
sar” och att detta borde ses som inavel då Birk och Ronja såg sig själva 
som syskon. När läraren tillrättavisade dem genom att hänvisa till att 
deras påståenden var olämpliga med hänsyn till Birk och Ronjas ålder, 
föreföll det endast göra det ännu roligare för eleverna att fortsätta i 
samma stil. Strax efter att läraren tillrättavisade dem och hade återupp-
tagit högläsningen, hävdade Josef att filmatiseringen av boken var 
snuskig eftersom den innehöll en scen där ”snuskgubbar springer nak-
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na i snön”, vilket var en kommentar som anspelade på att rövarna vid 
en scen i filmen badade i snön. Hampus, Mats och Lars uppfattade 
detta uttalande som underhållande och spann tillsammans med Josef 
vidare på det, stundtals skrattandes.  Bland annat påstod eleverna att de 
skulle hyra filmen för att se rövarna nakna, att rövarna smekte var-
andra och fick erektion när de badade i snön, samt att Astrid Lindgren 
nog var lite pervers.  Med sina kommentarer föreföll eleverna trissa 
upp varandra och sträva efter att göra sig lustiga inför varandra; och 
alltså inte enbart försöka provocera läraren. Underhållningsvärdet i 
deras kommentarer var således dubbelbottnat: på ett plan handlade det 
om att störa undervisningen och utmana läraren, men på ett annat plan 
kom det även att handla om att framstå som rolig inför sina klasskam-
rater och i det avseendet blev ett skämtande sinsemellan eleverna.  
 I jämförelse med redovisningen om mod blir elevernas agerande 
vid högläsningen ett mer offensivt sätt att omvandla undervisningssitu-
ationen efter sitt eget gottfinnande. I uppgiften om mod gav läraren 
eleverna ett utrymme under lektionen genom att be dem redovisa sin 
diskussion, ett utrymme de använde för att tramsa och ha roligt. Under 
högläsningen lägger eleverna snarare beslag på utrymmet och skapar 
en underhållande situation genom att bryta in i lärarens undervisning 
och fortsätta med det, trots lärarens initiala tillrättavisning.  Den sexua-
lisering som eleverna gör av innehållet i sagan kan även ses som ett 
grabbigt sätt att utmana och testa gränserna hos sin kvinnliga lärare. 
Det underhållningsvärde eleverna ser i detta sätt att utmana läraren 
verkar till stor del bestå i att det just är en kvinnlig lärare, till exempel 
har jag inte noterat att någon elev har försökt sig på liknande projekt 
med de få manliga lärare de har i kärnämnena. Däremot har Josef vid 
andra tillfällen försökt att provocera Åsa på liknande sätt som ovan.  
När hon under en lektion pratade om Warrie Diries bok En blomma i 
öknen, berättade hon att Diries var en afrikansk fotomodell som hade 
blivit utnyttjad och rymt hemifrån när hon var barn. I vad som föreföll 
syfta till att få läraren att reagera och kanske tappa fattningen påstod 
Josef att han blev ”kåt” och frågade därtill Åsa om Diries hade blivit 
sexuellt utnyttjad samt om hon var ”nakenmodell”. Vid detta tillfälle 
lyckades dock Josef inte få sina klasskamrater att hänga på honom i 
hans kommentarer, vilka i det avseendet alltså stannade vid att bli en-
skilda yttranden från hans sida. 
 Genom sitt tramsande i relation till läraren kan ungdomarna 
sammanfattningsvis sägas visa på ett oppositionellt förhållningssätt 
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mot läraren.  Förutom att utmana läraren kan de sägas ha skoj på be-
kostnad av hennes lektionsprojekt och på hennes försök att få dem att 
anpassa sig efter hennes vilja och tillrättavisningar. Denna opposition 
innebär inte endast att eleverna skapar sin egen ordning i de situationer 
som återges ovan, utan även att de uttrycker en social distans till lära-
rens och den undervisning hon söker bedriva (se Trondman, 1999; 
Woods, 1983b). I denna form av avståndstagande manifesterar elever-
na en sammanhållning med varandra, eftersom de sluter upp bakom 
varandras trams och visar enighet när läraren söker stävja deras age-
rande. På så vis framträder också en bild där eleverna formerar ett ”vi” 
som står i kontrast till läraren (se Woods, 1983b), vilket även tycks 
vara en viktig del i deras uppträdande i situationerna.  Utöver att ele-
verna ser möjligheter att utmana läraren på det sätt som illustrerats i 
detta avsnitt, utnyttjar de också lärares regeltillämpning för att tramsa 
med henne. Detta kommer att behandlas i nästa avsnitt. 

Regler som en möjlighet att driva med läraren 
Under en lektion hade Felix lämnat klassrummet för att hämta ett an-
teckningsblock. När han kom tillbaka till klassen hade han passat på att 
köpa en Coca Cola och en kexchoklad som han åt på. Med hänvisning 
till att det inte var ”fikapaus” tog läraren, Åsa, hans läskedryck och 
ställde den på sin kateder.  Detta verkade Felix uppleva som under-
hållande och ta som en förevändning att retas med Åsa: när Åsa tog 
drickan flinade han och fortsatte på ett tillgjort smaskande sätt att äta 
på sin kexchoklad. När han ätit färdigt vände han sig mot läraren och 
sa retsamt han var törstig och behövde dricka. Åsa nekade honom 
drycken och sa skämtsamt att man brukar bli törstig om man äter cho-
klad, något som fick Felix att flinandes säga att hon alltid brukar ”jäv-
las”.  Det som utspelades mellan läraren och Felix under lektionen 
verkade även uppfattas som roligt av Jimmy och Hampus som satt 
bredvid Felix under lektionen. När Felix smaskade skrattade Jimmy 
och mot slutet av lektionen hämtade Hampus läskedrycken från lära-
rens bord och gav den till Felix.  Genom sitt agerande blev således 
Felixs klasskamrater på olika sätt delaktiga i hans projekt att försöka 
retas med läraren, om än på ett indirekt understödjande sätt.  
 Även om läraren och Felixs agerande ovan hade en skämtsam 
karaktär kan det förstås som en ”symbolisk batalj” om makten i klass-
rummet (se Broady, 1998). Enligt Broady utspelar sig sådana bataljer 
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ofta i relation till etikettsregler, som exempelvis tuggummituggande 
hos elever. I grunden handlar dylika drabbningar i klassrummet om en 
bekräftelse av maktförhållandet mellan elever och lärare, vilket utgör 
ett maktförhållande som varken är givet eller beständigt, utan ständigt 
måste konfirmeras. Lärarens försök att stävja förtärandet av godis och 
dryck kan i det avseendet alltså ses som ett sätt att försöka värna en 
auktoritet som ger henne det avgörande beslutet om vad som ska vara 
tillåtet i klassrummet. Genom sitt agerande hävdar Felix sin rätt att 
förtära godis och dryck när han själv vill och markerar demonstrativt 
att han inte underordnar sig de villkor läraren vill etablera.  På så vis 
utmanar han, genom sitt tramsande, lärarens auktoritetsanspråk och 
visar att han motsätter sig hennes regeltillämpning, vilket utgör ett age-
rande som även Jimmy och Hampus ser som underhållande och visar 
sitt indirekta stöd för. 
 Att den ”symboliska batalj” som skildrats ovan har ett underhåll-
ningsvärde för eleverna har även framgått vid andra tillfällen. Åsa till-
hör en av de lärare som flitigast tillämpar och försöker upprätthålla 
regeln om godis och dryck på lektionstid. Detta tycks även sporra ele-
verna att tydligt visa att de bryter mot regeln, då de vid olika tillfällen 
både smaskat och sörplat när de ätit sitt godis och druckit sin dricka. 
Under en intervju berättade även Jimmy, skrattandes tillsammans med 
sina klasskamrater, att de med syftet att reta Åsa dricker sakta och 
prasslar extra med godispappret så att det ska märkas att de har med 
sig godis och/eller dryck.  I den meningen kan elevernas sätt att marke-
ra att de inte underordnar sig läraren sägas vara ett sätt för dem att ha 
roligt i klassrummet genom att skapa alternativa och underhållande 
aktiviteter till skolarbetet, det vill säga; att göra om undervisningssitua-
tionerna efter sitt eget gottfinnande på ett liknande sätt som framgått i 
avsnittet ovan.   
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Att göra så att något händer: jävlas som ett ro-
ligt tidsfördriv  
Regler som lärare söker upprätthålla i klassrummet, eller lärares for-
mella auktoritet är något som eleverna även använder för att skämta 
med varandra. Vid en rad olika tillfällen har jag uppmärksammat att 
det hos eleverna finns ett retsamt sätt att uppträdda mot varandra. Den-
na retsamhet, som eleverna själva kallar för att ”retas”, ”jävlas”, ”fåna 
sig” eller ”driva med varandra”, kommer tydligast till uttryck i att de 
ofta försöker uppmärksamma läraren på sina klasskamraters olika re-
gel- och normöverträdelser.  I många fall handlar det om regelöver-
skridanden som lärarna själva brukar anmärka på, som till exempel att 
någon pratar för högt, pratar i mobilen, kommer sent till lektionen, äter 
godis eller dricker läsk.  När lärare anmärker på någons regel- och 
normöverträdelse brukar de andra eleverna spontant ställa sig på lära-
rens sida genom att exempelvis säga ”ja, just det” eller demonstrativt 
peka på dörren när läraren uppmanar någon att vara tyst. När läraren 
undrar varför någon eller några inte kommer på utsatt tid till lektionen 
kan eleverna ibland fylla ut lärarens frågor med påståenden om att den 
sena ankomsten vittnar om ”dålig stil” och innebär att de blir störda i 
sitt skolarbete. Dessa varierande anmärkningar handlar enligt eleverna 
om olika försök att ”sätta dit varandra” eller göra så att någon får ”skit 
av läraren”, och i den meningen olika försök att driva läraren till att 
uppfylla sin formella roll som upprätthållare av ordning i klassrummet 
(se Willis, 1977). För eleverna utgör nämligen lärares tillrättavisningar 
ett roande inslag i lektionerna. Vissa av eleverna menar skämtsamt att 
detta handlar om skadeglädje, medan andra har menat att sådana hän-
delser skapar ett avbrott från ett trist skolarbete och därför är under-
hållande. Lärarna tar dock vanligtvis inte någon notis om elevernas 
anmärkningar på varandras regel- och normöverträdelser. I den me-
ningen blir dessa anmärkningar just försök till att skapa en rolig situa-
tion, olika försök som enligt eleverna alltid tycks bära på en möjlighet 
att läraren tillrättavisar någon.   
 Även om eleverna sällan lyckas sätta dit varandra, menar de att 
det finns lärare som tar dylika kommentarer på allvar.  Under en inter-
vju berättade Mats, Tomas, Emil och Hampus om ett tillfälle då Ham-
pus hade blivit ”utslängd” från klassrummet. Bakgrunden till detta var 
enligt dem att några i klassen hade rapat och släppt väder ett antal 
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gånger under lektionen. När Frida (läraren) sa åt eleverna hade de 
skyllt på Hampus och på så vis fått läraren att rikta sin uppmärksamhet 
mot honom. När Hampus lite senare under lektionen ”la en skit”, som 
han själv uttryckte det, visade läraren ut honom från klassrummet. En-
ligt Hampus klasskamrater berodde denna åtgärd på att de hade upp-
manat läraren att slänga ut honom och hänvisat till att han redan hade 
fått sin chans, men försatt den genom att trotsa lärarens tillsägelse.  På 
ett plan verkar underhållningsvärdet med denna situation handla om att 
de ansåg att de hade spelat en betydelsefull roll för lärarens sanktion 
mot Hampus, och att de i det avseendet hade ”satt dit” honom.  På ett 
ytterligare plan föreföll det roliga även handla om det sätt läraren valde 
att bestraffa Hampus. Under intervjun menar eleverna att det är ovan-
ligt att någon blir avvisad från klassrummet och under min fältperiod 
såg jag inte att något sådant inträffade. Att Hampus blev utkörd tycks 
således eleverna uppleva som en extraordinär handling från lärarens 
sida, vilket av den anledningen förstärkte händelsens underhållnings-
värde och gjordes till en rolig händelse värd att berättas och återupple-
vas under intervjun.  
 För eleverna kan det roliga med lärares tillrättavisningar även 
förstärkas av hur den tillrättavisade eleverna reagerar på dessa. Om han 
blir arg och/eller börjar diskutera med läraren kan eleverna skratta åt 
detta och försöka reta upp sin klasskamrat och på så vis ”jävlas” med 
honom.  Ett sådant tillfälle var när Fabian och läraren i samhällskun-
skap (Åke) hamnade i en dispyt med varandra angående instuderings-
frågorna inför ett stundande prov.  Åke ville att Fabian skulle syssel-
sätta sig med frågorna under lektionen, medan Fabian hävdade att han 
redan gjort frågorna, men glömt dem hemma. Av den anledningen me-
nade Fabian att han varken ville eller skulle göra instuderingsuppgif-
ten. Efter en livlig diskussion om detta menade Åke att Fabian skulle 
sätta sig på en plats längst fram i klassrummet, alldeles framför white-
boardtavlan.  Fabian var märkbart irriterad och sur, men gjorde som 
läraren sa och satte sig på den anvisade platsen. Han sa dock att han 
inte tänkte göra instuderingsfrågorna och kastade demonstrativt läro-
boken på golvet.  För Fabians klasskamrater, som satt längst bak i 
klassrummet och som Fabian tidigare under lektionen suttit tillsam-
mans med, var konflikten mellan Fabian och läraren mycket roligt. När 
Fabian argumenterade med Åke skrattade dem och i syfte att doku-
mentera Fabians upprördhet tog Morgan ett foto på honom med sin 
mobiltelefon. När diskussionen ebbade ut och Fabian satt tyst och su-
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rade för sig själv liknade klasskamraterna det vid att sitta i ”skamvrån” 
och frågade honom retsamt om varför han satt där han gjorde och var-
för han inte ville sitta med dem.  Efteråt beskrev klasskamraterna det 
som hade inträffat under lektionen som ”underbart” och menade att det 
var skoj eftersom Fabian blev ”så arg” och ”tog det så hårt”. Deras 
retsamma kommentarer till honom hade även syftat till att göra honom 
ännu mer uppretad och därigenom förstärka sin upplevelse av att något 
roligt hände under lektionen.  Även om Fabian inte tyckte att det in-
träffande var roligt och efter lektionen sa att han tyckte att läraren hade 
varit ”ojuste”, var han inte arg på sina klasskamrater. När Morgan vi-
sade honom fotot som han tagit med sin mobil och med kommentaren: 
”fan vad lack du ser ut”, skrattade Fabian. På så vis blev dispyten med 
läraren något de tillsammans skrattade åt efter lektionen.  
 Det finns emellertid tillfällen då eleverna lyckas irritera sina 
klasskamrater genom sitt retsamma sätt att vara mot varandra.  Under 
en lektion i svenska ritade Jonas skägg och glasögon på en bild av ett 
litet barn i läroboken och hävdade att det var Henrik.  Henrik visade att 
han inte gillade skämtet genom att säga att Jonas var ett ”mobboffer” 
och att han skulle ”skaffa sig ett liv”. Detta verkade endast göra det 
ännu roligare för Jonas som skrattande fortsatte att rita in detaljer på 
bilden och höll fast vid att den föreställde Henrik. Jonas ackompanje-
rades även av Fabian, som inte endast skrattade glatt åt Jonas sätt att 
driva med Henrik, utan även retsamt viftade till Henriks lugg med sin 
hand. När Henrik visade att han blev irriterad av Jonas trams verkade 
således både Jonas och Fabian se det som ännu roligare att provocera 
honom.  Detta har jag sett ytterligare exempel på när det handlar om 
ungdomarnas retsamma sätt att vara mot varandra. Om någon elev vid 
ett eller flera tillfällen har visat att han blivit irriterad eller sur på grund 
av vissa kommentarer, har klasskamraterna använt dessa kommentarer 
vid andra tillfällen. Med andra ord; när någon elev vid något tillfälle 
har visat att olika retsamma kommentarer som riktats mot honom har 
träffat en känslig punkt, tycks eleverna betrakta det som en tacksam 
punkt att trycka på om de känner för att driva med honom. 
 När eleverna vid tillfällen lyckats reta upp varandra verkar det 
dock vara något som lätt går över. Jag har exempelvis aldrig lagt mär-
ke till att eleverna är sura på varandra länge eller uppvisar någon form 
av långsinthet i det avseendet. Enligt Henrik får man också ta denna 
form av skämtande med en ”nypa salt” och antyder därigenom att han 
ser det som något som tillhör vardagen och något man både bör och får 
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stå ut med. När Jonas, efter det tillfälle han tillsammans med Fabian 
retade upp Henrik, frågade om Henrik fortfarande var sur menade Hen-
rik att han bara hade varit trött. Genom detta gav Henrik en förklaring 
till sin reaktion på deras trams, vilket var en förklaring som verkade gå 
ut på att han ville ge intrycket att han egentligen inte hade varit sur. I 
de flesta fall verkar dock eleverna inte bli särskilt irriterade eller uppre-
tade när klasskamraterna ”jävlas”. Om de inte ignorerar dessa kom-
mentarer, skrattar de själva åt dem eller försöker ge igen genom att 
själva komma med retsamma kommentarer. För eleverna förefaller 
deras retsamhet följaktligen vara ett sätt för dem att driva och fåna sig 
med varandra, men som i det hänseendet sällan leder till konflikter 
mellan dem. 
  Som en del av deras skämtsamma jargong kan elevernas retsam-
het förstås som ett sätt för dem att bryta den vardagliga lunken under 
lektionerna.  Som framgick ovan pekar vissa elever på att det under-
hållande med lärares tillrättavisningar består i att de medför ett avbrott 
från ett trist skolarbete. När dessa avbrott sker menar eleverna att det 
”händer nåt annat” än det som de förknippar med det sedvanliga under 
lektionen.  Denna upplevelse förefaller också ha en särskild tyngd för 
eleverna. Till exempel har vissa elever sagt att de inte tycker om kon-
flikteter mellan lärare och elever eftersom dessa konflikter skapar en 
dålig stämning efteråt. Trots detta menar de likafullt att sådana dispyter 
är roliga i stunden, då de ändå innebär att det händer någonting i klass-
rummet. Att eleverna anmärker på varandras regel- och normöverträ-
delser eller i andra avseenden retar varandra kan således ses som olika 
försök att göra så ”att något händer” under lektionen. Denna form av 
skämtande kan även i sig ses som ett sätt att få något att hända, det vill 
säga; att ”jävlas” eller driva med varandra blir ett roligt tidsfördriv som 
skapar en känsla av att något händer under lektionen, även om ingen 
klasskamrat tar åt sig eller att läraren sällan lyssnar till deras anmärk-
ningar på varandras norm- och regelöverträdelser. Det skämtande som 
illustreras i detta avsnitt har i den meningen likheter med hur de för-
ortsgrabbar som Kenneth Petterson (1990) skildrar i sin avhandling 
bekämpade sina känslor av att ”ingenting händer”, och den tristess som 
präglade denna känsla. Detta innebar ”att falla in i vad som helst och 
förbruka energi på det minsta möjliga” (ibid. s 4) utifrån logiken: om 
ingenting händer får man göra så att något händer.  Vad som sedan 
hände hade emellertid en underordnad betydelse, en logik som alltså 
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kan skönjas i elevernas skämtsamma jargong sinsemellan (se även 
Corrrigan, 1977).  

Att ta makten i klassrummet och stärka sin 
sammanhållning genom skämtande  
De former av skämtande som visats i detta kapitel har likheter med det 
så kallade ”skitsnacket”.  Dels utgör skämtandet en slags frizon i skol-
arbetet varmed eleverna fjärmar sig mentalt från betungande undervis-
ningssituationer och gör sin tillvaro i klassrummet roligare och uthärd-
ligare. Dels uttrycker deras skämtsamma jargong en lekfull inställning 
till skolarbetet och till olika formella regler de möter i skolarbetet, vil-
ket vittnar om att de förhåller sig på ett distanserat sätt mot dessa före-
teelser. Skitsnacket handlar emellertid om att dra sig undan det formel-
la, medan skämtandet många gånger på ett tämligen konkret sätt tar sin 
utgångspunkt i det formella, eller annorlunda formulerat; eleverna in-
förlivar skoluppgifter, regler, lärares lektionsprojekt och regeltillämp-
ning i deras skämtsamma jargong och använder därmed dessa formella 
inslag för att skapa en skämtsam stämning och underhållande situatio-
ner i klassrummet.  Det formella blir på så vis inte något ungdomarna 
drar sig undan, utan något de snarare tar i besittning och använder i 
enlighet med sina egna syften, det vill säga; att så ofta det går, försöka 
göra tillvaron i klassrummet roligare, lättsammare och uthärdligare.  
 Att ta det formella i besittning innebär också att ge sig in i en 
kamp med läraren om utrymmet i klassrummet och om hur livet ska 
gestalta sig där. Som framgått gör eleverna, i kontrast till lärarens vilja, 
om olika undervisningssituationer efter sitt eget gottfinnande, vilket 
sker genom att tramsa på ett utmanade och provocerande sätt mot lära-
ren. Skämtandet blir på dessa sätt ett vapen mot det formella (se Willis, 
1977) och ett sätt att visa opposition mot läraren och det denne söker 
åstadkomma under lektionerna, vad gäller lektionsprojekt och regler. 
Även om detta uttrycker social distans till läraren och dennes under-
visning, är det viktigt att understryka att det inte med nödvändighet är 
ett uttryck för en personlig aversion mot läraren.  Till exempel, har 
ingen elev uttryckt något negativt om den lärare de tramsar med under 
högläsningen ur Ronja Rövardotter, under redovisningen av temat mod 
eller när det gäller förbudet mot att förtära godis och dryck under lek-
tionerna, även om de som utmanar eller blir åskådare till detta tycker 
att det är roligt.  Att de uppträder på ett utmanande sätt mot läraren bör 
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i den meningen främst ses som ett uppträdande som riktas mot lärarens 
formella roll. Det behöver varken vara personligt menat eller ett ut-
tryck för en allmän illvilja mot läraren (Woods, 1976; McLaren, 1993). 
Peter McLaren (1993) menar exempelvis att det han kallar för ”mot-
ståndets skratt” snarare hänger ihop med skolan som institution än med 
vilka lärarna är som personer:  

Yet it is important to understand the laughter of resistance as more than 
wanton cruelty on the part of the students. It is not some form of jocular 
blood lust. It is, in its essence, a form of redefining the power structure of 
the class. It is a way for the student to reclaim their sense of collective 
identity. The laughter of resistance takes on the force of a group exhorta-
tion. It is an ´argument´ that cuts across class and gender boundaries yet 
remains culturally tied to whatever group employs it. Victims of the laugh-
ter of resistance are placed in a no- win situation. If a teacher reacts 
against it, or tries to deny it, then the students can prolong its effects. If the 
teacher acknowledges it, then he or she only confirms or reinforces the 
collective power behind it. (McLaren, 1993, s 165-166). 

Till sina innebörder har motståndets skratt likheter med den typ av 
tramsande som eleverna i denna studie uppvisar. Deras sätt att göra om 
undervisningssituationerna efter sitt eget gottfinnande innebär också att 
de tillfälligt tar makten i klassrummet och skapar sig ett handlingsut-
rymme så väl som en känsla av att inte vara underordnad läraren.  
Ungdomarnas oppositionella agerande blir på så vis inte endast ett öp-
pet motstånd mot läraren och det denne söker åstadkomma, utan även 
mot skolans institutionella karaktär.  Mot bakgrund av citatet ur McLa-
ren (1993), och vad som visas i detta kapitel, ges även en fingervisning 
om att makten över vad som utspelar sig i klassrummet många gånger 
kan sägas ligga hos eleverna, oavsett var den ligger formellt. Om ele-
ver beslutar sig för att utmana ordningen ter sig en ensam lärare rätt så 
maktlös i klassrummet, eller som McLaren antyder när det gäller ”mot-
ståndets skratt”; det finns få möjligheter för lärare att effektivt parera 
sådana ”attacker”, eftersom de vid sådana tillfällen ställs i en ”no-win 
situation”.  
 Som motstånd betraktat utgör även tramsandet i förhållande till 
läraren något som stärker deras gemenskap som elever.  De visar 
sammanhållning och enighet med varandra genom att sluta upp bakom 
varandras kommentarer, skratta åt varandras larviga kommentarer eller 
på andra sätt understödja sin klasskamrats ”subversiva” projekt, som 
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när Hampus hämtade drickan som läraren beslagtagit av Felix och gav 
den till honom.  Det är möjligt att denna kollektiva karaktär också är 
nödvändig för i vilken utsträckning elever lyckas omvandla undervis-
ningssituationer efter sin egen vilja. Till exempel när Josef gjorde sina 
sexistiska yttranden i samband med att läraren pratade om Warrie Diri-
es bok var det ingen av de andra eleverna som hakade på hans kom-
mentarer.  Av den anledningen blev hans uttalanden endast enskilda 
yttranden från hans sida, och i det avseendet fick tramset inte samma 
karaktär som under redovisning av temat mod eller under högläsningen 
ur Ronja Rövardotter.  
 Den skämtsamma jargongen är inte endast viktig för ungdomar-
nas gemenskap i förhållande till lärare, utan även när det gäller deras 
samvaro i största allmänhet. Förutom att denna jargong gör att det trå-
kiga och jobbiga skolarbetet blir lättsammare, främjar den en god 
stämning bland eleverna och gör således deras sociala samvaro mindre 
påfrestande.  Genom att tillskriva skämtandet sådana positiva innebör-
der upphöjer de implicit humor och ett skämtsamt lynne till betydelse-
fulla egenskaper.   Detta ger i sin tur en antydan om ett ideal beträffan-
de hur man bör och ska vara i klassrummet, eller med andra ord; de 
verkar anse att en skämtsam hållning, vilket indikerar ett informellt 
och mindre allvarligt sätt att vara, är en önskvärd kvalité hos klasskam-
raterna. Mot bakgrund av detta kan det öppna motstånd som ungdo-
marna utövar genom skämtandet också sägas handla om att framstå 
som rolig inför sina klasskamrater. Därigenom blir det även ett sätt att 
försöka ge sina klasskamrater ett gott skratt, samtidigt som man visar 
sig vågad och framstår som distanserad till skolarbetet inför dem.  
 Den skämtsamhet ungdomarna i olika situationer visar upp är i 
hög utsträckning präglad av en grabbighet, både till innehåll och till 
form.  Deras öppet utmanade sätt mot läraren utgör exempelvis ett be-
teende som oftare tillskrivs status bland pojkgrupper i skolan (se t.ex. 
Börjesson, 2005; Frosh et al, 2002; Renold; 2001). Den sexualisering 
som görs av innehållet i undervisningen i syfte att provocera den 
kvinnliga läraren ger även deras opposition en sexistisk prägel, vilket i 
förhållande till den kvinnliga läraren blir ett grabbigt sätt att utmana 
och söka få henne i obalans (se Kehily och Nayak, 1997).  Den masku-
lina jargongen blir dessutom framträdande i det skämtande som sker 
sinsemellan ungdomarna, då de har lätt för att glida in på skämt om 
sex, könsorgan, raggning av brudar, våghalsig användning av bilar 
eller motorcyklar. De uppvisar också en smått råbarkad och tuff stil 
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mot varandra i sitt skämtande. Det sistnämnda kommer främst till ut-
tryck i deras retsamma jargong, i vilken de försöker sätta dit varandra, 
jävlas eller driva med varandra. Om någon tar åt sig och blir irriterad 
verkar det endast förstärka underhållningsvärdet och göra det till en 
möjlighet att ytterligare driva med honom.   Eftersom eleverna införli-
var det formella innehållet i sin skämtsamma jargong kan de sålunda 
sägas använda detta innehåll för att upprätthålla en grabbig jargong 
sinsemellan, och på det sättet även för att konstruera en maskulinitet 
och stärka sin sammanhållning som en vis typ av grabbar (se Kehily 
och Nayak, 1997).  
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7. Fusk: ett sätt att underlätta skolarbetet 
och visa vem man är 

I de två senaste kapitlen har jag ägnat uppmärksamhet åt hur ungdo-
marna under lektionerna upprätthåller ett socialt och informellt liv i 
klassrummet. Skolarbetet innehåller emellertid prövande moment i 
form av prov och andra former av prestationer elever förväntas att ut-
föra. I detta kapitel, vilket är det sista av de empiriska kapitlen, kom-
mer intresset riktats mot hur ungdomarna resonerar om aktiviteter som 
vanligen klassificeras som fusk. Med fusk avser jag olika sätt att agera 
i skolarbetet som innebär att man bryter mot uttalade konventioner och 
normer för genomförande av skoluppgifter och prov (se Cizek, 1999). 
Detta kan bland annat betyda en användning av otillåtna hjälpmedel 
eller att de studerande på olika sätt försöker att vilseleda när en studie-
prestation ska bedömas (se Hult och Hult, 2003). De aktiviteter som 
jag lagt märke till att ungdomarna ägnar sig åt i dessa avseenden är 
bland annat att titta på fusklappar under prov, kopiera klasskamraters 
hemläxor eller svar från andra uppgifter, samt plagiera elevuppsatser 
från nätet eller skriva om dessa uppsatser utan att ange källorna. Natur-
ligtvis fuskar inte alla elever i samma utsträckning. En del fuskar mer 
systematiskt och andra mer sparsamt, eller inte överhuvudtaget. Vad 
eleverna emellertid har gemensamt är att deras uppfattningar om fusk 
är likartade, oavsett dessa skillnader. Intresset ligger primärt inte heller 
på enskilda individer, utan på de rationaliteter beträffande skolarbetet 
som eleverna ger utryck för genom sitt sätt att resonera om fusk.  

Att minska arbetsbördan i oviktiga ämnen  
När eleverna pratar om fusk beskriver de det i varierande ordalag som 
ett sätt att underlätta skolarbetet, vilket ofta upplevs som tråkigt och 
påfrestande. Eleverna menar till exempel att det är jobbigt och tråkigt 
att plugga och att fusket i det avseendet fungerar som en avlastning i 
skolarbetet. Det blir ett sätt att ”göra det lätt för sig” och ett sätt att nå 
ett hyfsat betyg utan att behöva plugga för mycket. Att fuska anser 
eleverna inte heller vara fel, vilket bland annat framgick då jag frågade 
Petter om vad han tyckte om den saken: 
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Petter  inte på det sättet som man kan få ett G i alla fall 
Samuel   kan ses genom fingrarna 
Ronny  inte på det sättet att man kan få ett G? 
Petter   nä, för ja det kan ju va väldigt viktiga kurser som eng-

elska eller som matte till exempel 
Ronny  ja 
Petter   då vill man ju verkligen ha ett G, för får man inte ett G 

där, då blir det en jävla massa efter sig  
Ronny   hm, så på så sätt, så man kan använda sig av att fuska så 

att man är säker på att få ett godkänt? 
Petter   hm, mm. Sen när man sitter o man vet att man har ett G 

och vill ha ett VG eller MVG och sitter och skriver av, 
det är ju bara totalt onödigt 

              (gruppintervju 2004-04-23) 

                    

Petter är en av de elever som vid olika tillfällen brukar uttala stark kri-
tik mot kärnämnena. Till exempel menar han att de borde slippa kärn-
ämnena eftersom de inte har någon koppling till deras kommande yrke. 
Trots det menar han att det finns viktiga ämnen som det är angeläget 
att få godkända betyg i, vilket dock inte tycks handla om att dessa äm-
nen står för värdefulla ämneskunskaper, utan snarare att han inte vill 
ha så mycket arbete efter sig. I likhet med vad som framgått ovan an-
tyder Petter att fusket minskar arbetsbördan och är ett sätt att underlätta 
ambitionen att uppnå ett bra betyg. Noterbart i hans uttalande är dock 
att han menar att det är onödigt att fuska om man redan har godkänt 
och strävar efter ett högre betyg. Varför det är onödigt specificerar han 
inte, men rimligtvis kan det ha att göra med minst två saker. För det 
första, att risken att bli upptäckt för sitt fusk är onödig att utsätta sig för 
om man redan är godkänd. För det andra, indikerar han även att han ser 
det som obefogat att överhuvudtaget lägga ned energi på att få ett hög-
re betyg, även om ansträngningen blott skulle bestå i att man fuskar. I 
den meningen belyser Petters resonemang den uppfattning som elever-
na allmänt sett har om betygen, det vill säga; att de är viktiga, men inte 
så pass viktiga att det är värt att lägga ned tid och arbete på att få ett 
högre betyg. Petters uppfattning om att godkända betyg gör det över-
flödigt att fuska har emellertid inte någon annan elev gett uttryck för. 
Flertalet tycks alltså betrakta fusk som legitimt och motiverat, oavsett 
om man strävar efter godkänt eller ett högre betyg. 
 De övriga elevernas sätt att resonera om fusk präglas, i likhet 
med Petters uppfattning, i de flesta fall av att de anser att kärnämnena 
är oviktiga. När jag till exempel frågade Erik om hur han tänker om 
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påståendet ”att man inte lär sig något när man fuskar”, menade han att 
de uppgifter som de får i kärnämnena ofta är meningslösa, eftersom de 
inte har användning av dessa uppgifter i sitt framtida arbete. Om de 
istället fick lära sig saker som de har nytta av senare skulle han kanske 
plugga mer och fuska mindre, men så länge detta inte är fallet är det 
”ok” att fuska enligt honom. Kärnämnenas oväsentliga innehåll har 
också fungerat som ett stöd i argumentationen för de elever som vid få 
tillfällen har fått sitt fusk ifrågasatt av elever med en annan syn på 
fusk. Vid sådana tillfällen har fusket försvarats med kommentarer som: 
”va fan är det här att kunna då”, eller; ”det har fan ingen betydelse, det 
är bara skola för helvete”. Genom dylika uttalanden har eleverna såle-
des trivialiserat fusket genom att peka på kärnämnenas onyttiga ämnes- 
och kunskapsinnehåll.  
 Medan fusket i kärnämnena kan sägas trivialiseras med hänvis-
ningar till att dessa ämnen är oviktiga har eleverna svårt att se att det 
skulle vara möjligt att fuska i karaktärsämnena. De menar exempelvis 
att de inte har prov i dessa ämnen på det sätt som de har i kärnämnena 
eller att de överhuvudtaget inte vet vad man skulle kunna fuska på. 
Med andra ord är karaktärsämnena för eleverna associerade med ett 
sådant innehåll som gör att de har svårt att föreställa sig att det skulle 
kunna gå att fuska: 
 
Morgan  nä, det går ju inte. Det finns ju inget att fuska på 
Ronny det finns inget att fuska på? 
Morgan                        nä lägga sten och hålla på, nä vet i fan, skita i  att tanka 

maskin, nä fan inget sånt 
Jonas                         det är att fuska det, skita i att tanka maskin (skrattar) 
Klas  ja haa (skrattar)                (gruppintervju 2004-04-19) 

                    

När Morgan svarar på min fråga om det inte finns något att fuska på 
inom karaktärsämnena ger han ett delvis ironiskt svar som även hans 
kamrater skrattar åt. Hans exempel på att ”skita i att tanka maskinen” 
som ett fusk blir i det avseendet ett exempel på en företeelse som i 
hans och klasskamraternas ögon ter sig absurt. Trots det ironiska svaret 
tycks hans poäng vara att fusk i karaktärsämnena inte skulle vara me-
ningsfullt eftersom det skulle ha en negativ effekt för dem, vilket är ett 
resonemang som andra elever också för. Samuel menar exempelvis att 
det skulle märkas om man fuskar i yrkesämnena och Henrik tror att 
man blir ”avslöjad” när man väl börjar jobba om man har fuskat i dessa 
ämnen och tycks på så vis mena att ett sådant fusk skulle leda till 
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bristande yrkeskunskaper. Till skillnad mot vad som är fallet när det 
gäller kärnämnena tror alltså eleverna att de i längden inte skulle kom-
ma undan med att fuska i karaktärsämnena och att detta dessutom skul-
le ha negativa följder för dem. Det är förstås möjligt att det finns ex-
empel på handlingar i anslutning till uppgifter och prövande moment i 
dessa ämnen som skulle kunna ses som fusk, men poängen med ovan-
stående resonemang handlar inte om ett faktiskt agerande utan om hur 
ungdomarna framställer sig själva. Eller annorlunda uttryckt; att säga 
att de fuskar i karaktärsämnena skulle vara jämförbart med att säga att 
de inte är seriösa i sina yrkesplaner, medan samma planer gör det 
oproblematiskt att säga att de fuskar i kärnämnena.  

Att inte ha tid till eller vilja att ägna sig åt skol-
arbete 
Som framgår ovan får fusket en innebörd av att underlätta skolarbetet 
och bemästrandet av prestationskrav. Detta handlar enligt eleverna inte 
om att de skulle sakna förmågan att prestera ett bra resultat utan att 
fuska. När det exempelvis handlar om att kopiera varandras hemläxor 
säger vissa elever att det är ett ”smidigt” sätt att slippa undan uppgiften 
eller få den ”ur världen”, även om de skulle kunna göra den själva. Att 
man fuskar bottnar enligt eleverna i att de varken har tid eller vilja till 
att ägna sig för mycket åt skolarbetet. Detta pekade Henrik på när jag 
frågade honom hur det kommer sig att han brukar fuska på proven:  
 
Henrik  tar mycket tid till att plugga  
Ronny  tar mycket tid säger du?  
Henrik  ja  
Ronny  ja, hur menar du då? 
Henrik   man har inte mycket tid till att plugga egentligen, när 

man är hemma, antingen ska man i väg till nån kompis 
eller ska man åka och träna och det och sen när man 
kommer hem ska man käka och göra ordning sig för dan 
där på, det tar ju den tiden 

Ronny  hm 
Henrik   så försvinner den tiden som man ska (ha) till att plugga 

egentligen                             (gruppintervju 2004-04-19) 
  

Henrik beskriver således studierna som en tidskrävande sysselsättning 
och som han i konkurrens med annat under sin fritid inte anser sig ha 
tid för. Enligt honom upptar bland annat träning och kompisar den tid 
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som skulle kunna användas för studier, vilket innebär ett uttalande som 
markerar att andra saker än skolarbete är viktigare och har högre prio-
ritet för honom. För Henrik tycks dock fusket fungera som en slags 
kompensation för att han inte tar sig tid att plugga. Fusket beskrivs 
implicit som något som gör det möjligt att i hög utsträckning prioritera 
annat än sina studier, men utan att göra avkall på ambitionen att nå ett 
bra betyg.  
 Samma motiveringar till fusk – att de inte har tid eller vilja att 
ägna sig för mycket åt skolarbetet – har även framkommit vid skriftliga 
inlämningsuppgifter. Vid ett tillfälle var eleverna satta att göra en upp-
gift om medeltiden som skulle redovisas skriftligt på högst två A4-
sidor. Eleverna fick välja om de skulle skriva om Marco Polo, konstnä-
ren Pissanello, bröderna Limbourg eller korstågen. För att leta infor-
mation till sitt arbete gick bland annat Henrik, Erik och Gustaf till en 
av skolans datasalar. När de väl befann sig där gick de så småningom 
in på Internetsidan ”mvgplus” och skrev ut en uppsats om Marco Polo, 
vilket en högstadieelev i åttonde klass hade skrivit. Eleverna förklarade 
att mvgplus var en sorts ”fusksida” där andra elevers skriftliga arbeten 
var utlagda och tillgängliga, samt att de hade avsikten att använda den 
uppsats om Marco Polo de hade hittat där till sin egen uppgift. Henrik, 
som först hade hittat uppsatsen, sa att han tänkte skriva sitt namn på 
uppsatsen och lämna in den som den var till läraren. Genom att göra 
det skulle han ”få mer tid över” och få uppgiften utförd på ”två minu-
ter” istället för ”en och en halv dag” som den annars skulle ta att göra. 
Att plagiera uppsatsen beskrevs med andra ord som ett effektivt sätt att 
minimera sin arbetsinsats och att skapa ett tidsutrymme för annat än 
den uppgift de var satta att utföra.  
 Erik och Gustaf menade däremot att de inte hade intentionen att 
lämna in uppsatsen till läraren som den var, utan att de istället tänkte 
”skriva om” den innan de lämnade den till läraren. Eftersom Henrik 
hade deklarerat att han skulle plagiera uppsatsen skulle naturligtvis ett 
plagiat från deras sida lätt leda till att läraren skulle avslöja att de fus-
kade. Men både Erik och Gustaf menade att de överhuvudtaget inte 
hade haft avsikten att ta någon uppsats från nätet och lämna in den i 
eget namn, utan använda vad de hittade på nätet till att skriva en egen 
text. Uppsatsen som de hittade om Marco Polo skulle de i det avseen-
det använda till sin uppgift genom att ”skriva om” den, eller ”renskri-
va” den som Gustaf formulerade det. När jag pratade med eleverna 
efter inlämningen av uppgiften menade Erik att han också hade använt 
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andra ”papper” i det arbete han gjort21. Gustaf menade att den text han 
lämnade in till sitt omfång hade varit lite mer än en A4, medan uppsat-
sen som de hade hittat på nätet var cirka sex sidor och att han därför 
inte hade använt mycket av uppsatsen från mvgplus. Istället hade den 
fyllt funktionen att se vad man ungefär kunde skriva om när det gällde 
Marco Polo. Den information han hade hittat efter ytterligare sök-
ningar på nätet hade dessutom i stort sett varit densamma som fanns i 
högstadieelevens uppsats. I likhet med det Henrik sa angående sitt pla-
giat menade även Gustaf att hans och Eriks sätt att ta sig an uppgiften 
var tidsbesparande. Detta konkretiserade han på följande sätt: 

för jag menar, han har ju suttit och tagit reda på allt det där och lika gärna 
som att vi ska sitta och hämta tio böcker i biblioteket och ta reda på sam-
ma grejer, så kan man i stort sett ta det där och titta ungefär liksom. 
                (gruppintervju 2004-04-19) 

Gustaf förefaller alltså se deras sätt att gå tillväga för att få ihop en text 
om Marco Polo som ett logiskt och närmast självklart arbetssätt. Från 
hans perspektiv skulle det både vara ett onödigt arbete och slöseri med 
tid att använda böcker för att få kännedom om samma saker som man 
får reda på genom den uppsats de hittade på nätet. Även om deras ar-
betssätt syftade till att minimera arbetsinsatsen tycker varken Gustaf 
eller Erik att det var fusk, eftersom de hade skrivit om innehållet i hög-
stadieelevens uppsats och därtill använt andra ”papper”. I det avseen-
det verkade de anse att detta innebar att de ändå hade utfört ett eget 
arbete med uppgiften och att produkten därför inte var ett resultat av 
fusk. Att det inte är fusk att skriva om andra elevers uppsatser som 
man hittar på internetsidan ”mvgplus” är en uppfattning som även de 
andra eleverna har. Fabian sa exempelvis vid ett tillfälle att han inte 
såg det som fusk att använda uppsatser från mvgplus eftersom man då 
bara tar ”fakta”, vilket utgör fakta som ändå är densamma som finns i 
böcker. Om man däremot plagierar eller inte ”skriver om” innehållet i 
de uppsatser man hittar på nätet, menar Fabian, liksom sina klasskam-
rater, att det är fusk. Elevernas sätt att resonera om sin användning av 
mvgplus kan i det hänseendet ställas i relation till vad Sven- Eric Li-
edman (2001) för fram angående relationen datorer och fusk. Som en 

                                                 
21 ”Papper” är en benämning eleverna använder för att beteckna olika slag av texter, 
t.ex. stenciluppgifter och uppsatser.  
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följd av utvecklingen av datormediet menar han att det finns tecken på 
att det sker en förändring hos framförallt yngre generationer vad gäller 
förhållningssätt till kunskap och redovisning av detsamma. Denna för-
ändring består i att det vuxit fram ett synsätt där det ses mer angeläget 
att finna svar och information snabbt än att lära sig ämneskunskaper 
som snabbt ändå glöms bort. I detta synsätt betraktas det inte som vä-
sentligt att omformulera texter med egna ord eller att citera korrekt 
menar Liedman. 
 Det är möjligt att de elever som ingår i denna studie speglar den 
förändring i kunskapssyn Liedman menar sker. Deras sätt att resonera 
tycks bottna i att de främst ser olika uppgifter som produkter som ska 
levereras, medan processen och vad man kan lära på vägen inte uppfat-
tas som viktig. Eleverna verkar emellertid vara medvetna om att lära-
ren mycket väl skulle kunna anse att de fuskar när de hämtar elevupp-
satser från mvgplus och ”skriver om” dessa. I uppgiften om Marco 
Polo krävde inte läraren att källorna skulle redovisas. Om de hade haft 
det kravet skulle de enligt Gustaf inte ha kunnat använda uppsatsen 
från mvgplus, eller andra elevuppsatser. Läraren skulle enligt honom 
troligen inte godkänna dessa källor. När jag frågar honom varför han 
tror detta menar han att lärare ”är sådana” som vill att det ska vara ”re-
gelrätt”, och i det avseendet vill att ”man ska sitta helt själv med en 
bokjäkel och hitta all information”. Fastän eleverna inte ansåg att deras 
sätt att arbeta med uppgiften om medeltiden som fusk föreställer de sig 
med andra ord att läraren sannolikt inte skulle godkänna deras arbets-
sätt. Deras sätt att resonera vittnar på så vis om att de ser det som mer 
angeläget att spara tid i skolarbetet än att rätta sig efter vad de tror lära-
re ser som ett korrekt sätt att utföra detta arbete. I den meningen speg-
lar Eriks och Gustafs sätt att utföra uppgiften den uppfattning som 
kommer till uttryck när eleverna i överlag motiverar ageranden som de 
själva ser som fusk, det vill säga; det är viktigare att spara tid och att 
göra det lätt för sig i skolarbetet än att vara följsamma mot formella 
normer och regler i skolan.  
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Det underhållande och spännande fusket  
När eleverna under intervjuer pratar om fusk i skolarbetet kommer 
vissa av dem lätt in på beskrivningar om hur de har fuskat vid olika 
tillfällen. Det kan exempelvis handla om att de tillsammans med en 
kamrat gömde sina läroböcker på toaletten och sedan under provet bad 
om lov för att gå på toan. Eller, att de vid ett tillfälle gjorde ett prov 
utan tillsyn i ett rum och allt de behövde göra vara att avsiktligt ge fel 
svar på vissa frågor så att läraren inte skulle misstänka att de hade haft 
tillgång till boken. I linje med dessa historier har andra elever uppgett 
att de fuskat sig genom hela högstadiet eller att de undgått att bli upp-
täckta fastän de fuskat på ett uppenbart sätt. Endast undantagsvis för-
täljer elevernas historier att de någon gång blivit ertappade av läraren. 
Henrik berättade dock vid ett tillfälle att lärare på högstadiet ibland 
misstänkte att han fuskade, men att han då hade kommit undan genom 
olika bortförklaringar. Många av elevernas berättelser om fusk relate-
rar förvisso till erfarenheter från högstadiet och har en anekdotisk ka-
raktär. Dessa berättelser blir likafullt ett sätt för ungdomarna att stolt-
sera med sitt fusk och att beskriva sig själva som elever som ofta 
kommer undan med sitt fuskande och därigenom lyckas lura lärare och 
skola.  
 Att man kommer undan med sitt fusk förefaller också betraktas 
som roligt av eleverna. Till exempel skrattade eleverna under en inter-
vju när Tomas berättade att en av lärarna inte tillhörde dem som hade 
”järnkoll” och följaktligen inte märkte att de brukade fuska under hen-
nes lektioner. Att fusket och lärares bristande uppmärksamhet har ett 
underhållningsvärde har även framgått i andra situationer. Vid ett till-
fälle skrev sju elever ett prov, varav sex av dem fuskade genom att titta 
på fusklappar. Under provet flinade eleverna stundtals mot varandra 
och mot mig, vilket indikerade att de tyckte att det som utspelade sig 
under provet var roligt. När eleverna pratade om provet på rasten efter-
åt var stämningen exalterad och de verkade i det avseendet uppleva sitt 
fusk som anmärkningsvärt. Bland annat påstod Morgan att jag måste 
ha sett hur mycket de hade fuskat och Gustaf ville titta i mitt anteck-
ningsblock för att se vad jag hade skrivit om situationen. Det uppseen-
deväckande med deras fusk föreföll främst handla om att läraren fak-
tiskt inte hade upptäckt dem, trots att en majoritet av dem hade fuskat. 
Till exempel sa Jonas att Fabian inte hade varit särskilt diskret med sin 
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fusklapp och att han själv hade haft sin väl synlig utan att läraren lagt 
märke till den, något han föreföll uppleva som roande. När Gustaf se-
nare under en intervju pratade om denna situation menade han att det 
var ”fränt” att så många av dem hade klarat av att fuska utan att bli 
upptäckta. Fusket verkade i hans ögon således inte endast ha varit an-
märkningsvärt, utan också lite häftigt. 
 För eleverna utgör fusket också ett spännande inslag i deras var-
dag. Strax innan provet som beskrevs ovan hade börjat lånade Gustaf 
lärarens penna, eftersom hans egen var för kort för att kunna skriva 
med. Detta hade tydligen ställt läraren utan en egen penna och med 
avsikten att låna Gustafs ”pennstump” gick han fram till honom under 
provet. Efter provet pratade eleverna om denna händelse och menade 
att de i samma ögonblick som läraren gått fram till Gustaf hade trott att 
läraren upptäckt hans fusklapp, varför det också hade varit ett nervkitt-
lande moment under provet. Elevernas beskrivning av denna händelse 
belyser i den meningen vad de sagt under intervjuer om fusket, nämli-
gen att man är ”nervös” när man fuskar, eller att ”man sitter lite på 
spänn i fall man åker dit”. Enligt ungdomarna uppstår alltså ett spän-
ningsmoment som kommer ur att de riskerar att bli upptäckta av lära-
ren, vilket i det avseendet ger fusket en innebörd av att leva vågat i 
relation till skolan och dess regler. När eleverna pratade om den ovan 
angivna situationen underströk de denna innebörd och gestaltade denna 
situation som exempel på deras riskfyllda agerande i skolarbetet. 
 Fusket beskrivs emellertid inte alltid som underhållande på det 
sätt som eleverna gör ovan. Vid ett provtillfälle hade Henrik med sig 
en fusklapp som han inte använde. Under provet gav läraren ett intryck 
av att vara uppmärksam på det mesta som skedde i klassrummet och av 
den anledningen verkade det som att Henrik inte vågade ta fram sin 
fusklapp. När jag under en intervju frågade om denna situation bekräf-
tade Henrik denna tolkning, men gled tillsammans med Petter in på ett 
resonemang om att de inte såg fusket som speciellt roligt när det hand-
lade om denna lärare:  
 
Henrik   ja, hon har rätt bra koll hon och sen, vill man inte lik-

som, jag vill ju inte gärna sumpa den chansen  
Ronny  nä 
Henrik  så att hon kommer på en  
Petter  man vill inte gärna fuska för henne  
Henrik  nä 
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Petter   för det känns så dumt, eftersom hon ger en så mycket tid 
och extrachanser och  

Ronny  mm 
Petter  typ på lektionerna o och så, hjälper hon till på 
 lektionerna så mycket   
                                         (gruppintervju 2004-04-23) 
 
Den lärare som Henrik och Petter pratar om betraktar de allra flesta av 
eleverna som en särskilt juste lärare. I excerptet här framgår att elever-
na anser att hon är hygglig, eftersom hon är hjälpsam och visar en väl-
vilja mot dem genom att ge dem mycket tid och ”extrachanser” av oli-
ka slag. Jag har inte lagt märke till om Petter brukar fuska på denna 
lärares prov, men här menar han att han inte vill fuska på hennes prov, 
då det skulle kännas dumt, vilket är en känsla som tycks handla om att 
han ser det som ett dåligt sätt att återgälda hennes hygglighet. Även 
Henrik, som vid tillfällen både har försökt att fuska och lyckats fuska 
på lärarens prov, antyder att det har större betydelse i fall hon skulle se 
honom fuska än om någon annan lärare skulle göra det. Genom att 
beskriva ett sådant avslöjande som ett sätt att ”sumpa chansen” förefal-
ler han möjligen också anse att det skulle vara förknippat med en större 
upplevelse av att ”tappa ansiktet” än om det skulle vara någon annan 
lärare som kom på honom med att fuska. Därmed beskriver han fusket 
i detta fall på ett sätt som för tanken till att det blir ett nödvändigt ont, 
dels för att det tycks vara förenat med större konsekvenser om han blir 
upptäckt, dels för att han, i likhet med Petter, också tycker att det 
egentligen inte är ett juste sätt att återgälda lärarens hygglighet.  

Fusk som en gemensam och privat angelägen-
het  
Vid en rad tillfällen har jag lagt märke till att eleverna på olika sätt 
hjälper varandra att fuska. Att låta klasskamrater kopiera hemläxan 
eller svar på olika uppgifter benämner eleverna som ”hjälparbete”, 
vilket betraktas som en naturlig sak att göra i skolarbetet. Eleverna 
menar förvisso att det är upp till var och en att själv avgöra om man 
vill låta andra kopiera de uppgifter man gjort, men säger samtidigt att 
de inte tror att någon någonsin har nekat en klasskamrat att göra det. 
Eleverna hjälper också varandra att fuska under prov. Vid ett tillfälle 
då några elever gjorde ett omprov samtidigt som läraren hade en 
genomgång av ett lärostoff för övriga elever, visade Morgan upprepade 
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gånger Jonas svaren från instuderingsfrågor till provet genom att dis-
kret hålla upp en sida från ett kollegieblock där svaren var nedteckna-
de. Inför det prov som beskrevs i avsnittet ovan och på vilket en majo-
ritet av eleverna fuskade, hade även eleverna förberett sitt fusk till-
sammans. Bland annat diskuterade Fabian och Gustaf huruvida Fabi-
ans ”fusklapp” skulle räcka för att nå godkänt på provet. Fabian trodde 
att fusklappen inte var bra, medan Gustaf menade att den förmodligen 
var tillräckligt bra för att nå betyget godkänd och uppmuntrade därige-
nom honom att använda fusklappen.  Innan lektionen lånade Klas fusk-
lappen och kopierade upp fem exemplar och gjorde på så vis Fabians 
fusklapp tillgänglig för dem som ville ha den.  
 Att eleverna samarbetar och hjälper varandra att fuska tycks vara 
något av en självklarhet för eleverna. Enligt Henrik handlar deras hjälp 
om att de vill att klaskamraterna ska få bra betyg, och Morgan menar 
att man måste hjälpa sina klasskamrater och antyder att det handlar om 
att vara juste mot kompisarna i klassen. Att på olika sätt bistå varandra 
med hjälp vid fusk tycks med andra ord ses som en kamratlig och soli-
darisk gest hos eleverna, vilket också tidigare forskning som berört 
fusk bland studenter har visat (se t.ex. Ashworth och Bannister, 1997; 
Johansson, 2000). I linje med denna elevsolidaritet betraktas skvaller 
för läraren som ett allvarligt brott mot deras kamratnormer. Det har 
enligt eleverna visserligen aldrig hänt att någon av dem har ”tjallat”, 
men om någon skulle göra det skulle det uppfattas som ytterst ”taskigt” 
och leda till ett missnöje hos klasskamraterna. Enligt Petter och Henrik 
skulle en ”tjallare” förmodligen utsättas för sanktioner av klasskamra-
terna, eller som de själva formulerar det: ”bli totalt utmobbad”. Även 
om eleverna menar att det är upp till var och en att besluta om man vill 
hjälpa någon att fuska, så stämmer det således inte helt. Den som inte 
fuskar eller inte konkret hjälper till att fuska bör hålla tyst om och ge 
ett passivt stöd till de andras fusk, så vida han inte är beredd att ta kon-
sekvenserna för sitt skvaller.  
 Normen om att inte ange någon och det passiva stöd till fusket 
denna norm kräver förefaller inte vara särskilt betungande för de elever 
som inte brukar fuska, då de också anser att fusk är acceptabelt. Ett 
undantag finns dock. Det är Krister, som i likhet med sina klasskamra-
ter ogillar de flesta av kärnämnena, men skiljer sig från dem beträffan-
de synsättet på fusk. Att fuska är ur hans perspektiv principiellt fel och 
därför inget han ägnar sig åt. För att vara ”snäll” brukar han låta 
klasskamraterna kopiera hans hemläxor, utifrån logiken att de får skyl-
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la sig själva om det skulle visa sig att han har gjort fel. När det handlar 
om prov blir han däremot irriterad och upplever det som orättvist om 
de som fuskar får högre betyg än vad han själv får. Vid olika tillfällen 
har han också berättat för sina klasskamrater vad han allmänt tycker 
om fusk och en gång även öppet kritiserat deras fusk, en kritik som 
ledde till en ordväxling i vilken de inblandade deklarerade sina åsikter 
om frågan för att kort därefter gå åt varsitt håll. Kristers upplevelse av 
de andras fusk som orättvist innebär dock inte att han skulle kunna 
tänka sig att ange sina klasskamrater, eftersom han då skulle skapa ett 
”jäkla liv” i klassen och få alla emot sig. Krister tycks alltså uppleva de 
andras fuskande som frustrerande, samtidigt som han upplever att han 
inte kan göra någonting åt det på grund av det tabu mot skvaller som 
finns hos eleverna. 
 Som antyddes ovan tycks Krister vara ensam om sina uppfatt-
ningar om klasskamraternas fusk. De elever som uppger att de inte 
brukar fuska menar att de inte det inte spelar någon roll att andra i de-
ras klass gör det. Till exempel säger Roger att de andras fusk inte får 
några följder för det betyg han får och menar i hänseendet att han var-
ken upplever de andras fusk som okamratligt eller orättvist. Andra ele-
ver har sagt att de ”skiter i” om någon fuskar, eller att det är upp till 
var och en om man vill fuska. Genom dylika formuleringar framställer 
ungdomarna fusket som en personlig angelägenhet och privatiserar 
därigenom det till att handla om något som enbart rör den person som 
väljer att fuska. 
 Beskrivningen av fusket som en personlig angelägenhet återfinns 
också hos de elever som uppger att de brukar fuska. Morgan menar 
exempelvis att fusk inte kan ses som något klandervärt, eftersom det 
bara är han själv som ”drabbas av det”. Vad man kan drabbas av speci-
ficerar han inte, men förmodligen avser han bristande ämneskunskaper 
och kanske även risken att bli upptäckt av läraren. Om det gäller kun-
skaper kan Morgans resonemang i så fall sägas vara anmärkningsvärt 
eftersom han, liksom sina klasskamrater, anser att flertalet kärnämnen 
är irrelevanta. Att han pratar om sitt fusk i termer av konsekvenser kan 
i det avseendet vittna om att han likväl föreställer sig att något kan gå 
förlorat när man fuskar, men att det samtidigt är ett pris som han up-
penbarligen tycker är värt att betala. Desto viktigare, de konsekvenser 
som fusk eventuellt kan medföra är något som enligt honom enbart rör 
honom själv och ingen annan. Ur det perspektivet är fusk varken 
okamratligt eller orättvist mot dem som väljer att inte fuska. Morgan 



135 

beskriver därigenom fusket som ett (norm)brott utan några skadeverk-
ningar eller med något egentligt offer, vilket enligt andra studier tycks 
vara ett vanligt sätt för elever att motivera fusk (Murdock & Ander-
man, 2006; Pulvers & Diekhoff, 1999). I denna studie utgör, som fram-
gått, detta sätt att betrakta fusket ett perspektiv som delas av både de 
som säger att de fuskar och majoriteten av dem som menar att de van-
ligtvis inte fuskar.  

Fusket som särskiljande markör och tecken på 
normalitet 
Som framgick i avsnittet ovan finns det elever som menar att de inte 
brukar fuska, men som ändå accepterar att andra i klassen gör det. När 
dessa pratar om fusk avser de vanligen fusk vid prov och inte att man 
kopierar svar från klasskamraters uppgifter eller att man ”skriver om” 
andra elevers uppsatser. Till exempel menar Gustaf och Roger att de 
sällan fuskar vid prov, men uppger däremot att de ofta skriver av hem-
läxor eller svaren från olika uppgifter som klasskamrater gjort. Enligt 
dem är detta inte lika allvarligt som att fuska på prov, eftersom hem-
läxor enligt dem inte har samma koppling till betygen som proven har. 
Att ha gjort sina hemläxor är bara ”ett plus i kanten” och kan möjligt-
vis påverka betygen om man ligger på gränsen mellan två betyg, varför 
kopiering av hemläxorna enligt dem inte är samma sak som att fuska 
vid prov. Genom detta sätt att resonera kan Gustaf och Roger indirekt 
sägas göra gällande att de inte fuskar lika mycket som vissa av deras 
klasskamrater och således göra skillnad på sitt eget och de andras fusk. 
Detta tycks emellertid inte handla om en kritik mot de andra klasskam-
raterna, utan snarare vara ett sätt för Gustaf och Roger att illustrera 
karaktären av sitt eget fusk. Gustaf och Roger tycker inte endast att det 
är acceptabelt att fuska, utan menar även att det är något som de flesta i 
deras klass på ett eller annat sätt ägnar sig åt. De har dock olika upp-
fattningar huruvida fusket innebär att deras klass skiljer sig från andra 
klasser: 
  
Ronny skulle ni säga att det är utbrett med fusk i er klass? 
Roger ja 
Gustaf  det är det faktiskt 
Ronny  det är det?  
?  ja  
Ronny              det är många som fuskar helt enkelt? 
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Gustaf   fast det är det nog ganska mycket i hela bygg nästan, 
alltså 

Roger  jag tror många i hela skolan fuskar faktiskt  
Ronny  ja 
Gustaf  fast mest är nog inom bygg, för där är det ju liksom folk 

som vill ha det lite  
?                 (ohörbart) 
Gustaf  ja lata lektioner och sånt. Det är de som går bygg oftast 

också  
Ronny  ja 
Gustaf mycket av det är det ju så 
Ronny  hm, lata personer? 
Gustaf  som inte orkar bry sig, kan man lika gärna bli snickare 

 tänker dem, så behöver du bara räkna matte och läsa lite 
svenska och ha lite engelska, så är du färdig 

                   (gruppintervju 2004-04-19)  

 
Oavsett om Gustaf och Roger har olika föreställningar om fuskets ut-
bredning har deras sätt att beskriva fusket en sak gemensamt. Genom 
att säga att fusket antingen är vanligt förekommande i deras klass eller 
på skolan i stort, beskriver de det som en normal och mindre anmärk-
ningsvärd företeelse (se även Murdock & Andermann, 2006). För Gus-
taf är emellertid fusket något som gör att hans klass, så väl som ung-
domar på Byggprogrammet generellt, speciella i relation till andra 
elevgrupper. Han föreställer sig att de fuskar mer eftersom de är den 
sortens elever som ”inte orkar bry sig” och ”vill ha lata lektioner”, vil-
ket också gör dem mer benägna att fuska. Med denna beskrivning av-
ser inte Gustaf att de är lata per definition eller att de förhåller sig på 
ett liknande sätt till exempelvis skolarbetet i karaktärsämnena, utan att 
de är ointresserade av den typ av skolarbete som bedrivs i kärnämnena. 
Hans sätt att resonera om fusket speglar i detta avseende en föreställ-
ning om skillnader mellan olika elevgrupper och att andra elever har en 
annan inställning till studier i kärnämnena.  
 Den uppfattning Gustaf har om fusket i sin klass förefaller han 
emellertid vara ensam om bland sina klasskamrater. En vanligare åsikt 
hos eleverna är den som Roger företräder ovan, det vill säga; att fusket 
är allmänt utbrett på skolan, oavsett vilket program det handlar om. 
Enligt andra elever är fusk snarare vanligt bland elever i största all-
mänhet. Morgan menar exempelvis att han inte tror det finns någon 
som aldrig har fuskat vid något tillfälle, inte ens lärare. Henrik säger 
att han inte känner någon som inte fuskar och påstår att ”alla som inte 
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går natur fuskar” och framställer på så vis både fusket som något van-
ligt bland elever i stort och elever på Naturvetenskapsprogrammet som 
annorlunda än elever i allmänhet. Fusket beskrivs i det avseendet som 
ett mer eller mindre normalt sätt att agera vid studier snarare än något 
som gör dem avvikande i förhållande till flertalet andra elevgrupper.  

Identitetsmarkör och överlevnadsstrategi  
Hos ungdomarna utgör fusket en mångfacetterad identitetsmarkör. 
Fusket och deras sätt att prata om detsamma belyser i den meningen 
hur eleverna vill framstå, deras självbild och vad de tycker är viktig 
och oviktigt i skolan. Den identitet ungdomarna konstruerar med ut-
gångspunkt i fusket förefaller som framgått i föregående avsnitt inte 
göra att de känner sig speciellt annorlunda än andra elever, i varje fall 
inte när det gäller fusket som fenomen. Deras blivande yrke och oin-
tresse för skolarbetet i kärnämnena framstår dock som självklara ut-
gångspunkter i deras sätt att motivera fusket. Fusk i kärnämnena anses 
inte ha någon betydelse då dessa ämnen är betydelselösa för dem, till 
skillnad mot fusk i karaktärsämnena, vilka utgör ämnen som ses som 
viktiga ämnen för deras identitetsprojekt som blivande byggnads- och 
anläggningsarbetare. I kombination med att eleverna menar att de var-
ken har tid eller vilja till att ägna sig för mycket åt skolarbetet, blir 
deras hänvisningar till sitt blivande yrke ett sätt att signalera en distan-
serad och avvisande hållning till kärnämnena. Genom fusket uttrycks 
med andra ord ungdomarnas uppfattning om att kärnämnenas kun-
skaps- och ämnesinnehåll inte har något väsentligt att erbjuda dem, 
åtminstone inte på ett sådant sätt att de tycker det är värt mödan att 
lägga ned för mycket tid på studierna.  
 Den distanserade hållningen till kärnämnena markeras även ge-
nom att de ser det som underhållande att fuska. Framförallt verkar det 
faktum att lärarna inte upptäcker deras fusk vara något som eleverna 
upplever som skojigt. I detta avseende tycks underhållningsvärdet i 
fusket hänga samman med den symboliska innebörd det får, nämligen 
att de upplever sig vinna över den institutionella miljön och dess krav. 
Med sitt fusk kringgår ungdomarna obemärkt de formella spelreglerna, 
lurar lärare och skola, vilket ur deras perspektiv är en seger som är väl 
värd att skratta åt, men också att stoltsera över genom att komma med 
historier om hur man fuskat vid olika tillfällen.  
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Det är möjligt att ungdomarnas sätt att beskriva sitt fusk speglar ett 
grabbigt sätt att förhålla sig till dels skolarbetet, dels fusk i allmänhet. 
Till exempel har nonkonformism mot skolan i andra studier framhållit 
som ett väsentligt inslag i hur pojkar skapar och upprätthåller maskuli-
nitet i relation till skolan (Frosh et al, 2002). När det gäller fusk och 
dess samband med kön är emellertid forskning inte entydig. Vissa stu-
dier pekar på att kön inte har någon betydelse i frågor om fusk, medan 
andra studier pekar på att män oftare har en tolerantare syn på fusk och 
är mer benägna till att chansa (se Hult och Hult, 2003). Det finns också 
forskning om fusk som pekar på att tjejer oftare än killar kommer med 
bortförklaringar när det gäller sitt fuskande (Ward & Beck, 1990). Att 
eleverna ser fusk som acceptabelt, nästintill hyllar det, framhåller det 
som spännande, häftigt samt inte verkar ha något emot att betraktas 
som fuskare kan mot bakgrund av andra studier alltså ses som genus-
kodade företeelser.  
 Ungdomarna upprätthåller emellertid inte sin distanserade håll-
ning till skolarbetet i alla lägen. Deras hyllande av fusket är något som 
bygger på att de inte identifierar sig med skolan i formell eller institu-
tionell mening, det vill säga; att de inte känner samhörighet med sko-
lan och inte anser att de vinner något på att anpassa sig efter dess spel-
regler (se även Voelk Finn och Frone, 2004). När det finns ett starkt 
personligt och socialt band till läraren blir det dock inte lika roligt för 
eleverna att fuska. Detta illustrerades när eleverna pratade om fusk för 
en lärare som de anser är särskilt hygglig. En elev menade att han inte 
vill fuska på hennes prov, eftersom det skulle vara ett dåligt sätt att 
återgälda hennes hygglighet och hjälpsamhet. En annan elev, som bru-
kar fuska för denna lärare, tycks se sitt fusk som ett nödvändigt ont och 
menar att det skulle vara värre om hans fusk blev avslöjat av denna 
lärare än om någon av de andra lärarna stod för upptäckten. Ungdo-
marnas sätt att resonera tyder alltså på att fusket får olika innebörd 
beroende på vilken lärare de fuskar för. Att fuska för en ”vanlig” lärare 
har ingen betydelse och framställs i positiva ordalag, men att göra 
samma sak för en lärare de uppfattar som hygglig framställs som pro-
blematiskt och blir något som de inte vill stoltsera med. 
 Fusket har också olika innebörd beroende på hur man fuskar en-
ligt eleverna. När det gäller kopiering av hemläxor eller svar från 
klasskompisars uppgifter tonar eleverna snarare ned sitt regelbrott ge-
nom att beskriva det som mindre allvarligt än fusk vid prov. Eleverna 
anser även att de inte fuskar när de ”skriver om” andra elevers uppsat-
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ser som de hittat på nätet, även om de förmodar att läraren skulle se det 
som fusk. I detta avseende framgår förvisso att ungdomarna inte ser 
det som viktigt att rätta sig efter vad de tror att läraren anser vara ett 
korrekt arbetssätt med källor, men de ser inte heller varje handling, 
som en utomstående skulle kunna se som fusk, som ett exempel på 
deras fuskande. Med hänsyn till att eleverna inte har något emot att bli 
betraktade som fuskare eller ser denna beteckning som något negativt, 
visar detta på att eleverna inte tar varenda ”chans” att framhäva att de 
fuskar. Att framhäva detta tycks de således reservera för handlingar 
som de anser är tydliga exempel på regelbrott för genomförandet av 
skolarbetet. 
 I en diskussion om att fusket på olika sätt är ett uttryck för di-
stans till skolan är det väsentligt att inte bortse från att det även under-
stryker elevernas uppfattning om vikten att få hyfsade betyg. Fusket 
utgör i det avseendet en strategi som eleverna kan använda för att ta 
tillvara sina egna intressen inom ramen för kärnämnena, nämligen att 
inte ägna sig för mycket åt skolarbete men samtidigt inte ge upp strä-
van att få hyfsade betyg. Det sistnämnda belyser ungdomarnas före-
ställning om att betygen kan ha en betydelse för dem, det vill säga; att 
dåliga betyg kan inverka på möjligheterna att få jobb eller medföra att 
de framstår som allmänt obildade. Fusket blir i det avseendet något 
som ytterligare visar att ungdomarna tillskriver betygen ett värde, även 
om det också speglar en instrumentell inställning till skolarbetet. Om 
eleverna inte såg betygen som viktiga kanske de överhuvudtaget inte 
skulle bry sig om att fuska, utan snarare se det som obefogat att lägga 
tid och energi på att ens försöka fuska, vilket Petters resonemang om 
varför han ser fusk som omotiverat om man redan är godkänd illustre-
rade. Fusket kan mot bakgrund av detta ses som en mångbottnad över-
levnadsstrategi. För det första blir det ett sätt att minska tristess och 
påfrestning i det omedelbara skolarbetet genom att minska arbetsbör-
dan. För det andra blir det ett sätt att underlätta en ambition att få ett 
hyfsat betyg och i det avseendet göra skolarbetet lättsammare. Därige-
nom utgör fusket ett sätt att hantera prestationskrav som de förvisso 
anser är orimliga i relation till deras yrkesplaner och livsprojekt, men 
som de ändå upplever att de bör klara för att dels inte riskera att stjälpa 
yrkesplanerna, dels inte riskera att framstå som elever som saknar 
grundläggande kunskaper och färdigheter. 
 Som ett sätt att hantera prestationskraven utgör även fusket en 
gemensam angelägenhet för eleverna. För att vara kamratliga och soli-
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dariska med varandra samarbetar eleverna på olika sätt så att möjlighe-
terna att fuska och komma undan med det underlättas. Detta innebär att 
fusket är en företeelse där deras sammanhållning och deras normer om 
att vara juste mot varandra framträder. Eleverna förutsätter och kräver i 
detta avseende att lojaliteten i första hand ska vara riktat mot 
klasskamraterna och inte mot lärare eller skolans formella regler. Detta 
krav på klasskamraterna förefaller dock inte vara särskilt betungade för 
majoriteten av de elever som säger att de inte brukar fuska. De anser, i 
likhet med dem som uppger att de fuskar, att fusk är en privatsak efter-
som det inte får några följder för någon annan, främst i termer av vilket 
betyg man får. Av denna anledning blir fusket alltså inte något som 
orsakar splittring mellan eleverna, utan främst är en företeelse som 
kastar ljus över att de ser det som viktigt att upprätthålla goda relatio-
ner med varandra. Även om man inte hjälper någon konkret att fuska, 
så vill man inte lägga sig i sina klasskamraters privata angelägenheter, 
klandra någon för fusket; och framförallt inte skvallra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

8. Avslutande diskussion 

De ungdomar som har studerats i denna avhandling utgör en grupp 
elever som genom sitt ointresse för teoretiskt skolarbete alltid funnits 
inom utbildningssystemet.  Mot bakgrund av detta är det viktigt att 
understryka att denna studie inte primärt handlar om byggelever i all-
mänhet, utan om pojkar som sökt sig till ett yrkesförberedande pro-
gram och som inte anser att kärnämnena har något väsentligt att erbju-
da dem.  Olika gymnasieprograms popularitet varierar i tid och det 
söktryck ett program för tillfället har bidrar till att utforma det elevkli-
entel programmet får. Detta betyder också att inställningen till skolar-
bete och livsprojekt hos ungdomar på ett specifikt program kan variera 
över tid.  De sätt ungdomarna gör och uppträder som byggelev i förhål-
lande till kärnämnena i denna studie behöver med andra ord inte ske på 
samma sätt som om fältstudien gjorts vid en annan tidpunkt, eller på en 
annan ort. De rationaliteter de utgår från när de avfärdar kärnämnena 
är däremot sannolikt representativa för andra yrkesgymnasister som är 
ointresse av kärnämnena, i varje fall om man ser till forskning som 
berör förhållningssätt till kärnämnena hos denna grupp av elever (t.ex. 
Hill, 1998, 2001, 2006, 2007; Malmgren, 1992). 
 Att jag genomförde studien i två klasser på just Byggprogrammet 
är alltså snarare en bisak i förhållande till mitt initiala och i mötet med 
fältet utvecklade forskningsintresse.  Detta intresse har, som framgått, 
handlat om att analysera ungdomarnas förhållningssätt till kärnämnena 
som en del i deras identitetsskapande i relation till dessa ämnen. Detta 
identitetsskapande har illustrerats i fyra empiriska kapitel. Det första, 
ungdomarnas principiella hållningar till kärnämnena, syftade till att ge 
en bild av hur de huvudsakligen resonerar om kärnämnena och det 
sammanhang dessa ämnen utgör för dem i deras skolgång.  I de tre 
efterföljande empiriska kapitlen har mer specifika och konkreta förete-
elser i ungdomarnas liv under lektionerna och i relation till skolarbetet 
stått i blickfånget, nämligen deras privata samtal (eller det s.k. skit-
snacket), deras skämtsamma jargong och fusket.  Intentionen med des-
sa kapitel har varit att fördjupa och utveckla analysen av deras sätt att 
förhålla sig till kärnämnena, och därigenom även analysen av deras 
identitetsskapande i relation till dessa ämnen.  I detta avslutande kapi-
tel är min avsikt att på ett övergripande sätt ytterligare belysa ungdo-
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marnas sätt att förhålla sig till kärnämnena som en del i deras identi-
tetsskapande. Detta kommer jag att göra i relation till dels relevant 
tidigare forskning, dels frågor om opposition mot skolan och kärnäm-
nena. Det sätt denna diskussion förs förutsätter att läsaren tagit del av 
de tidigare kapitlen, vilket betyder att jag kommer att vara sparsam 
med ett detaljerat återberättande av vad som redan framgått i de före-
gående kapitlen.  

Yrket som norm och motviljan mot teoretiska 
studier 
I den forskning som jag refererat till tidigare ges olika bilder av yrkes-
gymnasisters inställning till sin utbildning och till kärnämnena.  Det 
finns studier som visar att det yrke deras utbildning förbereder för spe-
lar en väsentlig roll för dem. Till exempel pekar Hellsten och Prieto 
(1998) på att många som söker sig till de yrkesförberedande utbild-
ningarna gör det av intresse för karaktärsämnena. Yrkeselevers inställ-
ning till sin gymnasieutbildning präglas i linje med detta också av ett 
nyttotänkande där yrket står i förgrunden (se Andersson, 2000; Carls-
son, 2001; Hill, 1998, 2001, 2006, 2007).  Margreth Hill (1998) visar i 
detta avseende på två olika grupper av elever: de studietrötta och de 
studiemotiverade. Båda dessa grupper premierar karaktärsämnena 
framför kärnämnena, men skiljer sig åt när det gäller deras uppfattning 
om kärnämnena. De studiemotiverade ser kärnämnena som nödvändi-
ga, även om de främst studerar för betygens skull och i den meningen 
har en instrumentell hållning till dessa ämnen. De studietrötta för där-
emot fram kritik mot kärnämnena och menar att dessa ämnen är tråkiga 
och ovidkommande för deras kommande yrke. De är enligt Hill (1998) 
emellertid mer toleranta beträffande teoretiska moment i deras yrkes-
ämnen. 
 En annan bild av ungdomar på yrkesberedande program ger Er-
ling Bjurström (1997). Utmärkande för yrkeseleverna i hans studie är 
deras defensiva hållning till sin utbildning och olika ämnen, då de hän-
visar till att de varken har intresse eller fallenhet för teoretiska studier. 
Denna defensiva hållning begränsade även redan från början utrymmet 
för vidare reflektioner om utbildning och ämnesinnehåll under inter-
vjuerna, enligt Bjurström.  Bjurström menar även att dessa ungdomars 
val av utbildning inte hade någon självklar koppling till olika yrkes-
planer. De betonar förvisso olika kunskapers användbarhet i relation 
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till olika yrkesverksamheter, men yrket som deras utbildning förbere-
der för är hos dem inte ett givet yrkesval. Inte heller specificerar de 
något önskvärt eller konkret yrke när de pratar om sin framtid.  
 Det är möjligt att pojkarna i min studie i viss mån uppvisar en 
defensiv hållning till sina studier på ett liknande sätt som Bjurström 
beskriver.  De menar exempelvis att deras val av utbildning handlade 
om att de vara trötta på att plugga och att de ville slippa för mycket av 
teoretiska studier, både under sin gymnasietid och senare i form av 
universitets- och högskoleutbildningar.  De ville kunna få ett jobb efter 
gymnasiet utan att behöva läsa vidare på någon eftergymnasial utbild-
ning och alltså inte tillbringa någon längre tid inom utbildningssyste-
met. 
 Ointresset för studierna i kärnämnena blir dessutom något ele-
verna framhäver på en rad olika sätt när de pratar om dessa ämnen, 
oftast genom att de säger att studierna är tråkiga, jobbiga eller me-
ningslösa. I dessa avseenden framstår dock deras sätt att prata om 
kärnämnena och dess skolarbete som tämligen aktiva sätt att beskriva 
sig själva på, och därmed som markeringar av den egna identiteten.  
Till exempel, tycks de sällan missa en chans att berätta att de inte tar 
allvarligt på studierna i kärnämnena. Förutom att explicit ställa sig 
avvisande till att ”plugghäst” är en term som är passande för dem, 
framställer de sig på en rad andra sätt som mindre angelägna när det 
gäller skolarbetet. Bland annat gestaltar de sig själva som elever som 
lätt blir uttråkade av kärnämnena genom att beskriva skitsnacket och 
skämtandet som nästintill nödvändiga aktiviteter för att de överhuvud-
taget ska kunna uthärda lektionerna. I linje med detta menar de att fus-
ket hänger samman med att det är tråkigt och jobbigt att plugga, samt 
att skolarbetet därtill är meningslöst. Fusket används även som en 
markör av att de varken har tid eller vilja att ägna sig åt skolarbetet, 
utan hellre prioriterar annat än studier på sin fritid. När det gäller livet i 
klassrummet menar eleverna att de prioriterar sina privata samtal fram-
för arbetet med olika uppgifter, vilket innebär att de i sitt sätt att prata 
om skitsnacket markerar distans till kärnämnena, eller annorlunda ut-
tryckt; de beskriver skoluppgifterna som underordnade deras egna 
samtalsämnen.  
 Ointresset för kärnämnena och dess skolarbete utgör alltså en 
betydelsefull del av ungdomarnas identitet. Motviljan mot pluggande 
tycks i den meningen också vara en mer eller mindre självklar ut-
gångspunkt för dem när de beskriver sig själva i relation till skolarbe-
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tet. Det blir något som de själva, antingen explicit eller implicit, lyfter 
fram som en relevant dimension i deras sätt att förhålla sig till sina 
studier i kärnämnena.  Ett annat framträdande inslag i ungdomarnas 
identitet är deras syn på sig själva som blivande byggnads- och an-
läggningsarbetare, vilket, precis som deras ointresse för kärnämnena, 
också blir en given utgångspunkt i deras sätt att förhålla sig till dessa 
ämnen.  Till exempel beskriver de detta yrke som ett viktigt skäl för att 
de valde Byggprogrammet och menar att karaktärsämnena är de roliga 
och viktiga ämnena i deras utbildning.  Kärnämnena framhålls däremot 
som onyttiga och meningslösa i relation till deras framtida yrkesverk-
samhet, och därigenom som ämnen som inte har särskilt mycket att 
bidra med till förberedelsen för deras framtida yrkesroll. 
 Det blivande yrket blir också vägledande för hur de resonerar om 
betygen och den betydelse dessa kan komma att få. De menar förvisso 
att kärnämnena till sitt ämnes- och kunskapsinnehåll är irrelevanta för 
dem, men föreställer sig samtidigt att en arbetsgivare kan se illa på 
alltför dåliga betyg. Av den anledningen menar de att deras ambition i 
kärnämnena är att klara godkänt, eller att åtminstone undvika för 
många IG. Att de inte anger en högre ambition beträffande betygen 
hänger ihop med att de är måna om att inte framstå som alltför engage-
rade i skolarbetet, men baserar sig också på ett antagande om vad som 
är nödvändiga betyg för dem. De verkar ha svårt att föreställa sig att en 
arbetsgivare fäster så pass stor vikt vid kärnämnena och betygen att ett 
högre betyg gör någon skillnad för möjligheterna att få ett jobb. Ung-
domarna uppvisar i den meningen en kalkylerande och taktisk inställ-
ning till sina studier och de prestationskrav de ställs inför i kärnämne-
na: de minimerar sina ambitioner och studieinsatser till att försöka 
uppnå vad de förmodar är det minsta kravet en framtida arbetsgivare 
kan komma att ställa på dem. För detta ändamål, och utifrån premissen 
att kärnämnena är meningslösa för dem, anses fusk vara ett acceptabelt 
tillvägagångssätt. Om man fuskar i kärnämnena har det inte några stör-
re konsekvenser enligt ungdomarna, eller med andra ord; det medför 
inte att viktiga kunskaper riskerar att gå förlorade. I linje med deras 
identitetsanspråk framställs emellertid fusk i karaktärsämnena som mer 
eller mindre dumt, då ett sådant fusk bland annat skulle kunna leda till 
bristande yrkeskunskaper.  
  Med utgångspunkt i deras framtida yrkesverksamhet avfärdar 
ungdomarna dock inte alla kärnämnen. Även om de är måna om att 
framstå som ointresserade av plugg, medför deras positiva identifika-
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tion med det blivande yrket inte att de ställer sig avvisande till blotta 
tanken att ägna sig åt skolarbete i teoretisk tappning. Till exempel an-
ser eleverna att matematik är ett bra ämne, eftersom det ger kunskaper 
och färdigheter som kommer att vara nyttiga i deras yrkesroll. Denna 
uppfattning finns också hos dem som uttryckligen sagt att de tycker att 
matematik är slitsamt och tråkigt. Till exempel valde en av dessa ele-
ver matematik B som tillvalskurs med hänvisning till just ämnets yr-
kesrelevans.   
  Med hänsyn till ungdomarnas sätt att resonera om matematikäm-
net, finns det skäl som talar för att yrket är den primära principen för 
hur de värderar olika ämnen.  Det är möjligt att det som de upplever 
och beskriver som teoretiska ämnen ur deras perspektiv främst handlar 
om att det är ”icke yrkesrelevanta” ämnen, och följaktligen inte om att 
dessa ämnen har en teoretisk karaktär.   När ungdomarna pratar om sin 
utbildning mer generellt för de exempelvis inte fram någon kritik mot 
de teoretiska inslagen som finns i olika karaktärsämnen. Enstaka elever 
har dessutom pekat på att andra kärnämnen än matematik kan vara bra 
att ha läst. I sådana fall har det handlat om att de ser en koppling till 
det kommande yrket, till exempel att det är bra att öva sig på att skriva 
om de någon gång måste skriva arbetsansökningar, eller att engelska 
kan komma till nytta om de kommer att jobba utomlands. Det finns i 
detta avseende elever som också uppgett, eller antytt, att det skulle 
vara acceptabelt att ägna sig åt studier som motsvaras av kärnämnena, 
om dessa ämnen var bättre anpassade till bygg- och anläggningsyrket 
och hade ett mindre omfång till förmån för mer praktik i yrket.  
 Fastän yrket förefaller vara en överordnad princip för ung-
domarna bör deras ointresse för plugg inte underskattas i en analys av 
deras identitetsskapande.  Det är tydligt att de huvudsakligen definierar 
sig som ”praktiskt lagda” och i första hand uppskattar de praktiska 
inslagen i yrkesämnena. Det yrke de upphöjer till norm förknippar de 
även i hög grad med ett praktiskt arbete, vilket de ställer i kontrast till 
att ”sitta i skolbänken” och till yrken som kräver högskole- och univer-
sitetsutbildning. Mot bakgrund av detta går det inte att utesluta att en 
betydande del av eleverna skulle kritisera kärnämnena, även om de var 
anpassade till deras blivande yrke på det sätt som eleverna ovan ser 
som önskvärt. Det bör dessutom framhållas att många av eleverna både 
implicit och explicit menar att de helst skulle vilja slippa kärnämnena 
helt och hållet. En av dessa elever hävdar dessutom att matematik inte 
är nödvändigt att ha som ett separat ämne. Ur hans perspektiv är kun-
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skap i detta ämne visserligen viktigt i det framtida yrket, men han me-
nar trots detta att denna kunskap är något man lär sig i själva yrkes-
verksamheten. Därmed ger han alltså uttryck för en yrkesorientering på 
ett annat sätt än sina klasskamrater beträffande matematik.   
 Ungdomarnas tydliga orientering mot sitt kommande yrke gör att 
de också i detta hänseende skiljer sig från yrkeseleverna i Bjurströms 
studie.  Det är tänkbart att det etnografiska arbetssättet i min studie 
spelar en roll för skillnaderna mellan ungdomarna här och de Bjur-
ström intervjuade, då de senares defensiva hållning redan från början 
av intervjuerna begränsade utrymmet i deras reflektioner om utbild-
ning och olika ämnen.  Under min fältstudie har jag dels samtalat med 
ungdomarna under deras lektioner och i nära anslutning till skolarbetet, 
dels intervjuat dem i grupp och med utgångspunkt i vad jag sett och 
hört under lektionerna. Det är möjligt att detta har bidragit till att ge 
ungdomarna förutsättningar att resonera om kärnämnena på en rad 
olika sätt och utifrån specifika och konkreta företeelser i relation till 
kärnämnena. Detta har i sin tur bidragit till att kunna ge en bild av hur 
ungdomarnas motvilja mot pluggande och deras identifikation med det 
kommande yrket inte enbart blir tongivande för vilken mening de till-
skriver olika ämnen, utan också i deras förståelse av det egna ageran-
det i relation till skolarbetet. Den bild som framträder av ungdomarna 
tyder därigenom inte på att de är speciellt villrådiga i synen och för-
väntningarna på utbildningen. Snarare iscensätter de på ett aktivt och 
offensivt sätt sitt eget perspektiv som en norm för hur deras utbildning 
borde vara utformad. Detta betyder att ungdomarna till sina förhåll-
ningssätt påminner om den bild som Margeth Hill (1998) ger av de 
studietrötta yrkesgymnasisterna i hennes studie.  Hill utgick dock från 
intervjuer, varför föreliggande studie genom den metodiska ansatsen 
kan sägas komplettera hennes undersökning. Denna ansats har innebu-
rit att jag kunnat belysa ungdomarnas hållningar till kärnämnena med 
utgångspunkt i ungdomarnas alldagliga aktiviteter i anslutning till 
skolarbetet. Sammanfattningsvis; i denna studie visas inte endast att 
det blivandet yrket och ointresset för kärnämnena blir viktiga principer 
för ungdomarna när de pratar om kärnämnena generellt, utan även när 
det gäller konkreta och specifika företeelser i deras liv under lektioner-
na och i relation till skolarbetet i dessa ämnen. 
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Motkultur i form av motsträvighet: motstånd 
och konformitet 
Genom sitt principiella avfärdande av kärnämnena kan ungdomarna 
sägas hysa motkulturella attityder till denna del av sin utbildning.  De-
ras uppfattningar om studier och skola står i det avseendet i motsätt-
ning till värden och normer som premieras av den officiella skolan, 
som exempelvis att det man lär sig i skolan är viktigt, att man ska göra 
sitt bästa i skolarbetet och vara hyfsat medgörlig i relation till lärare 
och deras undervisning. Ungdomarna tillmäter i dessa avseenden inte 
endast skolan en liten betydelse, utan ser det också som roligt att fuska 
eller agera på ett utmanade sätt mot lärare, vilket illustrerar att en non-
konformism mot de formella normerna och reglerna i skolan har posi-
tiva innebörder för dem.  
 Motkulturen yttrar sig även genom att ungdomarna öppet under-
gräver den formella ordningen under lektionerna.  Detta sker genom att 
tramsa i relation till lärares lektionsprojekt och regeltillämpning, vilket 
dels blir ett sätt att uttrycka opposition mot det lärare söker åstadkom-
ma, dels blir ett sätt att skapa ett handlingsutrymme i klassrummet så 
väl som en känsla av att inte vara underordnad läraren.  Genom detta 
lägger eleverna beslag på utrymmet och lektionstiden på ett sätt som 
innebär att de för tillfälligt tar makten i klassrummet, eller med andra 
ord; de gör i kontrast till lärarens vilja om undervisningssituationerna 
efter sitt eget gottfinnande. Denna omvandling handlar i hög grad om 
att göra om undervisningssituationerna till något som är underhållande 
för dem.  Att göra motstånd mot den ordning läraren söker åstadkom-
ma blir i den meningen också dubbelbottnad. Det blir både ett sätt att 
motsätta sig läraren och dennes strävanden och ett sätt att ha roligt 
under lektionen. 
 Ungdomarnas undergrävande av den formella ordningen i klass-
rummet sker även i mer lågmälda former. När lärare exempelvis an-
märker på deras privata samtal brukar de vanligtvis först tystna något, 
för att sedan fortsätta att prata och därigenom alltså ignorera läraren.  
Genom denna olydnad uppvisar de en distans till den norm för kom-
munikationen i klassrummet som läraren söker etablera, men inte på ett 
sätt som innebär att de öppet utmanar läraren. Snarare ordnar de i detta 
avseende livet i klassrummet efter sin egen vilja utan att öppet söka 
konfrontation med läraren och dennes normer.  Ungdomarna utövar på 
det sättet ett passivt motstånd mot lärarnas försök att få dem att anpas-
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sa sig efter den ordning han eller hon vill skapa. Genom detta blir de-
ras motstånd ett sätt att dels värna den frizon i skolarbetet som de ska-
par genom sina privata samtal, dels upprätthålla lektionerna som en 
plats för socialt umgänge.  
 Ungdomarna utövar även ett motstånd mot kärnämnena i andra 
avseenden än i relation till det läraren söker åstadkomma, i termer av 
lektionsprojekt, normer och regler i klassrummet.  I en allmän bemär-
kelse handlar motstånd om att stå emot någon eller något som upplevs 
som tvingande och begränsade (se Lalander, 1998). Oppositionella 
handlingar hos underordnade grupper är enligt Scott (1985) dessutom 
något som många gånger både är en överlevnadsstrategi och ett sätt att 
motverka ett förtryck, eller i varje fall lindra dess följder. Med ut-
gångspunkt i de innebörder eleverna tillskriver fusket, skitsnacket eller 
den skämtsamma jargongen dem emellan, kan dessa aktiviteter också 
betraktas som motståndshandlingar gentemot kärnämnena. Det gemen-
samma med dessa handlingar är att de på olika sätt underminerar det 
formellas makt över deras liv och därigenom utgör olika led i en kamp 
mot de påfrestningar de menar att dessa ämnen innebär.  Med hjälp av 
skämtandet och skitsnacket bygger eleverna under lektionerna upp sin 
egen informellt präglade ordning, med vilken de fjärmar sig mentalt 
från ett tråkigt skolarbete och betungande undervisningssituationer. 
Fusket och den acceptans som finns för detta agerande i skolarbetet 
symboliserar ett motstånd mot att låta sig styras och regleras av for-
mella normer för genomförandet av skolarbetet. Genom dess arbetsre-
ducerande effekter blir fusket för eleverna dessutom ett sätt att göra 
skolarbetet, och kanske framförallt prestationskraven, till ett mindre 
påträngande och mödosamt inslag i deras liv.  
 Med ovanstående i åtanke tycks de motståndshandlingar som 
ungdomarna företar sig i relation till kärnämnena primärt vara ett sätt 
att bemöta påfrestningar av relativ konkret karaktär i skolarbetet.  De-
ras motkultur kan emellertid också ställas i relation till de idéer och 
motiv som betingade införandet av kärnämnena. Dessa ämnen infördes 
som framgått, dels med hänvisning till det så kallade kunskapssamhäl-
let och dess krav på individen, dels utifrån en ambition att ge samtliga 
gymnasieelever allmän högskolebehörighet. Det senare handlade bland 
annat om en målsättning att minska skillnader i rekryteringsmönstret 
till högre studier mellan de yrkesförberedande och de studieförbere-
dande programmen. Även om ungdomarna inte själva tänker i termer 
av opposition mot dessa idéer och motiv innebär deras motkultur, till 
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sina konsekvenser, ett identitetsskapande som i väsentlig grad avviker 
och skiljer sig från ideal som låg bakom implementeringen av kärnäm-
nena.  Motkulturen fungerar därigenom, i en mer abstrakt mening, som 
ett motstånd mot en statlig påverkan på deras liv, så som denna påver-
kan kommer till uttryck genom utbildningssystemet och officiella mål-
sättningar med detta system.  
 I en diskussion om ungdomarnas motkultur är det dock av vikt 
att inte bortse ifrån att de tillskriver betygen ett värde. Enligt Kerstin 
Johansson (2003) är betygen en normerande värdering av individen. 
Denna värdering sorterar ungdomar utifrån en av officiella myndighe-
ter nationellt förankrad skala, vilket gör att betygen symboliserar i vil-
ken grad studenten lever upp till normenliga prestationskrav.  Den be-
tygsambition ungdomarna ger uttryck för är i hög grad förvisso in-
strumentell, men speglar likafullt en förställning om att arbetsgivare 
kan bedöma dem efter den värdering som görs inom kärnämnena när 
det gäller deras studieinsatser.  Detta antagande präglas mer av en osä-
kerhet inför vilket värde betygen kommer att ha än av en övertygelse 
om att de kommer att ha en faktisk betydelse för deras inträde på ar-
betsmarknaden. Ungdomarna har, som påpekats, även svårt att tro att 
höga betyg i kärnämnena ökar deras möjligheter att få jobba med det 
de vill. Om man har för många IG skulle det däremot inte se bra ut 
inför arbetsgivaren, varför man också bör undvika dessa betyg enligt 
eleverna. De föreställer sig med andra ord att det inte är bra om man 
avslutar sin utbildning med betyg som visar, eller kan tolkas som, att 
de inte lever upp till en slags lägsta nivå av de normenliga prestations-
kraven. Av denna anledning rättar de sina ambitioner i skolarbetet efter 
skolans makt att bedöma deras studieinsatser, vilket i sin tur gör att de 
i detta avseende uppvisar en konformism gentemot skolan.  
 Att ungdomarnas motkultur vilar på en sådan konformism fram-
går inte endast genom deras uttalade målsättning gällande betygen, 
utan även i deras sätt att agera i skolarbetet.  Till exempel, påpekade 
läraren vid ett tillfälle att några elever inte hade gjort de uppgifter de 
skulle under terminen och att det var viktigt att de blev klara då kursen 
snart skulle avslutas.  Eleverna, som annars brukade visa ett svalt in-
tresse för skolarbetet, blev efter detta angelägna att bli färdiga med 
uppgifterna och var under de efterföljande lektionerna inriktade på att 
arbeta med dem. Vissa arbetade också med uppgifterna under en lek-
tion när de hade filmvisning och prioriterade därmed bort ett ofta upp-
skattat inslag i klassrummet till förmån för uppgifterna.  Att betygen 



150 

har ett värde för eleverna framgår också genom deras fusk, då detta 
motiveras med att det är ett sätt att underlätta möjligheterna att få ett 
hyfsat betyg.  Fusket utgör i det avseendet ett sätt för eleverna att 
minska påfrestningar i skolarbetet, men utan att ge upp sina målsätt-
ningar beträffande betygen.   Denna innebörd i fusket gör det på så vis 
till en handling som både speglar en oppositionell hållning till skolar-
betet och en anpassning till skolan, när det gäller betygen. Om de 
struntade i kärnämnena helt och inte fäste någon vikt vid betygen, vore 
det exempelvis tänkbart att de inte överhuvudtaget skulle bry sig om 
att fuska.   
 Genom denna konformism liknar ungdomarnas förhållningssätt 
till kärnämnena mer det Kjell Hansén kallar för motsträvighet än ett 
renodlat motstånd. Detta begrepp använder han för att beskriva hur 
människor i glesbygd agerar för att minska disciplinerande effekter 
från en statlig politik och således deras motvilja mot olika statliga åt-
gärder. Detta sker dock utifrån en acceptans av myndigheternas rätt att 
utöva kontroll, vilket gör att motsträvighet är en strategi som både in-
nefattar opposition och anpassning på ett sätt som påminner om ung-
domarnas inställning till kärnämnena. Det bör emellertid framhållas att 
motsträvighet i Hansen tappning varken utgör ett öppet motstånd eller 
en total anpassning, utan något som befinner sig däremellan. Det hand-
lar enligt honom om en vilja att realisera egna ambitioner eller att göra 
saker efter eget huvud, men utan att öppet utmana auktoriteter och i 
grunden ändå erkänna att man är en del av ett större socialt och kultu-
rellt sammanhang, vars makt i hög grad accepteras.  Den motsträvighet 
som ungdomarna här visar består dock snarare av en kombination av 
motstånd och konformitet.  Deras handlingar av mer lågmäld karaktär 
skulle förvisso kunna sorteras under Hansens definition av begreppet, 
men med begreppet avser jag inte primärt specifika ageranden och 
uppfattningar hos ungdomarna.  Istället utgör det ett begrepp som 
sammantaget, eller på ett aggregerat sätt, illustrerar ungdomarnas för-
hållningssätt till kärnämnena, som ett led i statliga ambitioner på ut-
bildningsområdet.  
 Motsträvigheten hos ungdomarna blir också ett funktionellt för-
hållningssätt i relation till deras identitetsanspråk som byggnads- och 
anläggningsarbetare. Det blir ett sätt att uttrycka distans och att ställa 
sig avvisande till kärnämnena, men utan att dessa ämnens eventuella 
betydelse för förverkligandet av deras identitetsprojekt negligeras.  
Den motkultur som framträder härigenom är kanske mer rättvisande att 
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beskriva som en ”motviktskultur” (se Jonsson, 1998) och inte som en 
motkultur, vilket kan ge associationer till att de är emot allting inom 
kärnämnena.  Inom denna motviktskultur fungerar det informella livet 
och de olika sätten att underlätta livet i relation till skolarbetet som en 
motvikt till det ”formellas tryckande krav”, som Willis (1977) menade 
att motkulturen hos the lads handlade om. Men detta sker alltså inte på 
ett sätt som medför att de ignorerar att kärnämnena tillhandahåller 
formella meriter som antingen kan underlätta eller försvåra deras inträ-
de på arbetsmarknaden.  
 Det går att spekulera kring, men knappast uttala sig säkert om, 
vilken betydelse ”dagens” arbetsmarknad har för ungdomarna i deras 
sätt att förhålla sig till kärnämnena. Till exempel kan motsträvigheten 
och dess betydelse för deras identitetsskapande ställas i relation till en 
situation där det Anders Persson (2003, 1996) kallar för utbildningsbe-
roende kan antas ha blivit starkare. I praktiken är gymnasieskolan näst-
intill ett tvång, som en följd av att nästan alla ungdomar går vidare till 
gymnasiet. Detta medför att avsaknaden av en gymnasieutbildning 
också innebär att man inte har en utbildningsmerit som de flesta har, 
vilket innebär en situation med betydande risker för marginalisering 
(Lindblad, 2001a).   På dagens arbetsmarknad finns dessutom få okva-
lificerade jobb att tillgå, vilket Willis (2004) påpekar i sina reflektioner 
över sin numera klassiska bok Fostran till lönarbete. Willis menar att 
de förändringar som skett på arbetsmarknaden i de industrialiserade 
länderna sedan hans studie från sjuttiotalet har inneburit dramatiska 
förändringar för arbetarklassens ”kultur” och traditionella vägar från 
skola till arbete.  Enligt honom finns det förmodligen en betydande 
andel arbetarklassgrabbar som likt the lads mer än gärna skulle ta 
okvalificerade och manuella jobb, men att sådana arbeten numera inte 
finns att tillgå i tillräckligt hög utsträckning. Att villkoren för arbetsli-
vet skiljer sig för pojkarna i Willis studie och studietrötta yrkesgymna-
sister i Sverige var också en anledning till att Margeth Hill (1998) i sin 
avhandling var tveksam till att dra alltför stora paralleller till Willis. I 
senare studier har hon emellertid mer explicit gjort det, och menat att 
attityderna i Fostran till lönearbete består. De är inte lika tydliga som 
hos the lads, men existerar i form av en misstro mot teoretiska studier 
och ett avvisande av allt lärande som inte leder till praktiska kunskaper 
och färdigheter, samt ett hyllande av ett traditionellt manligt arbetar-
ideal (Hill, 2001, 2006, 2007).    
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Det Hill för fram om yrkesgymnasisternas motkulturella attityder har 
som framgått likheter med vad ungdomarna i min studie uppvisar. Ge-
nom att gestalta ungdomarnas förhållningssätt som motsträvigt tillför 
denna studie emellertid ett begrepp som på ett ytterligare sätt belyser 
den opposition som elever på yrkesförberedande program kan visa mot 
kärnämnena.  Detta begrepp kan sägas sammanföra deras opposition 
med ett upplevt beroendeförhållande till dessa ämnen och kanske fram-
förallt till en arbetsmarknad, vars krav har ökat sedan Willis studie.  I 
termer av identitetsskapande, eller som ett görande av en identitet som 
blivande byggnads- och anläggningsarbetare, kastar begreppet även 
ljus över att denna process är mer komplicerad än att enkelspårigt byg-
ga på ett förkastande av kunskaps- och ämnesinnehåll som uppfattas 
som irrelevant. Denna identitetsprocess inbegriper inte endast att ung-
domarna, trots studietrötthet och opposition, ställer krav på sig själva 
att klara skolarbetet hyfsat, utan också att de tolkar och reflekterar över 
vad de tror att arbetslivet förväntar sig av dem.   

Att vara en normal byggelev och att göra livet i 
klassrummet meningsfullt 
Även om det är tydligt att ungdomarnas motsträvighet har kopplingar 
till deras föreställningar om arbetsmarknaden, är det med nödvändighet 
inte ett fenomen som är tidstypisk eller en logisk konsekvens av förhål-
landen på denna arbetsmarknad. När det handlar om studier som berört 
motkulturer och som ligger nära Willis studie tidsmässigt, finns det 
exempel på att elever kan kombinera ”pro- och antiattityder” till skolan 
(Furlong, 1984a, 1984b; Trondman, 1999)22. Ungdomarna i Trond-
mans studie, vilka var i högstadieåldern, agerade oppositionellt mot 
skolkulturen, men tillskrev ändå skolan ett värde. Detta värde var knu-
tet till att de inte ville bli ”socialfall” senare, vilket de ansåg att man 
kunde bli om man totalt struntade i utbildning.  Med utgångspunkt i 
detta var deras avsikt att studera på något av de yrkesförberedande 
gymnasieutbildningarna.  I en diskussion om betydelsen av arbets-
marknadens krav för ungdomarnas motsträvighet, är det viktigt att på-
peka att det inte är givet att de skulle välja bort gymnasiala studier om 
det fanns fler okvalificerade jobb att tillgå.  De har valt att söka sig till 

                                                 
22  I den refererade artikel av Trondman är data insamlad under 1970- talet, vilket 
alltså gör att studien ligger nära den tidpunkt Willis genomförde sin studie.  
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en utbildning som förbereder för ett kvalificerat arbetaryrke, vilket 
som framgått är ett yrke som de tillmäter en betydande roll för deras 
utbildningsval.  Det är dessutom viktigt att understryka att ungdomar-
nas betygsambition inte enbart handlar om möjligheterna att få jobb, 
utan också om ett sätt att positionera sig som elever. Genom att antyda 
att dåliga betyg kan innebära att de framstår som allmänt obildade och 
som några som saknar grundläggande kunskaper och färdigheter, före-
faller de anse att sådana betyg ser illa ut i största allmänhet, oberoende 
av hur arbetsgivare ser på betygen.  Deras betygsambition kan därige-
nom också sägas handla om ett undvikande av en presumtiv stigmati-
sering på grund av dåliga betyg, samtidigt som det utgör en markering 
av att de inte är alltför engagerade i skolarbetet.  
 Detta sätt att positionera sig i skolarbetet har likheter med hur 
pojkarna i Frosh et al (2002) förhöll sig till skolarbetet för att förvärva 
och vidmakthålla en accepterad maskulinitetsposition. Utifrån sin stu-
die påpekar författarna att unga män ofta konstruerar sin identitet nega-
tivt i relation till skolan. För pojkarna, som var i 11- 14- årsåldern, var 
en hängivenhet till skolarbetet förknippad med låg status och sågs inte 
som en premierad maskulin identitet. Att agera på ett utmanande sätt 
mot lärare och på ett nonkonformistiskt sätt mot skolan hade däremot 
status bland pojkarna. Majoriteten av grabbarna löste emellertid denna 
”maskulinitetsproblematik” genom att inta en slags mellanposition i 
skolarbetet: de deltog i skolarbetet, men utan att signalera alltför stor 
entusiasm inför det.  Naturligtvis finns det olika sätt att göra maskuli-
nitet på i förhållande till skola och skolarbete, varav vissa pojkar från 
arbetarklassen skapar sin maskulinitet utifrån en positiv orientering till 
skolan (se Mac an Ghaill, 1994). Diskussionen hos Frosh et al knyter 
emellertid an till det som benämns som pojkars underprestation i sko-
lan och att maskulinitet allmänt sett blivit mindre förenligt med en 
strävan att erhålla utbildningskvalifikationer, vilket är ett mönster som 
uppmärksammats internationellt så väl som i Sverige (se Björnsson, 
2005). Mot bakgrund av detta är det möjligt att elevernas betygsambi-
tion, och den hållning till skolarbetet den ger uttryck för, speglar ett 
generellt genusmönster, även om den maskulinitet de skapar också blir 
ett sätt att göra en arbetaridentitet.   
 Ungdomarnas betygsambition har även likheter med den elev-
strategi som Peter Woods (1990) kallar för ”knife-edging”. Denna stra-
tegi finns enligt honom både hos pojkar och flickor och handlar om en 
målsättning att ligga på en medelnivå i skolarbetet när det gäller stu-



154 

dieprestationer (se även Berggren, 2001; beträffande flickor från arbe-
tarhem).  Kärnpunkten i detta sätt att förhålla sig till skolarbetet är ett 
identitetsskapande som går ut på att inte ”sticka ut som elev”, utan att 
vara lagom i sina skolprestationer.  Med andra ord; man är inte angelä-
gen att prestera toppresultat, men man vill inte heller te sig som ”odug-
lig” i skolarbetet eller som alltför ”dum” för att kunna göra hyfsat ifrån 
sig. Enligt Woods (1990) är denna strategi ett uttryck för att olika 
elevgrupper ofta orienterar sig mot deras uppfattning om vad det inne-
bär att vara en normal elev, även om olika elevgrupper förstås har olika 
föreställningar om vad som är normalt och onormalt.   
 De föreställningar om normalitet som finns hos ungdomarna i 
denna studie centreras som framgått till att varken vara plugghästar 
eller alltför svaga i skolarbetet.  Den förra av dessa identitetspositioner 
är den som eleverna tydligast vänder sig från, medan den senare inte 
märks lika tydligt, förutom att den återspeglas i deras sätt att prata om 
betygen. Det är också viljan att inte framstå som alltför angelägna i 
skolarbetet som verkar vara explicit normerande för ungdomarna, vil-
ket Mats ivriga försvar mot mitt skämtsamma påstående om att han var 
en ”plugghäst” vittnade om. Förutom att han underströk att han inte 
var en plugghäst, menade han att det dels inte finns sådana elever på 
Byggprogrammet, dels att man inte heller vill bli betraktad som alltför 
entusiastisk när det gäller skolarbetet om man går på detta program. 
Att ungdomarna dessutom ofta har likartade uppfattningar om kärnäm-
nena och förklarar sitt agerande i skolarbetet på ungefär samma sätt, 
kan i sig ses som ett uttryck för vad som är normen för dem.  Deras 
likartade uppfattningar tycks i detta avseende spegla det Jenkins (2004) 
ser som exempel på en institutionaliserad identitet, det vill säga; en 
identitet som utvecklats över tid och tillhandahåller rutiniserade hand-
lings- och tankemönster, vilka syftar till att möjliggöra ett vardagligt 
agerande utan större reflektion och möda. Sådana identiteter uttrycks 
ofta genom formuleringar i stil med: ”det är så vi gör här” eller ”så har 
vi alltid gjort”. Det vill säga; formuleringar som till sina innebörder har 
likheter med att eleverna många gånger motiverar sina uppfattningar 
och sina handlingar i skolarbetet på ett sätt som närmast gör att dessa 
framstår som självklara utifrån deras identitetsanspråk. 
 För ungdomarna tycks motsträvigheten också vara ett rationellt 
förhållningssätt till skolarbetet. Istället för att ägna tid och energi till 
något som de upplever som ovidkommande och tråkigt, lägger de tid 
och vikt vid det de själva upplever som roligt och meningsfullt.  Detta 
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innebär inte endast att ungdomarna i hög grad skapar och följer sin 
egen informella agenda i klassrummet, utan också att de formerar en 
slags informell läroplan i anslutning till kärnämnena.  Skämtandet, 
skitsnacket och fusket utgör exempelvis aktiviteter där ungdomarna 
gör investeringar i sina relationer med varandra och i sin maskulinitet.  
När det gäller skämtandet och de privata samtalsämnena innebär detta 
också investeringar i en identitet som ungdomar och inte enbart som 
”oppositionella elever”. Skitsnackets innehåll framstår i detta avseende 
som något de verkar vara genuint intresserade av, vilket deras kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte om bilar och tjejer bland annat illustrera-
de. Till denna informella läroplan är det också möjligt att räkna in en 
fostran till ideal om sammanhållning med den egna gruppen, vilket 
mycket väl kan vara ett ideal som kan komma till nytta för dem i deras 
yrkesliv och i möten med arbetsgivare.  
 Dessa slutsatser kan möjligen framstå som självklara då skolan 
och klassrummet i denna studie betraktas som en social arena.  Slutsat-
serna är dock viktiga att framhålla.  De pekar på att kärnämnena inte 
enbart är ett sammanhang där ungdomarna gör negativa erfarenheter, 
upplever tristess och meningslöshet, även om de ofta själva framhåller 
att så är fallet. Deras slentrianmässiga sätt att prata om kärnämnena i 
negativa ordalag är ett sätt för dem att hävda sin identitet gentemot 
dessa ämnen, men innebär av den anledningen inte att deras känslor av 
tristess och meningslöshet skulle vara överdrifter från deras sida. De 
negativa upplevelserna i anslutning till kärnämnena förefaller emeller-
tid främst existera som ideliga hot om att bli reella, varför de också 
mer eller mindre ständigt måste bekämpas för att inte uppstå eller bli 
alltför påträngande. 
 Det är emellertid viktigt att inte bortse från att ungdomarnas 
norm i relation till skolarbetet kan ha mer negativt färgade innebörder. 
Även om de i väsentlig omfattning har likartade uppfattningar om 
kärnämnena och dess skolarbete, och i den meningen inte tycks uppfat-
ta sina normer som problematiska, är det möjligt att deras normer be-
gränsar utrymmet för olika sätt att vara byggelev på. Till exempel, när 
de definierar sig själva, argumenterar för vad som är viktigt respektive 
oviktigt för deras del, exkluderas samtidigt andra tänkbara sätt att vara 
en byggelev och därmed andra sätt att göra en maskulin arbetaridenti-
tet. På motsvarande sätt är troligen deras sociala liv också strukture-
rande för deras konstruktion av maskulinitet. För att vara en normal 
grabb på Byggprogrammet är det möjligt att det förutsätts man dels 
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hellre föredrar att prata om bilar och tjejer än att ägna för mycket tid åt 
skoluppgifter under lektionerna, dels uppskatta och tåla den skämt-
samma, grabbiga och ibland smått råbarkade jargongen.   
 Den identitet ungdomar skapar kan även vara begränsande för 
dem i ett längre tidsperspektiv.  Även om deras motsträvighet är ett 
förhållningssätt där hänsyn tas till vad de uppfattar som gångbart i rela-
tion till en arbetsmarknad, kan de i framtiden, som en följd av arbets-
skador eller arbetslöshet, ställas inför kravet att omskola eller vidare-
utbilda sig.  Med utgångspunkt i Mats Trondmans (1999) resonemang 
om vilka effekter motkulturen kan få i detta hänseende, skulle en sådan 
situation kunna innebära att ungdomarna åter aktiverar sina motkultu-
rella attityder och strategier i förhållande till skolan.  Det finns därige-
nom en risk för att de på så vis snärjer in sig i en yrkesidentitet som 
ingen efterfrågar och som inte är gångbar på framtidens arbetsmarknad 
(se Trondman, 1999).   Det som upplevs som frigörande i skolan skulle 
alltså potentiellt kunna få negativa konsekvenser för dem i framtiden 
och hämma deras framtida handlingsmöjligheter, som en följd av att de 
bland annat själva skapar och upprätthåller en identitet där utbildning 
som innebär ett ”pluggande” inte ses som viktig (se Trondman, 1999; 
Willis, 1977).  

Lärarens betydelse och elevers makt i skolan  
De negativa uppfattningar som ungdomarna för det mesta ger uttryck 
för när det gäller kärnämnena är inte obevekliga, även om deras in-
ställning till skolarbetet ter sig tämligen solid. Förutom att de vill ha 
hyfsade betyg agerar de inte alltid ”av princip” på ett omedgörligt sätt 
mot lärare och deras försök att få dem att ägna sig åt skolarbete.  När 
det gäller deras benägenhet att uppehålla sig vid privata samtalsämnen 
under lektionerna, trots lärares anmärkningar, anpassar de sig exem-
pelvis efter den princip deras lärare i matematik har för att få dem att 
jobba under lektionen. Denna princip handlar om att eleverna får ett 
antal uppgifter de ska arbeta med under lektionen. När de är färdiga 
med dessa uppgifter och redovisat dem för läraren, får de sluta lektio-
nen. Under dessa lektioner är ungdomarna oftast betydligt ”tystare” 
och mer inriktade mot uppgifterna än vad de är under andra lektioner. 
De förefaller i den meningen uppfatta lärarens princip som en morot att 
bli klar med uppgifter och anser att den är ett bra sätt från lärarens sida 
att få dem att arbeta. Principen utgör på så vis en slags kompromiss: 
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läraren får eleverna att arbeta med de uppgifter hon vill att de ska göra, 
medan eleverna upplever att de vinner något på att vara följsamma mot 
läraren, det vill säga; sluta tidigare från lektionen.   
  Genom denna princip erbjuder läraren ungdomarna en viss auto-
nomi i förhållande till skolan.  Att de uppskattar att lärare ger dem ett 
sådant handlingsutrymme framgår indirekt när de pratar om en annan 
lärare.  Ett återkommande irritationsmoment hos eleverna är att denna 
lärare inte vill släppa i väg dem tidigare från en lektion, så att de hinner 
med tidigare bussar och tåg hem.  När eleverna väcker denna fråga 
under lektionen hänvisar läraren till att det räknas som frånvaro om de 
avlägsnar sig från lektionen. Eleverna menar dock att det endast bör 
räknas som ”halv frånvaro”, eftersom de varit närvarande på halva 
lektionen. Många gånger avlägsnar sig eleverna från lektionen upprör-
da och efter att en häftig diskussion med läraren har utspelat sig. Under 
en intervju menade en av eleverna att detta inte skulle inträffa hos en 
”bra” lärare, då en sådan lärare skulle ge dem ett hemarbete istället för 
frånvaro och således ett svängrum i förhållande till den ”institutionel-
la” miljön.  Detta exempel understryker också elevernas uppfattning 
om att en bra lärare är någon som ”lyssnar” och ”förstår dem”, vilket i 
sin tur handlar om sådana lärare är lyhörda inför deras behov och för-
står och respekterar att de inte känner sig hemma i kärnämnena. 
 En lärare som eleverna uppskattar på detta sätt tycks även ha en 
potential att neutralisera deras oppositionella attityder till kärnämnena.  
Till exempel är fusket något som de gärna stoltserar över och framhål-
ler som roligt, men när det handlar om fusk på prov hos en specifik 
lärare, som de upplever som särskilt hygglig, förhåller det sig annor-
lunda. Denna lärare anses på olika sätt vara hjälpsam och visa en väl-
vilja emot dem genom att ge dem ”extratid och extrachanser” i skolar-
betet. Mot bakgrund av detta framställs fusk på denna lärares prov som 
något problematiskt, eller med andra ord; det betraktas mer som ett 
nödvändigt ont än som något de vill stoltsera över. En av eleverna me-
nar dessutom att han inte alls brukar fuska på denna lärares prov, efter-
som det skulle vara ett ojuste sätt att återgälda hennes hygglighet.  Ut-
över detta menar ungdomarna även att en ”bra lärare” gör att ämnet 
ändå är ”okej” och att lektionerna blir uthärdligare att gå till, det vill 
säga; en lärare som de anser vara bra gör att de tonar ned sin kritik av 
kärnämnena. Om läraren däremot är impopulär och enligt eleverna 
behandlar dem illa genom att exempelvis ge dem ”oberättigad” frånva-
ro eller nedvärderar dem, förefaller det förstärka en redan negativ upp-
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fattning om ämnet och dominera deras bild av detta ämne.    Den bety-
delse eleverna tillskriver läraren visar dels att deras sätt att förhålla sig 
till kärnämnena inte är omedgörlig, utan kan påverkas av läraren, dels 
att kärnämnena inte enbart handlar om ämnen eller uppgifter, utan 
även är ett socialt sammanhang där frågor om respektabilitet är väsent-
liga för dem.   Denna respektabilitet handlar inte enbart om hur lärare 
behandlar dem, utan även om hur de framstår inför lärare som de tyck-
er särskilt bra om, vilket tydliggörs genom deras sätt att framställa fus-
ket som problematiskt när det gäller prov hos en av deras lärare. Att bli 
ertappad av denna lärare skulle vara förenat med en större känsla av att 
”tappa ansiktet” än om någon av de andra lärarna skulle komma på att 
de fuskar. 
 Den betydelse läraren har för ungdomarna är ett uttryck för att 
elever i första hand avvisar ”konkreta lärare” och det de söker åstad-
komma under lektionerna och inte ”abstrakta sociala strukturer”, som 
Furlong (1991) formulerar det.  Lärarens roll ska emellertid inte heller 
överdrivas och leda till slutsatser som innebär att läraren har en avgö-
rande betydelse för hur ungdomarna förhåller sig till kärnämnena.   Till 
exempel, att en av eleverna som beskriver fusk som problematiskt när 
det handlar om prov som den lärare de uppskattar ger innebär inte att 
han låter bli att fuska på hennes prov, utan främst att han inte beskriver 
det som något roligt.  Ungdomarna agerar även på ett öppet oppositio-
nellt sätt mot lärare som de verkar tycka bra om. Till exempel har inte 
någon elev uttryckt sig negativt om den lärare som de med sitt tram-
sande vid olika tillfällen utmanar och söker provocera. Detta tramsan-
de handlar dock inte med nödvändighet om en allmän eller personlig 
illvilja mot läraren, utan är snarare något som riktas mot läraren i egen-
skap av hennes formella position som lärare (se McLaren, 1993; 
Woods, 1976). Den omvandling av undervisningssituationerna som 
eleverna gör genom sitt tramsande handlar förvisso om en ”maktutöv-
ning” i klassrummet och med vilken de skapar sig ett handlingsutrym-
me så väl som en känsla av att inte vara underordnad läraren. Men, 
detta grundar sig främst i att de befinner sig i en institutionell miljö, 
inom vilken eleverna formellt underordnas läraren och där läraren har 
rätten att bestämma vad eleven ska och inte ska göra (se Furlong, 
1991; McLaren, 1993).  Ungdomarnas trams mot läraren blir således 
främst ett uttryck för att de, oberoende av läraren, uppfattar den institu-
tionella miljön i skolan som strukturerande och som de vid tillfällen 



159 

har ett behov av att känna en frihet i förhållande till, vilket också är 
något som kommer till uttryck genom skitsnacket och fusket. 
 Elevers humor i skolan är i forskningssammanhang ett omvittnat 
sätt att utöva motstånd mot olika aspekter av den institutionella miljön 
i skolan (Dubberley, 1993; McLaren, 1993; Trondman, 1999; Woods; 
1976, 1979, 1983b, 1990; Willis, 1977). Enligt McLaren (1993) sym-
boliserar det han benämner som ”motståndets skratt”, som till sina in-
nebörder har likheter med det trams som illustrerats i denna avhand-
ling, inte endast en upproriskhet hos eleverna. Det ställer även läraren i 
en slags ”no- win situation”, eller som McLaren själv säger:  

Victims of the laughter of resistance are placed in a no- win situation. If a 
teacher reacts against it, or tries to deny it, then the students can prolong 
its effects. If the teacher acknowledges it, then he or she only confirms or 
reinforces the collective power behind it (McLaren, 1993, s. 165-166). 

Om elever beslutar sig för att utmana ordningen och göra om under-
visningssituationer efter sitt eget gottfinnande på de sätt som visats i 
denna studie, ter sig lärare rätt så maktlösa. Vad än läraren gör i en 
sådan situation, till exempel skärpa tonen i tillrättavisningarna eller 
försöka ignorera elevers utmanade ”skratt”, tycks slaget enligt McLa-
ren i hög grad redan på förhand vara avgjort.  Det förefaller enligt ho-
nom alltså finnas få möjligheter för lärare att effektivt bemöta denna 
form av upproriskhet. I denna studie visas detta genom att lärarens 
tillrättvisningar, eller försök att få ungdomarna att anpassa sig efter 
hennes vilja, endast gör det ännu roligare för eleverna och närmast blir 
en förevändning att fortsätta med sitt utmanande trams.  
 Den ”maktutövning” som sker via tramsandet är viktigt att ha i 
åtanke i begrundandet av denna studie. Ungdomarnas strävan att utöva 
ett inflytande på de situationer de ställs inför i klassrummet är en vä-
sentlig del av förutsättningarna för det pedagogiska arbete läraren sö-
ker genomföra.  Ett rimligt antagande i detta hänseende är att läraren 
(Åsa), som vid olika tillfällen drabbas av elevernas tramsighet och får 
se sina lektionsprojekt saboterade, anpassar sitt sätt att bemöta ungdo-
marna utifrån en insikt om detta.  Det är således möjligt att hon väljer 
att inte vara strängare i sina tillrättavisningar utifrån en erfarenhet om 
att situationerna lätt kan förvärras om hon markerar sitt missnöje på ett 
mer bestämt sätt. På motsvarande sätt kan även läraren som ger elever-
na chansen att sluta tidigare när de gjort ett på förhand angivet antal 
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uppgifter grunda denna princip på en kunskap om att det är ett bra sätt 
att få eleverna att göra fler uppgifter än vad som skulle vara fallet om 
hon höll kvar dem under hela lektionen. Mot bakgrund av ovanstående 
kan denna studie således sägas belysa att elevers inställning till skolar-
betet och deras olika projekt i skolan i betydande grad är med och ut-
formar villkoren för lärarnas arbete och för vad det blir av undervis-
ningen.    

Avslutande kommentarer om ungdomarnas 
motsträvighet 
Den motsträvighet som lyfts fram hos ungdomarna kan möjligen göra 
att de framstår på ett negativt sätt i relation till skolans arbete och for-
mella mål.  Detta är visserligen en fråga om perspektiv och normer hos 
betraktaren, men bör samtidigt inte heller ignoreras.  Människor hante-
rar meningslöshet och tristess på olika sätt, men själva driften att und-
komma sådana känslor är en socialpsykologisk drift och ett mänskligt 
beteende (se Barbalet, 1999). Ungdomarnas agerande kan i detta avse-
ende ses som ett sätt att leva med en upplevd tristess och meningslös-
het, men också som konsekvenser av en tillvaro med ämnen som de 
inte anser är rimligt att de ska behöva läsa, åtminstone inte i den om-
fattning och på det sätt de är tvungna till.  
 Det är också viktigt att ha i åtanke att identitetsskapande är ett 
mångfacetterat fenomen och att människor har fler än en identitet be-
roende på vilken situation de uppträder i (Jenkins, 2004). I tidigare 
forskning som berör yrkesgymnasister har detta påpekats, om än inte 
explicit i termer av identitet. De handelselever som Beach (1999) stu-
derade hade exempelvis rykte om sig att inte ta skolarbetet på allvar 
och att inte vara punktliga till lektionerna. När det gällde deras arbets-
platsförlagda utbildning eller olika deltidsjobb var sen ankomst och 
ogiltig frånvaro emellertid sällsynt. Tvärtom var de uppskattade 
medarbetare av både sina chefer och arbetskamrater, vilket alltså tyder 
på att de agerade utifrån andra principer i detta sammanhang än vad 
som var fallet när de befanns sig i skolan.  
 I en diskussion om ungdomarnas motsträvighet kan man även 
framhålla att detta förhållningssätt inte är unikt för dem, eller för ele-
ver på yrkesförberedande program. En instrumentell hållning till skol-
arbetet och betygen kan också skönjas i naturvetarelevers förhållnings-
sätt till skolan. I sin studie om gymnasiekulturer framhåller Gun 
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Malmgren (1992) att dessa elever anpassade sig till de krav som ställ-
des på dem i svenskämnet, men utan ett intresse för ämnet eller att de 
upplevde att de hade något större personligt utbyte av undervisningen. 
På så vis speglar deras förhållningssätt till studierna det Hammersley 
och Turner (1984) menar att konformism till skolan kan vara ett ut-
tryck för, nämligen en kalkylerad strategi med fokus på betygen och 
inte primärt ett tecken på en ”lyckad” socialisation till formella värden 
och normer i skolan.  En väsentlig skillnad mellan byggeleverna här 
och naturvetareleverna torde emellertid vara att de förra enligt egen 
utsago nöjer sig med godkända betyg och de senare i högre utsträck-
ning förmodligen strävar efter att maximera sina betyg. De naturve-
tarelever som Bjurström (1997) intervjuade hade exempelvis ett nytto- 
och marknadsinriktat förhållningssätt till sina studier, samt tydliga 
framtidsplaner inom utbildnings- och yrkesområden där formella exa-
mina och meriter är viktiga. Mot bakgrund av detta förefaller det rim-
ligt att anta att naturvetareleverna är sysselsatt med ett helt annat iden-
titetsprojekt än byggeleverna här, vilket troligen medför att de har ett 
helt annat sätt att se på betygen.  
 För att ytterligare belysa att den instrumentella synen på skolar-
betet inte enbart gäller elever som avfärdar tanken på högre utbildning 
kan fusket användas som exempel. Ungdomarnas sätt att resonera om 
deras fusk påminner om vad forskning om fusk framhåller som orsaker 
till högskolestudenters fuskande, nämligen betygsjakt och en inställ-
ning till studier där ett ”genuint” lärande i termer av förståelse och 
bildning sätts i parentes till förmån för att uppnå ett visst betyg (se t.ex. 
Auer & Krupar, 2001; Hult & Hult, 2003).   Att fusk även förekommer 
på högre utbildningar vittnar om att den hållning till studier som ele-
verna här visar genom fusket inte är utmärkande för dem. Denna, eller 
i varje fall en liknande inställning till utbildning, tycks också finnas 
hos individer som valt att påbörja universitets- och högskoleutbild-
ningar och som på så vis antagligen skiljer sig från byggeleverna här i 
fråga om livsprojekt.  
 Inte heller det oppositionella inslaget i motsträvigheten gör 
byggeleverna i denna studie unika. Motstånd mot skolan kan, i linje 
med vad som sagts i avsnittet ovan, förstås utifrån att skolan som insti-
tution har en strukturerande inverkan på elevers liv, vilket de vid olika 
tillfällen, oavsett kulturell och social bakgrund, kan ha ett behov att 
känna sig fria ifrån (se McFadden, 1995). Det finns också exempel på 
forskare som konkret pekar på att elever som inte har sitt ursprung i 
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arbetarklassen eller marginaliserade grupper kan ha oppositionella atti-
tyder till skolan.  Till exempel, de så kallade the real englishmen i Mac 
an Ghaills studie (1994) var medelklasspojkar som betraktade sig själ-
va som representanter för en yngre kulturell elit. I det avseendet var de 
ambivalenta inför skolan: de var inriktade mot högre studier, men er-
kände inte lärares auktoritet utan såg sig som överlägsna sin lärare, 
samt ansåg att skolan inte företrädde de värden som de själva omhul-
dade (Mac an Ghaill, 1994, Mac an Ghaill och Haywood, 2007). Vida-
re, framhåller Hammersley och Turner (1984) att elever som vi är be-
nägna att se som akademiskt inriktade och motiverade för sådana stu-
dier, också kan ställa sig avfärdande mot ämnen som de inte anser sva-
rar upp mot deras intressen, som exempelvis musikämnet. 
 Det är trots ovanstående resonemang viktigt att en analys av 
ungdomars opposition mot skolan inte bortser från att sådana fenomen 
kan ha olika innebörd, beroende på vilken elevgrupp det handlar om.  
Till exempel framhåller Willis (1977) att även medelklassbarn kan var 
”desillusionerade” i sitt förhållningssätt till skolan eller agera opposi-
tionellt, men att detta oftast inte står i förbindelse med en kultur utan-
för skolan och som förstärker negativa attityder till detsamma. I me-
delklasshem med bildningstraditioner finns i det avseendet en större 
överstämmelse med normer och värderingar i skolan. I sådana hem 
betonas dessutom formella meriters värde för framtiden och karriären i 
högre grad än vad som är fallet i arbetarhem enlig Willis (se även 
Bourdieu, 1995).    Detta innebär alltså att klass har en betydelse för 
vilken innebörd ett avvisande av skolan har. Arbetarklasselevens mot-
stånd kan, likt the lads, innebära ett hyllande och betonande av den 
egna klasstillhörigheten och ett avståndstagande från en medelklass-
präglad värld i skolan. Om medelklasseleven, med välutbildade föräld-
rar, uppvisar en liknande motkultur som the lads, innebär det inte att 
de betonar och lever ut sin klasstillhörighet. Snarare avviker de från 
värderingar i sina hemmiljöer.  Ett alltför starkt avvisande hos dessa 
elever skulle också kunna innebära en deklassering i relation till deras 
föräldrars klassposition och således representera en diskontinuitet i den 
sociala reproduktionen. Arbetarklasselevens motstånd kan förvisso 
innebära att han eller hon genom sina handlingar aktivt bidrar till den 
sociala reproduktionen, men ändå sägas agera på ett sätt som ligger i 
linje med den ursprungliga klasspositionen.    
 När det gäller ungdomarna i denna studie är det tydligt att deras 
opposition mot skolan har en klasskaraktär, även om jag inte undersökt 
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deras föräldrars inställning till skolan eller till formella meriter. I denna 
studie har emellertid inte klass varit intressant som en bakomliggande 
variabel, utan snarare har identitet betraktats som ett ”görande” och i 
det avseendet har intresset varit riktat mot på vilket sätt klass ”görs” 
relevant av eleverna själva. Ungdomarnas identitet är inte endast orien-
terad mot ett arbetaryrke, utan präglar även deras principiella avfär-
dande av kärnämnena. Utan att uttrycka det explicit tycks de betrakta 
dessa ämnen som ett medelkassprojekt: de menar att kärnämnena inte 
är viktiga för dem, eftersom de inte ska studera vidare på universitet 
eller bli ”chefer” i framtiden. Detta betyder att ungdomarnas avfärdan-
de är en markering av deras upplevda klasstillhörighet och deras upp-
fattning om att kärnämnena främst utgör ett led i en förberedelse för 
helt andra jobb och samhällspositioner än vad de själva strävar efter. 
Med utgångspunkt i detta blir den motsträvighet ungdomarna visar mot 
kärnämnena ett sätt att uttrycka distans till en medelklasspräglad skol-
kultur (se även Hill, 2001, 2006, 2007).  Med hänsyn till denna klass-
karaktär är det dessutom troligt att de i sin opposition mot kärnämnena 
utgår från en annan logik än vad som är fallet om andra elevgrupper, 
med en i huvudsak positiv inställning till kärnämnena, uppvisar samma 
beteenden.  
 Den huvudsakliga inställningen till kärnämnena har, enligt min 
mening, en betydelse för vad, eller i vilken utsträckning olika agerande 
i skolan ska ses som motstånd.  Att exempelvis uppfatta det sociala 
livet under lektioner som viktigt, uppleva ett behov av en paus från 
skoluppgifterna eller stundtals uppleva och medelst skämtande eller 
snack om privata saker motverka tristess i skolan, förekommer sanno-
likt även hos elever med en positiv inställning till skolarbete i teoretisk 
tappning. Det är till och med möjligt att hävda att en privat kommuni-
kation snarare är regel än undantag i klassrummet (Granström & Ei-
narsson, 1995, Bergqvist, 1990; Sahlström, 1999), och att skämtande 
är ett vanligt sätt för elever att bemästra påfrestningar i skolan, oavsett 
deras studieambitioner (se Woods, 1983b, 1990).   
 Det som gör det rimligt att betrakta skitsnacket, skämtandet eller 
fusket hos ungdomarna här som motståndshandlingar, har främst att 
göra med den mening de själva tillskriver dessa aktiviteter, och fram-
förallt hur denna mening relaterar till deras principiella uppfattningar 
om kärnämnena.  Till exempel understryker Giroux (1983) vikten av 
att ta hänsyn till den mening aktörer själva tillskriver sitt agerande när 
det gäller motstånd. Utifrån detta blir ungdomarnas handlingar ur mitt 
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perspektiv motståndshandlingar mot bakgrund av att de hänger ihop 
med ett identitetsskapande som byggs upp genom ett principiellt avfär-
dande av dessa ämnen. Om ett sådant avfärdande inte hade funnits hos 
ungdomarna skulle det således vara mer tveksamt att förstå fusket, den 
privata kommunikation och deras skämtande sinsemellan som mot-
ståndshandlingar. Då hade det endast varit giltigt att använda detta 
begrepp när ungdomarna öppet utmanar läraren och den formella ord-
ningen.     
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Summary 

 

Introduction and aim of the study 
A well-known class pattern when it comes to schooling is that different 
social groups usually make different educational choices. One reason 
for this is that different social classes have different perspectives on 
education and schooling. Among academically educated people, edu-
cation is seen as a goal in itself and as a norm, but the views of educa-
tion in the working class, or among uneducated groups of people are 
often based on instrumental values. They normally choose subjects or 
programmes that do not prepare them for higher education and they 
also celebrate an early entrance into working life. This means that the 
majority of the students in higher education come from homes with an 
academic tradition, but also that the upper secondary school in Sweden 
is to some extent differentiated by social class as well as gender. For 
example; in vocational programmes that prepare pupils for tradition-
ally masculine working-class jobs, the majority are boys from work-
ing-class families, or families with no tradition of higher education.  In 
the programmes that prepare for higher education, especially the sci-
ence programme, the pupils come from well-educated homes. 
      This social pattern regarding education was something I had in 
mind when I began my field study of two classes in a vocational pro-
gramme at an upper secondary school. When I started my fieldwork in 
2003, it had been about ten years since the reform of 1991/94 had been 
implemented.  As a result of this reform, the so-called core subjects 
became compulsory subjects in every programme in the Swedish upper 
secondary school. Those subjects were, English, Art, Physical and 
Health Education, Mathematics, Science, Social Science and Swedish. 
The reform had an important impact on the vocational programmes. It 
extended the length of these programmes from two to three years. Ad-
ditionally, the vocational programmes had to have a more academi-
cally oriented curriculum, which included subjects not present before 
the reform in 1994 or only to a smaller extent. The intention behind the 
introduction of these subjects was articulated as a way of meeting de-
mands derived from notions of “life long learning” and a way of facili-
tating a transition from the upper secondary school to university, re-
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gardless of study programme. One intention of the reform was to cre-
ate conditions that would change the patterns of social reproduction 
within the educational system (Broady, et al., 2002; prop, 1992).  

 The significance of the reform was one reason for conducting a 
field study of the vocational programme. My concern was to scrutinise 
the vocational pupils’ perspective on the academically oriented cur-
riculum. This concern was also related to an interest in young people 
from the working class and young people who could be assumed to be 
unmotivated when it comes to higher education or academically ori-
ented studies. For this reason the study was limited to two classes in 
the construction program, which is a programme that prepares the pu-
pils for work in construction, e.g. as carpenters. This choice was stra-
tegic, since it is a programme dominated by boys. I assumed that a 
programme with a majority of boys was in line with my research inter-
est. For example, so-called school counterculture is often more visible 
among boys from the working class (Bjurström, 1997; Trondman, 
1999; Willis, 1977)  

 However, during the field study, my research evolved into an in-
terest in the boys’ identity work. While following the boy’s daily life 
during lessons, talking with them about their education in general and 
about the core subjects in particular, I became aware that their attitudes 
towards the academic curriculum were a question of identity. That is, 
they had to do with how they saw themselves, what they saw as impor-
tant for their future working life as well in the present, and how they 
wanted to appear in front of others. In this respect, the aim of this 
study is to analyse their attitudes towards the core subject as identity 
work. In doing this, the study also deals with question of opposition 
towards these subjects. The perspective on identity is influenced by 
Richard Jenkins (2004) notions of social identity and complemented by 
notions of masculinity, social class and theories of resistance. Data 
derived from the fieldwork and analysed in this study consist of obser-
vations, interviews and recordings of pupils’ conversations in the 
classroom. 
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Main findings  
The first empirical chapter concerns the boys’ basic attitudes towards 
the core subjects. The analysis reveals that they see the core subjects as 
running counter to their aspirations. First, they see themselves as con-
structions workers and from that perspective, most of the academic 
curriculum is regarded as useless in relation their future work. Second, 
they also see themselves as pupils who have no interest in schoolwork 
when it comes to subjects such as the core subjects. In this respect, 
they regard schoolwork as boring.  Apart from their desire to be con-
struction workers, they also refer to their lack of interest theoretical 
schoolwork as a reason for their educational choice in upper secondary 
school. They wanted to be able to get a job after their education and 
not have to continue studying at university, but they also wanted to 
minimize their theoretical schoolwork during their education at the 
upper secondary school.  However, in line with their orientation to-
wards their future work, they considered mathematics to be important 
because of its relevance to work in construction. Some pupils also said 
that the core subjects could be acceptable, but only if they were rele-
vant to their future work.  They also wanted a good grade (i.e. to pass 
the course), since the boys assumed that a poor grade would perhaps 
look bad in the eyes of a future employer. Hence, a bad grade could 
have a negative impact on their chances of getting a job as a construc-
tion worker, they reasoned.  At the same time, they did not consider it 
important to get more than as passing grade due to the irrelevant nature 
of the core subjects. In this respect, the pupils seemed to reason that 
the employer might take their grades into consideration, but not to the 
extent that better grades than just passing would make a difference. 
The core subjects were simply not that important, the pupils argued.  
      However, the boys regarded their grades as not only being linked 
to the labour market. They were also a way of describing themselves as 
pupils. Having bad grades is associated with a risk of being viewed by 
others as uneducated or as a person who is lacking basic skills.  Never-
theless, by describing their ambition at school they also depict them-
selves as not being too eager or enthusiastic about schoolwork. 
The analysis in this chapter also reveals that the boys, with their nega-
tive attitude towards the core subjects, were constructing a traditional 
masculine working-class identity. In this respect, the core subjects 
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were regarded as preparation for jobs that needed a university degree.  
However, their negative attitude towards these subjects could be neu-
tralised if they felt that the teacher was “good”, which for the pupils 
was synonymous with a teacher who was able to understand them and 
who treated them well. In such cases, they said, the subject was “al-
right” and that schoolwork bearable, despite the lack of usefulness of 
the subjects. 
      The second empirical chapter is called “just talking: an ongoing 
activity in the classroom”.  During the lessons, the pupils often talked 
about matters that have no connection with their schoolwork. Some-
times, this kind of talk dominated and seemed to be all the pupils did 
during their lessons. Of course, they often talked while they were 
working, sometimes about private matters and sometimes about 
schoolwork. However, according to the pupils, their main activity dur-
ing the lesson consisted of talking about everything but their school-
work. This activity is described as the standard activity during their 
lessons and reveals that they primarily see the classroom as an arena 
for their social life.  At the same time, this means that the assignments 
during the lessons are ascribed a subordinate significance in compari-
son with their private talk. Their private talk functioned as a way of 
coping with the demands of boring schoolwork; it made life in class-
room more bearable. Moreover, they talked about things that were im-
portant to them: like cars and girls. From this viewpoint, the activity of 
talking had at least two vital functions in their identity work: it became 
a way of expressing a negative view of the core subjects (by describing 
schoolwork as subordinate), although their content also played a sig-
nificant role in their way of doing masculinity. As a phenomenon, the 
pupils’ private talk also reveals that they ignored their teachers; for 
instance the teachers, often tried to stop the pupils from talking about 
matters other than schoolwork and get them to adapt to their standard 
of classroom communication. The pupils’ response was to ignore the 
teachers in a way that can be portrayed as “quiet disobedience”. When 
the teacher complained about their conversation, they first fell silent, 
but shortly thereafter resumed talking, thus respect ignoring the 
teacher. It can be argued that the pupils construct their lives during the 
lesson in their own way and with no regard for what the teacher is try-
ing to accomplish when it comes to norms of communication.  
 The third empirical chapter is called “Having fun and a laugh 
during schoolwork”. During the lessons there was a lot of laughing and 
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joking among the pupils. This resembles their talk described above, but 
their jokes were often made with reference to the formal content of 
their lessons such as rules, assignments and teachers’ projects during 
the lesson. The analysis of their laughter and jokes reveals them to be a 
coping strategy in schoolwork, a way of constructing masculinity and 
facilitating their social relations with each other in the classroom.  But 
their jokes also became as a weapon against the teachers and the order 
they were trying to establish in the classroom. One could say that with 
their jokes, the pupils were transforming the reality of the school into 
something funny to them. One part of this activity was challenging the 
teacher during the lesson and just “mucking about” with the purpose of 
being provocative towards the teacher. In this sense, their laughter be-
came a way of resisting the order the teacher was trying to achieve. It 
became a way of neutralising the power of the teacher and achieving 
their own order during the lesson and expressing a social distance to-
wards the official school and the teacher’s official position as a 
teacher. The last notion is important; their ways of challenging the 
teacher were not directed at the teacher personally, they were directed 
at the official role of the teacher and were, rather, an expression of an 
institutional logic and not a personal dislike of the teacher.  
     The last empirical chapter deals with the question of cheating. 
During my field study, I became aware that cheating was as a common 
and acceptable way of coping with the demands of schoolwork. Not all 
the boys cheated and some of them only copied their friends’ home-
work, but some of them also cheated during tests and by plagiarising 
other pupils’ essays on the Internet. Their cheating is interpreted as a 
coping strategy that combines two significant aspirations of the pupils: 
their ambition to minimize their involvement in schoolwork and their 
desire to get a good grade. But their cheating is not merely a way of 
cooping with schoolwork. It is also a phenomenon that reveals their 
identity. Cheating when it comes to subjects that have relevance for 
their future is regarded as stupid and something that would have nega-
tive consequences for their work skills. But cheating in core subjects 
has no essential impact on their learning, they argue. Furthermore, 
their cheating is significant in several other ways when it comes to 
their identity. They often helped each other to cheat and in this way it 
became an issue of solidarity between the pupils. Squealing on some-
body who is cheating is seen as a violation of codes of friendship, 
which makes cheating a phenomenon that reveals the pupils’ sense of 
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loyalty to each other. Moreover, cheating also shows them as pupils 
who do not regard schoolwork as being important, who do not want to 
waste their time on schoolwork during their spare time and as pupils 
who break the school’s rules and norms. Cheating and fooling the 
teachers were regarded as exciting, funny and cool. When they talked 
about their cheating they also told stories about how they cheated at 
elementary school or on occasions when I was absent.  With this kind 
of bragging, the pupils presented themselves as pupils who had the 
ability to cheat and get away with it. In that respect, their success at 
cheating has a symbolical significance; it becomes a sign of their skill 
to fool the teachers and consequently the school.  
 

Concluding remarks 
The identity work among the boys focused on two vital aspects of their 
identity, namely their future work as construction workers and their 
indifference to academic subjects. These two notions of their identity 
became two principles that they frequently used when they talked 
about their education in the core subjects. When they rejected these 
subjects they referred to the lack of usefulness of these subjects and 
that they regarded them as being boring and uninteresting.  This way of 
reasoning was not only evident when they talked about the core sub-
jects in general, but also when they talked about more or less concrete 
phenomena in their classroom life, such as their everyday talk in the 
classroom, their jokes and “mucking about” and cheating.  The two 
principles – their future work and their indifference to academic stud-
ies – not only became a vital and meaningful starting point for the 
youths when they viewed their education in a general sense, they also 
became a way of making sense of their own actions in relation to 
schoolwork.  

   In the concluding section of the thesis, I discuss the boys counter 
culture. I argue that the boy employ modes of both conformity with 
and opposition towards the core subjects. For example, they feel that 
their grades could be important when it comes to their chances of get-
ting a job and they do not want to look like pupils who are “unedu-
cated” or lacking basic skills, which is how poor grades could be inter-
preted by others, according to the pupils. Their desire to achieve good 
grades implies that they are adjusting to the power the school has over 
them when it comes to assessments of their schoolwork. In this respect, 
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they recognize that the core subjects could be important for them. So 
from this perspective they are conforming to the school’s grading sys-
tem and do not completely ignore those subjects. But the boys are also 
resisting the classroom order, which their teacher is trying to bring 
about, as well as the stress and strain of everyday life in the academic 
subjects. This forms a counter culture, the consequences of which im-
ply identity work that to a large extent differs from the ideas that con-
ditioned the implementation of the core subjects. In this respect, the 
pupils are also resisting governmental steering of their lives as it is 
expressed in the educational system. However, since the boys have 
modes of both conformity and opposition in their attitudes towards 
academic subjects, their overall attitude towards this part of their edu-
cation is interpreted as a form of reluctance rather than full-scale resis-
tance. 
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Metodbilaga A 
 
Den avgränsning jag gjort av olika kamratgrupper betyder inte att 
andra elever har betraktats som ointressanta. Snarare betyder det att de 
olika grupperna och de individer som normalt ingår i dem kom att bli 
utgångspunkten för fältarbetet. I den mån de agerade med andra elever, 
eller när andra elever funnits med i olika situationer, har detta tagits i 
beaktande. Till exempel hade anläggningsklassen (klass A) lektioner 
tillsammans med ett antal elever från en måleriklass. Målerieleverna 
har inte fått någon uppmärksamhet i studien, såtillvida att inte någon 
från anläggningsklassen interagerade med dem. I klass A, som bestod 
av 14 elever (21 med måleriklassen), fanns i huvudsak fyra kamrat-
grupper som tillsammans bestod av 11 elever. Samtliga elever i dessa 
grupper uppmärksammades dock inte i samma utsträckning. Vissa ele-
ver fäste jag stor uppmärksamhet på, då det bland annat var lättare att 
etablera en kontakt med dem under en utsträckt tid. I anläggningsklas-
sen fanns även en elev som ofta umgicks med några elever från måle-
riklassen och han valdes därför bort. Vissa elever var också svårplace-
rade i någon grupp, bland annat för att de inte läste samtliga kärnäm-
neskurser som pågick under fältperioden. Av den anledningen ägnades 
också mindre uppmärksamhet åt dessa.  
 Klass B bestod totalt av 18 elever. Där valde jag att främst upp-
märksamma tre grupper som tillsammans bestod av 10 elever.  Att jag 
valde dem, berodde på att det gick lättare att etablera kontakt även med 
dem under utsträckt tid. 
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Metodbilaga B 
 
I de båda klasserna var det tre elever som inte intervjuades. Två av 
dem var ofta frånvarande vid lektionerna och svårare att etablera kon-
takt med i jämförelse med de andra eleverna. Eftersom de inte ingick i 
någon av de kamratgrupper jag ägnade mer uppmärksamhet åt, ägnade 
jag inget större intresse åt dem. En elev uppgav att han inte ville delta i 
en intervju, varför jag inte frågade honom ytterligare. Det gick emel-
lertid bra för denna elev att jag förde fältanteckningar i klassrummet 
och hade bandspelare påslagen i hans närhet (inte heller denna elev 
ingick i någon av de kamratgrupper som jag främst intresserade mig 
för).  
 Vad gäller de nio intervjuerna som utgör det centrala intervjuma-
terialet för avhandlingen kan några påpekanden göras. Dessa intervjuer 
genomfördes som sagts med de kamratgrupper som jag ägnade större 
uppmärksamhet åt under fältarbetet. I fyra av dessa intervjuer blev 
emellertid vissa elever intervjuade ytterligare en gång och då tillsam-
mans med elever som inte tidigare hade blivit intervjuade. I två inter-
vjuer deltog också elever som under lektionerna vanligen ingick i 
andra kamratgrupper, fast då i grupper där gränserna var relativt 
flytande mot den grupp resten av de intervjuade tillhörde. Nedan följer 
en förteckning av de nio gruppintervjuer som utgör det centrala data-
materialet: 
 
Klass A (anläggningsklassen) Datum 
1. Fabian, Henrik, Petter, Jonas   (2003-11-28) 
2. Gustaf, Krister, Erik                       (2004-02-13) 
3. Fabian, Klas, Morgan, Jonas          (2004-04-19) 
4. Gustaf, Roger, Erik, Krister             (2004-04-19) 
5. Samuel, Henrik, Petter                     (2004-04-23) 
- En intervju genomfördes också med Axel  och Sten, och transkriberades delvis. 
 
Klass  B  
1. Mats, Tomas, Hampus          (2004-02-09) 
2. Björn, Alexander, Adam, Mårten   (2004-03-08) 
3. Josef, Lars                                         (2004-03-10) 
4. Mats, Tomas, Jimmy, Hampus           (2004-03-10) 
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