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III 

Sammanfattning 

Det vi vill fördjupa oss med i den här studien är hur elever som befinner sig i könsminoritet 

upplever sin vardag på ett yrkesprogram. Vad är det som gör att ungdomar väljer 

gymnasieprogram som de gör? Vi vill även undersöka hur tjejer och killar som valt ett 

yrkesprogram där de själva är i könsminoritet resonerar kring sin identitet, sitt gymnasieval, sin 

studietid och sin framtid på arbetsmarknaden. 

Vi socialiseras i vårt samspel med andra människor och upptäcker i tidig ålder vilka oskrivna 

regler och normer som finns, vad som accepteras och vad som väcker starka känslor, beröm 

eller besvikelse. Vi pratar mycket om att vi är jämställda idag, men vårt kön påverkar en del av 

hur vi kommer att leva våra liv och hur vi blir bemötta samt vilka möjligheter, hinder och 

förväntningar som finns. Vi är alla människor som har olika val och möjligheter framför oss i 

livet och vi ska alla få möjlighet att göra gränsöverskridande beslut. 

Endast tre gymnasieprogram har en jämn könsfördelning; dessa är naturvetenskapliga 

programmet, samhällsprogrammet och medieprogrammet. Det finns en tydlig snedfördelning på 

yrkesprogrammen sett ur ett könsperspektiv. De typiskt nationella pojkprogrammen har störst 

snedfördelning, endast 3 % är flickor på energi och elprogrammet. Gymnasievalet är ungdomars 

första steg mot en framtida position i samhället. Det framtida yrket innefattar status, ekonomisk 

rörelsefrihet som i sin tur kan påverka plats, möjlighet till olika boendeformer, 

fritidssysselsättning mm. Tjejer väljer i större utsträckning studieförberedande program med mål 

att studera vidare, medans killarna oftare väljer yrkesprogram med möjligheter till jobb efter 

gymnasietiden. Eleverna upplever vissa program som ”tjejiga” och att vissa program är till för 

killarna. Eleverna gör ofta val dit de känner att de ”passar in”.  

Eleverna vi har intervjuat har valt ett program där de är i könsminoritet. De har valt mot 

förväntade normer och ingen av dem har ångrat sig. De berättar att de kommit i kontakt med 

sitt framtida yrke genom praoerfarenhet eller från någon i sin närhet. Alla hade diskuterat sitt val 

med någon vuxen, i familjen eller sin mentor. Alla eleverna har en stark identitet, är målinriktade 

och har ett brinnande intresse för utbildningen och det framtida yrket. En positiv trend inom 

gymnasieskolans yrkesprogram är att de vill profilera sig som jämställda. Flera av våra 

respondenter uppgav att de varit med i marknadsföringen för sitt program för att få fler att våga 

göra ett könsotraditionellt gymnasieval. 

I framtiden behöver det satsas mer resurser på att minska segregeringen på just 

yrkesutbildningarna, detta för att i framtiden även få en mer jämställd arbetsmarknad.  

 



IV 

Summary 

By immersing ourselves in this study, we wanted to explore how students in a gender minority 

rate their day-to-day, related to a specific work program. What influences adolescents to select 

certain secondary school programs? In addition, we wanted to investigate why some girls and 

boys have chosen a work program where they themselves are a gender minority along with their 

interpretations surrounding identity, secondary school choice, amount of study time and their 

future prospects in the work market. 

 

We are socialized by our interactions with other people and realize at early age the unwritten 

rules, averages and standardizations of what is accepted and what creates strong feelings, 

compliments and disappointments. We talk a lot about equal opportunity today, but our sex 

somewhat influences how we will live our lives, how we feel we are being viewed, as well as 

opportunities, obstacles and expectations anticipated. 

We are all people with different choices and opportunities in life and we should all have the 

opportunity to make decisions without any barriers. 

 

Only three secondary school programs of available choices have an equal gender definition. 

They are the Natural Science program, Social Studies Program and the Media program. From a 

gender perspective, there is clearly a gender divide in the work programs. The more traditional 

“male” programs, such as the Energy and Electrical program, only have 3% females.  

The secondary school choice is the first step towards a future position in society. One’s 

occupation is connected to status, financial freedom that can subsequently influence 

(availability/place of work) opportunity for different types of housing, hobbies etc. Females 

generally choose programs that will help them prepare for further education, while boys more 

often choose a work related program with opportunities for an immediate employment after 

secondary school. Male students perceive some programs as too feminine and that some 

programs are for males only. Students commonly make choices on basis of where they think 

they will easily assimilate or “blend” into society. 

 

All student subjects we interviewed selected a secondary program where they are the gender 

minority. They went against expectations and the standard choices without regrets. They 

reported that they were able to experience their future occupation during work practice or 

through someone in their circle of friends and family. Everyone has discussed their choice with 

an adult in the family or a mentor. All students have a strong identity, are target oriented, have a 

very strong interest for the subject matter education and are optimistic about future occupation 

prospects. There is currently a positive student trend within the secondary school work program 

to profile themselves as equal among their peers. Several of our interviewed subjects declared 

that they have helped market their program by encouraging new students to make untraditional 

secondary school choice irrelevant of their gender. 

 

In the future, there will need to be more resources in place to reduce segregation in the 

vocational education in particular, to create a less segregated and more equal opportunity labor 

market.. 



V 

Abstract 

Det vi vill fördjupa oss i den här studien är hur eleverna som befinner sig i könsminoritet på ett 

yrkesprogram upplever sin vardag. Vad är det som gör att ungdomar väljer gymnasieprogram 

som de gör? Vi har intervjuat sex elever för att undersöka hur dessa tjejer och killar - som valt 

ett yrkesprogram där de själva är i könsminoritet - resonerar kring sin identitet, sitt gymnasieval, 

sin studietid och sin framtid på arbetsmarknaden. 

Vi har tittat på tidigare studier kring genus, jämställdhet, självsortering, statistik angående 

gymnasieval, integration i klassrummet och yrkeskultur. 

Våra nyckelord är identitet, gymnasieval, studietid och yrkeskultur. 
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Förord 

Vi som har skrivit denna studie heter Malin Tomasson och Jonas Jennemyr och är två studenter 

som följts åt under Yrkeslärarutbildningen på Linnéuniveritetet och avslutade det med detta 

examensarbete våren 2010. Studien är på 15 hp. Utbildningen har varit på deltid och vi har båda 

jobbat samtidigt som vi studerat. Vårt mål med utbildningen är att bli behöriga lärare och i 

framtiden jobba inom gymnasieskolan som yrkeslärare på Hantverksprogrammet och 

Byggprogrammet. Vi har båda ett förflutet inom yrkesbranschen.  

Malin har varit verksam som frisör i Osby. Där har hon haft ett eget företag och är mycket 

branschkunnig inom sitt yrke. Hon erhöll även Mästarbrev för sitt kunnande 2008. Efter 

avslutad utbildning är målet att jobba som frisörlärare på Hantverksprogrammet. 

Jonas har varit verksam som byggnadssnickare i Kalmar. Han har jobbat på ett företag där han 

fick ta mycket ansvar och fungerade som arbetsledare. Arbetsuppgifterna var av skiftande 

karaktär med en stor spridning inom yrket. Efter avslutad utbildning är målet att jobba som 

snickarlärare på Byggprogrammet. 

Vårt intresse för elever som valt ett könsöverskridande gymnasieval väcktes under utbildningens 

gång. Dessutom kommer vi från branscher där en stark könsuppdelning råder. Båda anser att 

det måste ske en förändring inom respektive bransch vad det gäller könsutjämning. 

Förändringen måste börja redan i valet till gymnasiet eftersom det är då de flesta även omedvetet 

gör sitt val inför kommande yrkeskarriär. Därför anser vi att ämnet är relevant för vår 

utbildning. Syftet med studien är att få en inblick i hur elever som gjort ett könsotraditionellt 

gymnasieval resonerar kring sin livssituation. Förhoppningsvis kan deras funderingar stärka oss 

som blivande yrkeslärare att stimulera fler elever att våga bryta könsmönstret.  

Vi vill tacka de ungdomar som har ställt upp som respondenter i studien. Samtliga tillförde 

mycket och vågade delge sina tankar på ett ingående sätt, vilket har varit till stor nytta för 

arbetets resultat. Vi vill även tacka Henrik Hegender som varit vår handledare och därmed 

tillfört många bra tankar och idéer som har varit värdefulla. Sist men inte minst vill vi ge ett stort 

tack till våra familjer som har stått ut med oss under studien. De har tvingats lyssna, stötta vid 

motgångar och framförallt gjort stor tidsuppoffring för att sköta hem och familj då vår tid inte 

räckt till. 
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1. Introduktion 

Inledning 

Alla män är inte likadana, men alla män tvingas förhålla sig till kulturella 

förväntningar på män och föreställningar om vad som är manligt. På samma 

sätt måste alla kvinnor förhålla sig till vissa förväntningar och föreställningar 

om kvinnor och kvinnlighet. 

Den som förhåller sig passiv och omedveten blir inte mindre påverkad av 

könsnormerna, snarare tvärtom (Hedlin, 2006 s.41). 

 

Den första frågan som en nybliven förälder ofta får från sina nära och kära lyder ”Blev 

det en pojke eller en flicka?”. Redan i detta ögonblick har den nyfödde individen 

placerats in i ett fack avseende hur den förväntas vara och en viss valfrihet utestängs. 

Blev det en flicka köper de anhöriga ett rosa klädesplagg och blev det en pojke köper 

de ett blått klädesplagg, allt enligt den förväntade könsordningen. Förväntningarna på 

framtiden följer samma mönster där pojkar ska spela ishockey och flickorna ska dansa. 

Inför yrkesvalet ska pojkarna välja snickare och flickorna frisör men tänk om någon 

vågar bryta mönstret och göra ett könsotraditionellt gymnasieval? Exempelvis att som 

tjej våga välja läsa på Byggprogrammet (BP) och som kille våga välja läsa på 

Hantverksprogrammet (HV)? Det är just denna fråga, dvs. .könsöverskridande 

gymnasieval som utgör kunskapsintresset för denna studie.  

 

En historisk tillbaka blick på jämställdheten  

För att sammanfatta större gruppers tillgångar på resurser och handlingsmöjlighet i 

samhället brukar klassbegreppet användas, men även könstillhörighet är avgörande för 

en individs livschanser. De kvinnliga positionerna i samhäller underordas av de 

manliga på ett generellt sett. På arbetsplatser sker en könssegregering i form av att 

männen har mer makt, resurser och status än kvinnor, vilket innebär en underordning 

av det kvinnliga könet (Ahrne, Roman, Franzèn, 2008). 

Segregeringen sker redan i val av utbildning, eftersom omgivningen ställer olika krav 

på könen. Det förväntas att kvinnor ska ansvara mer för familjen och hemmet, som i 

sin tur låser deras möjlighet att göra karriär. Ofta är det ett kulturellt arv som ligger till 

grund för könsuppdelningen. Däremot är den inte statisk utan förändras över tid och 

ibland sker även en förskjutning i vad som är kvinnligt och manligt. En exemplifiering 

i den riktningen är att förr ansågs det okvinnligt att röka medan kvinnor idag röker 

mer än männen. Även männen har tagit till sig kvinnliga attribut, som hästsvans, ring i 

örat och halskedja (a.a).  

Skillnaderna har minskat mellan könen på flera av de semiorganiserade fälten som vi 

vistas på. Här kan nämnas tillgången till fotbollen som förr var helt förbehållen 

männen men som idag är kvinnornas mest populära idrottsgren. Ytterligare en 

avgörande förändring för jämställdhet är tillgången till dansgolvet. Idag slipper 

kvinnorna stå runt väggarna och hoppas på att bli uppbjudna, de kan själv agera och 

dansa med vem de vill.(a.a) 
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Frågan är om det på sikt kommer att ske en liknande förändring inom 

gymnasieskolans yrkesprogram. 

Det vi vill fördjupa med i den här studien är hur eleverna som befinner sig i 

könsminoritet upplever sin vardag på ett yrkesprogram. Vad är det som gör att 

ungdomar väljer gymnasieprogram som de gör? Vi vill även undersöka hur tjejer och 

killar som valt ett yrkesprogram där de själva är i könsminoritet resonerar kring sin 

identitet, sitt gymnasieval, sin studietid och sin framtid på arbetsmarknaden. 
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2. Bakgrund 

2:1 Vad är genus, normer och stereotyper 

Genus är den samlade benämningen i modern könsforskning och betecknar 

ett system som består av två motsatta och uteslutande kategorier vari 

mänskligheten placeras man/manligt och kvinna/kvinnligt (Gothlin, 1999, 

s.34) 

Genus är ett socialt skapat kön. Genus är vad det kulturella arvet och det sociala 

systemet format oss till. Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Vi 

socialiseras i vårt samspel med andra människor och upptäcker i tidig ålder vilka 

oskrivna regler och normer som finns, vad som accepteras och vad som väcker starka 

känslor, beröm eller besvikelse (Svaleryd, 2003). 

Normer är handlingsregler som omgivningen meddelar genom någon form av socialt 

tryck. Det visar sig både när en person följer och inte följer normen i form av 

belönande och bestraffande reaktioner (a.a). 

Det man kan fråga sig är vad som är biologiskt och vad som är arv eller socialt 

konstruerat, detta är väl många fortfarande oense om. Föds vi till människa eller till ett 

kön? Den fråga man ofta får som nybliven förälder är ju oftast -blev det en flicka eller 

pojke? Och efter att vi har fått svaret kan vi handla välkomstpresent i typiskt rosa eller 

blått. Vi pratar mycket om att vi är jämställda idag, men vårt kön påverkar en hel del 

av hur vi kommer att leva våra liv. Hur vi blir bemötta samt vilka möjligheter, hinder 

och förväntningar som finns. Vi är alla en människa från början som har olika val och 

möjligheter framför oss i livet och, vi ska alla få möjlighet att göra gränsöverskridande 

val och beslut. 

Jämställdhet handlar om både värdegrundsfrågor och demokrati. Jämställdhet handlar 

om att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga och att fatta beslut 

utan att begränsas av strikta genusroller. Alla kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter (FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna, 1948). Många genusforskare menar att ett hållbart samhälle kräver ett 

jämställt samhälle (jämi, 2009). 

Vi föds alla som människor med en uppsättning mänskliga egenskaper och alla ska ha 

möjlighet att välja fritt och skapa sig sitt eget jag för en stark självkänsla. Utvecklingen 

av det egna jaget är en ständig balansgång mellan att å ena sidan vara spontan med 

uttryck för äkta känsloyttringar och å andra sidan lära sig att anpassa sig efter 

omgivningens behov och önskningar.  

”God självkänsla innebär att känna sig älskad som den man är, oavsett vad man gör 

och hur man lyckas” (Mogren och Torsell, 1997, s. 16). 

En flicka blir kvinna genom puberteten, när hennes kropp kan föda nytt liv. Hon får 

mens och kroppen utvecklas och blir kvinnlig utan att behöva använda psykisk eller 

fysisk styrka. Kvinnlighet förknippas också med att vara moderlig och 

omhändertagande. Manligheten behöver erövras på ett annat sätt genom att visa fysisk 

prestation, göra saker och tävla för att visa sin styrka. (a.a). 
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Stereotyper är ett ord för det klassiska, typiska, förväntade manliga eller kvinnliga 

idealet. Flickor får ofta uppmärksamhet för sitt yttre, yttre attribut som håret, kläderna 

eller figuren. De får ofta uppmärksamhet för vad de gör och hjälper till med. Många av 

dessa faktorer skapar ”duktig flicka” syndromet. Tjejer identifierar sitt egen värde med 

vad de gör för andra och hur de ser ut, att man ska se bra ut och prestera annars tycker 

ingen om mig. Flickors umgänge består ofta av nära vänner. Identitetsupplevelsen 

grundar sig i likhet. Med en ”bästis” tränas lyhördhet, anpassning, samspel, hänsyn, 

medkänsla, inlevelse och anpassningsförmåga. 

Stereotypt för pojkar är att de ofta umgås i stora grupper. I dessa lekar är hierarkin 

stark. De tränar omedvetet ledarskap, kroppsuppfattning, jagkänsla, initiativförmåga, 

självständighet, mod och styrka. Det ingår ofta fysisk styrka och tävlingsmoment i 

”leken”. 

 

2:2 Vad är identitet och klass  

Människan har sociala behov och en social förmåga redan vid födseln. Efterhand som 

vi växer upp lär vi oss vilka olika sociala normer som accepteras i olika sammanhang  

t. ex i hemmet, i klassrummet, i idrottsklubben och olika normer gäller i olika 

kompisgrupper, (Trondman, 2009).  

Som tonåring ska man hitta sin egen identitet vilket kan yttra sig på olika sätt från 

individ till individ, mer synliga förändringar är den kroppsliga utvecklingen. För att få 

en positiv lösning på ungdomstiden handlar det ofta om att hitta sociala roller och 

sociala grupper som går väl ihop med sina egna biologiska och psykologiska 

förutsättningar (Hwang, Nilson, 2003) 

I interaktionen i den egna familjen skapas ett kulturellt kapital som ligger till grund för 

individens val. En av de avgörande faktorerna i socialisationen är språkets betydelse, 

något som föräldrarna utvecklar i sin yrkesroll och vidareförmedlar till 

familjemedlemmarna. Språket ger sig uttryck vid middagsbordet, vid läsande av 

böcker, val av teveprogram och spel. Här har studier visat att barn till föräldrar som 

har en högre utbildning är bättre rustade att klara av skolans krav än barn till 

lågutbildade. Dessa barn kommer i större utsträckning att välja en studieförberedande 

gymnasieutbildning och läsa vidare på högskola eller universitet. Det i sin tur leder till 

mer välbetalda jobb. Inkomstskillnaderna mellan olika familjer påverkar var man är 

bosatt. I många bostadsområden är det en viss klasstyp som bor och det medför ett 

umgänge med kompisar från en liknande bakgrund. Vanligast är segregeringen i 

storstäder, där även skolans undervisning påverkas av bostadsområdets sociala 

karaktär (Ahrne, Roman, Franzén, 2008). 

2:3 Genusbeteende 

Genus är inte en orsak till utan snarare en effekt av olika sorters handlingar. Genus 

måste ständigt återskapas för att vara övertygande. Och det är detta återskapande- 

denna nödvändiga upprepning som gör att genus inte kan betraktas som ett statiskt 

tillstånd, snarare en oavbruten pågående process (Ambjörnsson, 2003). Vi påverkas av 
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vilka följderna blir på grund av vilket genus vi har när det rör vår förmåga, värderingar, 

val, fritidsintresse, musik, klädstil och hur vi agerar.  

Genusbeteende kan beskrivas som ett direkt svar på omvärldens förväntningar. Detta 

beskriver tjejerna tydligt i Fanny Ambjörnssons bok och menar att vi beter oss olika 

om vi är i en tjejgrupp eller vi är i en grupp med både killar och tjejer. Processen att bli 

tjej är en kombination av olika möten i vardagen, tankar och åsikter, outtalade krav på 

normalitet men även makt. Ambjörnsson har gjort observationer under drygt ett års 

tid i två olika gymnasieklasser, en med inriktning Barn och fritid och en med inriktning 

Samhällsprogrammet. Det som återkommer i Ambjörnssons studie är att ju mer 

avvikande från normen man är, ju mer uppfattas man som ofri och förutsägbar, en 

mindre självständig individ. Enligt tjejerna i boken så är det så att ju mer lika man är 

andra, ju mer äkta uppfattas man. Ju närmare tjejerna befinner sig normen, desto 

större möjlighet tycks man ha att uppfattas som fri och oberoende. Tjejernas 

uppfattning om att vara unik och självständig är paradoxalt nog att vara just ”lik” (a.a). 

Feminint genus skapas inom en heteronormativ ordning som innefattar ett 

naturliggörande och neutraliserande om hur tjejer ska vara. Det normativa femininet 

som tjejerna förhöll sig till skapades såväl i relation till historiska föreställningar om 

klass, etnicitet och sexualitet som till maskulinitet. Makt och status beror på när och 

var man befinner sig och vilken position som just då tycks ha tolkningsföreträde. Vem 

är mest normal och åtråvärd? Det som är intressant i studien är att båda klassernas 

elever betonar likhet framför skillnad mellan olika individer, och betonar att det är 

större skillnad på olika personer än på olika kön. Att det är människan och personen i 

sig som är skillnaden, och inte om man är kille eller tjej (a.a). 

 

2:4 Segregation och självsortering 

Anna Sandell har undersökt och analyserat segregation och självsortering i 

utbildningssystemet. Hon har tittat på statistik och empiriska studier i ämnet, hon har 

även genomfört en omfattande intervjustudie med niondeklassare, intervju med 

studievägledare och observationer i en gymnasieklass med inriktning naturvetenskap. 

Avhandlingen visar att vi idag på 2000-talet fortfarande påverkas i stor utsträckning av 

genusordningen som råder. Genusordning kan beskrivas som den sociala struktur som 

upprätthåller och skapar maktrelationer mellan män och kvinnor, vilken kan förändras 

men verkar bestå. Frågeställningen: Hur kan ungdomars gymnasieval förstås i 

förhållande till senmodernitet, genusordning och lokala praktiker? Syftet med 

avhandlingen är att genom ungdomars gymnasieval utforska och analysera 

utbildningssegregationen i den svenska skolan och dess relation till individualisering 

och unga kvinnors och mäns positionering i lokala praktiker (Sandell, 2007). 

Sandell har gjort intervjustudie med 35 niondeklassare som ska göra sitt val till 

gymnasiet, deras tankar och funderingar kring detta val och hur det påverkas av kön, 

etnicitet, klass och geografi. Intervjuerna har genomförts när ungdomarna är som mest 

aktiva i sin process med valet till gymnasiet (a.a). Sandells avhandling visar att det finns 

en tydlig segregation och separation mellan killar och tjejer på gymnasieskolan, 

högskolan och även på arbetsmarknaden. Hennes studie visar att både killar och tjejer 
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distanserar sig från det som är traditionellt kvinnligt, och klassar kvinnligt beteende 

lägre än manligt beteende. 

Sandells intervjustudie tyder på att tjejer uppmanas att ha ett bredare perspektiv på 

utbildning, och för tjejerna kan utbildning vara ett vapen för att bryta traditionella 

förväntade könsmönster. Tjejerna väljer till viss del könsneutrala program, och väljer i 

större utsträckning studieförberedande program med mål att studera vidare på annan 

ort. Killarna väljer efter manliga normer som program med stora möjligheter till jobb 

på framtida arbetsmarknaden efter gymnasietiden, oftast yrkesförberedande program. 

Tjejerna bortsåg mer än killarna från sin familjebakgrund, klass och etnicitet i sitt val 

av utbildning. Gymnasievalet är ungdomars första steg mot en framtida position i 

samhället. Det framtida yrket innefattar status, ekonomisk rörelsefrihet som i sin tur 

påverkar plats, möjlighet till olika boendeformer, fritidssysselsättning mm. 

Den klassmässiga segregeringen syns tydligast mellan studieförberedande program och 

yrkesförberedande program. Ungdomar från lägre samhällsklasser väljer till stor del 

yrkesförberedande program medans ungdomar från högre samhällsklasser i större 

utsträckning väljer studieförberedande (a.a). Kopplingen mellan ungdomars 

familjebakgrund och deras val till gymnasiet är stor, även om ungdomarna uppfattar 

att de väljer efter eget intresse med möjlighet att påverka sin egen framtid (a.a). 

Intervjuerna Sandell gjort med yrkesvägledare visar att elevers bakgrund sätter gränser 

för fritt val och framtida annorlunda positionering, eftersom många från 

arbetarklasshem väljer yrkesinriktade program. Samhällsstrukturer som familj och 

arbetsmarknad ger olika förutsättningar och bidrar på olika sätt till självsortering i 

gymnasievalet.  

Resultatet av studier i denna avhandling visar följande; för att eleverna ska ha 

möjlighet och mod att bryta det ”förväntade gymnasievalet”, måste lärare våga 

uppmuntra elever att göra positionsförändringar, t.ex. genom att eleverna får 

praoerfarenhet från både kvinnliga respektive manliga yrken. Eleverna behöver ha 

aktiva studievägledare som ger eleverna verktyg och valmöjligheter till alternativa vägar 

inför gymnasievalet. Studien tyder på att valet som ungdomar gör är platsbundet, och 

att program och skolor rankas olika högt i olika orter, skolor och regioner i landet. 

Det finns en könsmärkning av de svenska gymnasieprogrammen. Eleverna upplever 

vissa program som tjejiga och att vissa program är till för killarna. Sandell föreslår att 

programmen på gymnasiet skulle ses över, t.ex. teknologi och datorer diskuteras som 

redskap för att möjliggöra positionsförändringar. Hon påpekar även att det är viktigt 

att förändra synen på gymnasieprogrammen genom att införa grenar inom 

gymnasieskolan som attraherar det motsatta könet. Ett annat förslag är att även byta 

namn på program som har namn som speglar att programmet vänder sig till speciellt 

killar eller tjejer. Ett exempel är Samhällsprogrammet (SP), som är ett program med 

tjejmajoritet, och som plötsligt lockade fler killar på en ort pga. att man införde en 

idrottsprofil på programmet. 

Eleverna gör ofta val till gymnasiet dit de känner att de ”passar in”. Eleverna har olika 

bakgrund och gör olika tolkningar och söker sig ofta till program där de tror att de 

hittar likasinnade. Enligt intervjuerna visar det sig att olika program rankas olika högt 

enligt elevernas hierarki. Det visar att Naturvetenskapliga programmet(NV) rankas 
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högst och att Elprogrammet(EC), det program som är näst vanligast för killarna på 

den aktuella orten, rankas högt, medans Hotel - och restaurangprogrammet (HR), som 

har det näst högsta antalet tjejer, rankas som ett program med låg status (Sandell, 

2007). 

2:5 Interaktion och jämställdhetsarbete 

Under interaktionen i klassrummet får pojkar mer uppmärksamhet än flickor. Det 

innebär att pojkarna tar för sig på flickornas bekostnad (Einarsson, 2003). Pojkar 

kommunicerar dock mer med läraren generellt sett, men variabler som lärarens kön 

och elevernas ålder påverkar interaktionen. Enligt klassrumsobservationerna som 

utfördes visade det sig att det är läraren och eleverna tillsammans som skapar 

uppdelningen mellan pojkar och flickor. Däremot får pojkar allmänt sett mer tid av 

både kvinnliga och manliga lärare utom i några få undantag. Ett av undantagen kan 

vara det faktum att flickor från högstadieåldern och uppåt börjar bli kvinnor och detta 

ska de manliga lärarna förhålla sig till. Det kan medföra att de börjar attraheras av 

flickorna som därmed ökar kommunikationen dem emellan. Samtidigt ökar de 

kvinnliga lärarna kommunikationen med pojkarna i samma åldersgrupp eftersom de 

känner mer omvårdnadskänslor (a.a).  

Ytterligare en aspekt till att pojkar i grupp interagerar mer kan förklaras med att pojkar 

oftare får direkta eller indirekta tillsägelser av läraren. Detta medför att läraren ställer 

fler frågor till pojkarna för att behålla deras uppmärksamhet på undervisningen och för 

att de inte skall ”sväva utanför ramarna”. 

 

Lärarkön som ensam variabel har inte något förklaringsvärde, dvs. manliga 

och kvinnliga lärare kommunicerar generellt lika mycket med eleverna, men 

tillsammans med elevernas ålder och elevernas kön visar det sig att lärarkön 

är av stor betydelse för hur interaktionen i klassrummet mellan lärare och 

elever ser ut.(a.a, s.161) 

 

Frejaskolans arbete är inspirerat av Skolverkets stora jämställdhetssatsning, en satsning 

som ska spänna över olika områden 2008-2010. YRMiS (Young Role Models in 

School) är en organisation som vill hjälpa ungdomar in i arbetslivet genom 

inspirerande filmer på nätet om olika yrken. Tillsammans med Skolverket vill YRMiS 

öppna upp för en debatt i Sveriges klassrum angående könsbundna yrkesval (YRMiS, 

2009). 

Frejaskolan är en högstadieskola i Gnesta som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. 

Man har valt att arbeta med filmer från YRMiS för att stärka eleverna i deras val till 

gymnasiet. Det är fyra olika kortfilmer om personer som bryter det könstraditionella 

valet, en om Fransisco som är barnskötare, Camille som är billackerare, Lars som är 

undersköterska och Kajsa som är elektriker och deras väg dit. Frejaskolan arbetar med 

filmerna i mentorsgrupper om 10-15 elever, detta för att skapa diskussion kring 

gymnasievalet. Man har även affischer på skolan som uppmuntrar eleverna att gå in att 

titta på filmerna fler gånger. Målet är att eleverna ska tycka det är okej att välja ett 

otraditionellt gymnasieprogram. I diskussionerna kring filmerna visade det sig att 
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eleverna trodde att det var svårare för en tjej att bryta mönstret än för en kille, 

eftersom eleverna trodde att en kille blir bättre bemött och välkommen i en tjejklass än 

en tjej i en killklass (skolverket, 2009) 

 

2:6 En skolelevs historia 

Skolplikten i Sverige var fram till 1950-talet sjuårig, Därefter började successivt 

införandet av den nioåriga skolan. Beslutet av riksdagen om en obligatorisk 

enhetsskola var startskottet till dagens grundskola. Men det tog ända fram till i dag att 

få över 90 % av landets 16-åringar att gå grundskola. Ansvaret för att barn mellan 7-16 

år går till skolan vilar på föräldrarna, som enligt lag kan straffas om barnen uteblir från 

undervisningen (Ahrne, Roman, Franzén, 2008).  Man skulle kunna säga att 

skolplikten upp till grundskolan är obligatorisk och att gymnasieskolan är mer socialt 

påtvingad i ytterligare tre år. Skolan främsta uppgift är att utbilda men har är även en 

effekt av förvaringsplats av samhällets barn. (a.a) 

Vid valet till gymnasieskolan finns en tydlig snedrekrytering sett ur ett könsperspektiv. 

Valen som pojkar och flickor gör i årskurs nio inför kommande gymnasieutbildning 

stämmer överens med samhällets och arbetslivets snedfördelning. Flickor dominerar 

på vårdinriktning och pojkar dominerar på fordonsinriktning. En förklaring till att 

uppdelningen ser ut som den gör har att göra med tidpunkten för valet. Under 

högstadietiden sker ett sökande av den nya könsidentiteten som man eller kvinna, 

vilket medför ett behov av att markera denna könsidentitet. Tidpunkten för valet är 

även knuten till starka kompisrelationer och flera ungdomar väljer därför gymnasieval 

efter vad kompisen valt.  

”Det är de val som görs då som grundlägger den könssegregering som finns inom 

arbetslivet i Sverige” (a.a, s 186). 

 

2:7 Elevens gymnasieval 

Eleverna skall ges möjlighet att välja utbildningsinriktningar utifrån fallenhet 

och att intresse utan att begränsas av tex. kön eller social bakgrund 

(Regeringskansliet, 2007, s.6). 

Valet är av stor betydelse inför ungdomarnas kommande yrkeskarriär. I en 

undersökning som konsultföretaget Karios Future genomförde med 19000 ungdomar 

visar det sig att oron över att inte få ett jobb i framtiden var stor. Av de tillfrågade 

svarade 69 % av flickorna att det var deras största orosmoln, medan 51% av pojkarna 

ansåg det samma (Statens offentliga utredningar, 2009). Under årskurs 9 väljer eleverna 

vilket gymnasieprogram de vill gå efter avslutad grundskola. För många elever kan det 

vara svårt att ta ställning till vad de vill längre fram i livet. Redan här gör eleverna ett 

val som kan få betydelse i framtiden. Skillnaden mellan en gymnasieskola och 

grundskolan är att eleverna läser olika kurser beroende på vilket program de väljer, 

dessutom är gymnasieskolan en frivillig skolform. Gymnasieskolan ändrades 1994 till 

det programgymnasium som finns idag och alla utbildningar blev 3- åriga. Innan dess 

kallades inriktningar för linjer. Den största skillnaden är att samtliga program ska 



Jennemyr & Tomasson Sida 9 

 

förbereda eleverna för vidare studier och samhällslivet (Skolverket, 2006). Detta 

innebär i praktiken att alla utbildningar ska ge grundläggande behörighet till vidare 

studier på högskola.  

Gymnasieskolan kan erbjuda 17 nationella program. Av dessa är 13 stycken 

yrkesförberedande och endast Naturvetenskapliga programmet (NV), 

Samhällsvetenskapliga programmet (SP), Teknikprogrammet (TE) räknas som 

studieförberedande. Estetiska programmet (ES) räknas inte in i någon av de ovan 

nämnda kategorierna (Sandell, 2007). Det som skiljer ett yrkesförberedande program 

från ett studieförberedande är att de har 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning, 

(APU). Detta är också anledningen till att inte ES innefattas i denna indelning 

eftersom detta program saknar APU och anses heller inte som ett studieförberedande 

program. Störst av programmen är SP och minst är Livsmedelsprogrammet (LP) och 

Energiprogrammet (EN). Ett program som Medieprogrammet (MP) kan läsas som 

både yrkesförberedande och studieförberedande beroende på om det ges utrymme för 

lokala utformningar (a.a), men vi har valt att titta på det som ett yrkesförberedande 

program. 

 

De yrkesförberedande programmen på gymnasieskolan är något populärare än de 

studieförberedande. Enligt SCB (statistiska centralbyrån) var antalet avgångna 

gymnasielever läsåret 2007/2008 totalt 90 900 stycken. Av dessa utgjorde 

yrkesprogrammen 45 200, studieförberedande 43 600 och de specialutformade 

programmen 2 100. I ett framtida perspektiv spår SCB att trenden kommer att hålla i 

sig, däremot skönjas en elevminskning totalt sett under de närmaste åren. Skillnaden är 

alltså inte speciellt stor mellan de studieförberedande programmen och 

yrkesprogrammen men för den enskilde individen kan det vara avgörande inför den 

framtida yrkeskarriären (a.a) 

 

Programvalen är däremot snedfördelade sett ur ett könsperspektiv. Endast 3 program 

har en jämn könsfördelning, nämligen naturvetenskapliga programmet, 

samhällsvetenskapliga programmet och medieprogrammet. Dessa program har en 

könsuppdelning inom intervallen 40 – 60 % (Statens offentliga utredningar, 2009). 

Den största snedfördelningen finns på yrkesprogrammen. Under läsåret 2008/09 var 

endast 55 flickor på EN, av de totalt 2 348 elever som hade anknytning till 

programmet, det vill säga mindre än 3 %.  Även EC har mindre än 3 % flickor, där de 

utgör 389 av programmets totalt 13 265 elever. Det finns även en tydlig 

snedfördelning inom Byggprogrammet (BP) och Fordonsprogrammet (FP) där mindre 

än 10 % är flickor. Ser vi snedfördelningen från perspektivet typiska nationella 

”flickprogram” är det något fler andelar pojkar på ”flickprogram” än flickor på 

”pojkprogram”. Sämst är det på Hantverksprogrammet (HV) och 

Omvårdnadsprogrammet (OP) där endast 14 % är pojkar (Skolverket, 2009).  
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Figur 1 är en sammanställning av andelen procent kvinnor som går på respektive 

program. Uppgifterna är hämtade från Skolverket och därefter har vi sammanställt 

dem i ett diagram. 

 

Vid en historisk tillbakablick har könssegregeringen på ”pojkprogrammet minskat 

något sedan läsåret 95/96. BP och FP är de program som har haft bäst rekrytering av 

flickor. De har ökat från knappa 3 % år 95/96 till nästan 10 % under läsåret 

2008/2009. Däremot har inte några större förändringar inträffat på 

”flickprogrammen” under samma tid, utan de har en jämn rekrytering av pojkar (a.a). 

En förklaring till skillnaden är att det gjorts större ansträngningar att uppmuntra 

flickor att göra ett könsotraditionellt gymnasieval (Sandel, 2007).   

 

2:8 Avhopp/studieuppehåll samt byte av studieväg 

Vi har valt att titta närmare på frågan om de elever som gör ett könsotraditionellt 

gymnasieval i större utsträckning lämnar sina påbörjade studier än elever som går ett 

program med en mer jämn könsfördelning. Studierna väger samman både om eleverna 

har gjort avhopp/studieuppehåll eller byte av studieväg. Dessa kategorier speglar att 

eleverna på ett nationellt yrkesprogram av någon anledning inte är motiverade att 

fullfölja sitt grundval utan frångår sina tidigare visioner. Sandell har i sin avhandling 

försök hitta en förklaring till varför fler tjejer avbryter sina studier på ett program med 

få tjejer. En av orsakerna menar hon är att tjejer upplever att de inte får tillräckligt stöd 

från sina lärare. Hon skriver vidare: 
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Jennemyr & Tomasson Sida 11 

 

I BASK projektet framkom på frågan hur ungdomar trodde att deras 

framtidsförhoppningar skulle sätt ut om de varit av motsatt kön, 40 % av 

tjejerna trodde att de skulle påverka deras val av utbildning och 

karriärmöjligheter. Bland killarna var de betydligt färre som trodde de skulle 

påverka (Sandell, 2007, s.72). 

Är det bara lärarnas brist på stöd som är nyckeln till om tjejer vågar stanna kvar på sitt 

könsbrytande val? Eller kan även klasskamraternas stöd vara avgörande? Diagrammen 

nedan visar fördelningen på hur pojkar respektive flickor valt att avbryta sina studier 

på ett nationellt yrkesprogram under tidsperioden oktober 2007 till oktober 2008. 

Andelen flickor respektive pojkar är baserat både på elever med svensk och utländsk 

bakgrund och utgår ifrån ingångsvärdena sett i förhållande till antalet intagna elever 

per kön under år 1. 

 

 

Figur 2 är uppgifter som hämtats från Skolverket om elevers avhopp och 

studieuppehåll på respektive program mellan oktober 2007 till oktober 2008. Den 

insamlade data har vi sammanställt i ett diagram för att ge en tydlig bild.  

 

Vid studier av figur 2 tycks inte några större skillnader gälla mellan flickor och pojkar 

på yrkesprogrammen. De program som har totalt flest elever som lämnar sin 

utbildning är Barn- och fritidsprogrammet (BF) och Omvårdnadsprogrammet (OP). I 

dessa program har även pojkarna störst avhoppsfrekvens. Ur flickornas perspektiv 

finner vi de största avhoppen på Industriprogrammet (IP) tätt följt av BF som ändå 
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har över 70 % flickor på programmet. Inget tyder på avhopp med anledning av någon 

könssegregering.  

Resultatet i figur 2 visar alltså inga större skillnader som kan sammanbindas med att 

elever väljer att göra ett avhopp eller studieuppehåll pga. att de tillhör en 

könsminoritet. Stämmer inte tidigare studier med dagens statistik? Detta var en fråga 

som vi ställde oss. Men vid en mer djupgående analys av statistiken hittade vi en 

intressant del som vi först inte reflekterade över, nämligen byte av studieväg. Denna 

rubrik avser de elever som fortfarande är kvar inom gymnasieskolan men återfinns på 

ett annat program. Här framstår en tydlig bild, enligt figur 3, att elever som gjort ett 

könsotraditionellt gymnasieval i större utsträckning väljer att byta studieväg.  

 

 

Figur 3 är uppgifter som hämtats från Skolverket om elevers byte av studieväg på 

respektive program mellan oktober 2007 till oktober 2008. Den insamlade data har vi 

sammanställt i ett diagram för att ge en tydlig bild.  

 

Sandells studier om att flickor i större utsträckning lämnar ett könssegregerat 

gymnasieprogram än pojkar stämmer. Bara på EN byter nästan var tredje flicka 

utbildning, för att söka ett annat gymnasieval. Även flickor som påbörjat utbildning på 

IP och FP har en hög bytesfrekvens. Det ”pojkprogram” som lyckas bäst med att 

bevara flickor som gjort ett könsotraditionellt gymnasieval är BP.  
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Vidare reflektion av diagrammet visar att hela 18 % av de pojkar som börjat på BF 

byter till ett annat program under årskurs 1. De mer könsjämna programmen som HR, 

HP och MP, som ligger i frekvensen strax över 60 % flickor, har också en stor andel 

pojkar som väljer att lämna sin utbildning till förmån av ett byte. För dessa byten är 

det svårt att peka på att könssegregeringen är orsaken. På de två klassiska 

”flickprogrammen” HV och OP utgör flickorna 86 % av antalet elever, enligt figur 1. 

Här är frekvensen pojkar som byter studieväg 14 %.  

2:9 Enligt Skollagen 

Det är kommunen som är huvudmän för grundskolan och kommunen och landsting 

som är huvudmän för gymnasieskolan. §23 Fr. o m 2010-03-01  

Huvudmannen ansvarar för att elever i grundskola, gymnasieskola, 

specialskola och i fristående skolor som anordnar motsvarande utbildning 

har tillgång till sådan kompetens att elevers behov till vägledning inför val av 

framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som 

avser påbörja en utbildning ska ha tillgång till sådan vägledning. Lag 

(2009:1038). 

Allmänna föreskrifter §2 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det 

offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje 

skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Utbildningen skall ge 

eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever av särskilt 

stöd. Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom 

skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 

vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan: 

Enligt skollagen är det fritt för killar och tjejer att välja vilket gymnasieprogram de vill 

och få vägledning till detta. De könsstereotypa val som görs beror alltså inte på 

lagstiftningen utan troligare orsaker är kön, klass och etnicitet (Riksdagen). 

 

 

2:10 Tidigare studier angående yrkeskultur 

Enligt ekonomiprofessorn Agneta Stark finns det större möjligheter idag att 

förverkliga sina personliga val till rätt yrke. För hundra år sedan var det omöjligt med 

en kvinna inom juridiken. Idag dominerar kvinnor i princip samtliga akademiska 

utbildningar såsom läkare, ekonomi och juridik, och för första gången är det fler 

kvinnor än män som skaffar sig en högre utbildning, men än så länge är inte 

arbetsmarknaden på samma jämställda nivå (skolverket, 2010). Det krävs en process 

som bryter den traditionella manliga normen. 
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De flesta regeringar verkar medvetna om att ungdomar gör typiska könsstereotypa 

utbildningsval. Sverige har försökt bryta denna segregation genom att göra medvetna 

satsningar på könsöverskridande vägledning. Tyvärr finns det en obalans eftersom 

dessa försök främst riktar sig till att få tjejer att välja tekniska utbildningar och inga 

resurser för att få killar att välja könsminoritetsutbildningar som t.ex. vårdutbildning 

(Skolverket, 2010) 

 

Arnman och Järneks belyser en rad olika iakttagelser från den svenska 

samhällsutvecklingen under de senaste tjugo åren. En av deras huvudfrågor lyder:: 

 hur frågorna om kön och utbildning behandlats i samhällsdebatten 

och i de utredningar som utgjort grund för gymnasieskolans 

reformering (Arnman och Järnek, 2008, s.1) 

De menar att allt sedan industrialismens genombrott har det funnits skillnader på män 

och kvinnors yrken men även arbetsvillkor. I dag har kvinnor samma möjlighet att 

utbilda sig och inne ha samma yrken som män. Detta tack vare att tillgängligheten till 

gymnasieskolan och högskolan har ökat, främst under 1990-talet. Den samlade bilden 

som forskarna ger är att en förändring sker inom könssegregerade yrken. Tydligast är 

det inom de yrken som kräver högre utbildning. Förändringarna inom de yrken som 

inte kräver en högre utbildningsgrad har haft en låg könsutjämning, men denna grupp 

är större i för hållande till den andra gruppen. 

Därför blir den stora utmaningen för framtiden hur man skall bryta könsmönstren i 

det som ibland benämns som klassiska mans- och kvinnoyrken. Men även dessa yrken 

utsätts för höjda kompetenskrav. Allt flera av dessa yrken kommer att i framtiden 

kräva utbildning på gymnasial nivå eller högre. Det är kanske genom detta krav på 

utbildning som könsmönstren också kan komma att luckras upp(a.a).  

 

2:11 Sammanfattning 

Sandells avhandling visar att det finns en tydlig segregation, separation mellan killar 

och tjejer på gymnasieskolan, högskolan och även på arbetsmarknaden. Hennes studie 

visar att både killar och tjejer distanserar sig från det som är traditionellt kvinnligt, och 

klassar kvinnligt beteende lägre än manligt beteende. 

Intervjustudien Sandell genomfört tyder på att tjejer uppmanas att ha ett bredare 

perspektiv på utbildning, och för tjejerna kan utbildning vara ett vapen för att bryta 

traditionella förväntade könsmönster även på arbetsmarknaden. Tjejerna väljer till viss 

del könsneutrala program och tjejerna väljer i större utsträckning studieförberedande 

program med mål att studera vidare på annan ort. Studien tyder på att valet som 

ungdomar gör är platsbundet, och att program och skolor rankas olika högt i olika 

orter, skolor och regioner i landet. Det finns en könsmärkning av de svenska 

gymnasieprogrammen. Eleverna upplever vissa program som tjejiga och att vissa 

program är till för killarna. Sandell föreslår att programmen på gymnasiet skulle ses 

över, t.ex. teknologi och datorer diskuteras som redskap för att möjliggöra 

positionsförändringar. Hon påpekar även att det är viktigt att förändra synen på 
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gymnasieprogrammen genom att införa grenar inom gymnasieprogrammen som 

attraherar det motsatta könet. Ett annat förslag är att även byta namn på program som 

har namn som speglar att programmet vänder sig till speciellt killar eller tjejer. T.ex. 

samhällsprogrammet som är ett program med tjejmajoritet lockade plötsligt fler killar 

på en ort pga. att man införde en idrottsprofil på programmet. Sandell påpekar också 

att man kan hjälpa ungdomar att bryta det ”förväntade gymnasievalet” genom att 

eleverna får praoerfarenhet från både typiska manliga och typiska kvinnliga yrken. 

Ambjörnssons studie visar att eleverna tycker att ju mer avvikande från normen man 

är ju mer uppfattas man som ofri och förutsägbar, en mindre självständig individ. 

Enligt tjejerna i boken är det så att ju mer lika man är andra, ju mer äkta uppfattas 

man. Ju närmare tjejerna befinner sig normen, desto större möjlighet tycks man ha att 

uppfattas som fri och oberoende. Tjejernas uppfattning om att vara unik och 

självständig är paradoxalt nog att vara just ”lik”. Det som är intressant i studien är att 

båda klassernas elever betonar likhet framför skillnad mellan olika individer, vilket 

betonar att det är större skillnad på olika personer än på olika kön. Att det är 

människan, dvs. personen i sig som är skillnaden, och inte om man är kille eller tjej 

(Ambjörnsson, 2003). 

 

Frejaskolans arbete är inspirerat av Skolverkets jämställdhetssatsning. Freja-projektet 

består av positiva inspirationsfilmer av olika yrken från Yrmis. De filmer som 

Frejaskolan arbetar med består av ungdomar som valt ett program/yrke där de blir i 

könsminoritet i sin bransch. Till dessa filmer finns ett diskussionsmaterial med 

tillhörande frågeställningar. Dessa filmer ska få elever, lärare och andra vuxna att tänka 

i nya banor, för att sedan kunna uppmuntra elever som vill välja mot de förväntade 

normerna. 

Einarssons menar att pojkar får mer uppmärksamhet i klassrummet än flickor. Det 

innebär att pojkarna tar för sig på flickornas bekostnad. Pojkar kommunicerar mer 

med läraren generellt sett. Men variabler som lärarens kön och elevernas ålder 

påverkar interaktionen. Oftast är det ett fåtal av pojkarna i en grupp som har mycket 

kommunikation med läraren i undervisningen, och därmed framstår det som att 

pojkarna generellt dominerar klassrumssituationen (Einarsson, 2003). 

 

En historisk tillbakablick visar att inom flera könsstereotypa branscher har en 

förändring skett. Arnman och Järnek menar att allt sedan industrialismens genombrott 

har skillnader funnits mellan könen på arbetsmarknaden men idag har kvinnor samma 

möjlighet som män till utbildning och yrken. Inom flera yrken har en könsutjämning 

ägt rum som förr var otänkbar att tillträda med ”fel kön” (Arnman och Järnek, 2008). 

Vidare menar forskarna att flera yrken utsätts för ökade kompetenskrav och att 

utbildningsnivån kommer att höjas i framtiden (a.a).  

Svaleryd (2003) menar att killar skapar hierarkier i en grupp och att det tränas i 

jagkänsla, ledarskap, tävlingsmoment mod och styrka. Tjejerna utvecklar sin identitet 

genom ett samspel mellan lyhördhet och anpassningsförmåga. 
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Vid valet till gymnasieskolan finns en tydlig snedrekrytering sett ur ett könsperspektiv. 

Valen som pojkar och flickor gör i årskurs nio inför kommande gymnasieutbildning 

stämmer överens med samhällets och arbetslivets snedfördelning. Flickor dominerar 

på vårdinriktning och pojkar dominerar på fordonsinriktning. En förklaring till att 

uppdelningen ser ut som den gör har att göra med tidpunkten för valet. Under 

högstadietiden sker ett sökande av den nya könsidentiteten som man eller kvinna, 

vilket medför ett behov av att markera denna könsidentitet. Tidpunkten för valet är 

även knuten till starka kompisrelationer och flera ungdomar väljer därför gymnasieval 

efter vad kompisen valt (Ahrne Roman Franzen, 2008). 

De yrkesförberedande programmen på gymnasieskolan är något populärare än de 

studieförberedande. Enligt SCB (2009, statistiska centralbyrån) var antalet avgångna 

gymnasielever läsåret 2007/2008 totalt 90 900 stycken. Av dessa utgjorde 

yrkesprogrammen 45 200, studieförberedande 43 600 och de specialutformade 

programmen 2 100.  Tittar vi framåt spår SCB att trenden kommer att hålla i sig, 

däremot skönjas en elevminskning totalt sett under de närmaste åren. Skillnaden är 

alltså inte speciellt stor mellan de studieförberedande programmen och 

yrkesprogrammen men för den enskilde individen kan det vara avgörande inför den 

framtida yrkeskarriären.  

 

Programvalen är däremot snedfördelade sett ur ett könsperspektiv. Endast 3 program 

har en jämn könsfördelning, nämligen NV, SP och MP. Dessa program har en 

könsuppdelning inom intervallen 40 – 60 % (Statens offentliga utredningar, 2009). 

Den största snedfördelningen finns inom yrkesprogrammen, enligt Skolverkets 

statistik från läsåret 2008/2009. 

De typiska nationella ”pojkprogrammen” har störst snedfördelning. På EN och EC är 

det sämst där endast 3 % är flickor. Det finns även en tydlig snedfördelning inom BP 

och FP där mindre än 10 % är flickor. Trots det har dessa program lyckats bäst med 

att rekrytera tjejer under de senaste åren och har ökat från knappa 3 %. 

Ser vi snedfördelningen från perspektivet typiska nationella ”flickprogram” är det 

något fler andelar pojkar på ”flickprogram” än flickor på ”pojkprogram”. Sämst är det 

på HV och OP där endast 14 % är pojkar. 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Vårt syfte med arbetet är att undersöka vilka tankar och funderingar elever som gjort 

ett könsotraditionellt gymnasieprogramval har kring identitet, gymnasieval, studietid 

och yrkeskultur. Utgångspunkten är studier från individens vardag i skolan, både ur ett 

undervisningsperspektiv samt ur ett jämställdhetsperspektiv mellan klasskamrater och 

övrig skolpersonal.  

Frågeställningar 

Hur resonerar flickor och pojkar som valt ett yrkesprogram där de själva är i 

könsminoritet kring sin identitet, sitt gymnasieval, sin studietid och sin framtid på 

arbetsmarknaden? 
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4. Metod 

En kvantitativ metod kännetecknas av stor styrning av den data som ska samlas in. 

Undersökningen går mer på bredden och når en större grupp av individer men med ett 

grundare resultat. Resultatet nås ofta genom enkätstudier. En kvalitativ metod är mer 

flexibel med mindre styrning. Däremot ges utrymme för en rikligare och större 

öppenhet för ny information som går mer på djupet. Detta nås med ostrukturerade 

intervjuer eller observationer (Carlström och Hagman, 1995). 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer efterson vi ville ha 

en mer öppen diskussion med de elever som deltog i undersökningen; denna metod 

ansåg vi var att föredra framför en kvantitativ undersökning som oftast blir mer styrd. 

Under en intervjusituation är det mer som kommer fram än det sagda ordet, som 

exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta kan vara viktig information som 

annars missas. Även aspekter som inte är förväntade kommer med under en intervju, 

exempelvis ges respondenterna en chans att bygga upp sina tankar och argument 

under samtalet till skillnad från en enkätundersökning. Vi ville ha en djupare förståelse 

för hur elever som går ett otraditionellt gymnasieval resonerar kring sitt gymnasieval 

och skolan, något som blir mer konkret i vårt metodval. 

4.2 Urval 

Att välja ut en urvalsgrupp har inte varit helt problemfritt, många aspekter ska 

tillgodoses. Vilka elever vill ställa upp? Vilka elever har vi i omnejd att tillgå? Vilka 

elever utgör underlaget för vår undersökning? Vi valde att utgå från våra blivande 

yrken som gymnasielärare inom HV och BP, och därigenom söka vår urvalsgrupp. Det 

är även inom dessa program som könssegregeringen är avsevärt påtaglig. Vårt mål med 

alla intervjuerna var att de skulle ske över en fysisk närvaro och inte över telefon eller 

IT, detta bidrog självklart också till valet av respondenter. Vi valde att intervjua fyra 

tjejer som går BP. Detta program består endast av 10 % flickor och är intressanta. Två 

av dessa hade valt inriktning mot måleri och gick andra respektive tredje året i sin 

utbildning. En gick andra året som byggnadsträarbetare och den sista tjejen gick tredje 

året med inriktning mot murning. Vidare bestod gruppen respondenter av två killar 

som går Hantverksprogrammet med inriktning mot frisör. En av dem gick första året 

medan den andre eleven var inne på sitt andra år. HV har något större andel killar än 

BP har tjejer. Idag utgör killarna 14 % av HV totala antal elever. Därför valde vi 

uppdelningen två mot fyra. Dessutom fick vi anpassa oss efter elever att tillgå och som 

sagts tidigare är denna urvalsgrupp en könsminoritet, vilket innebär en begränsad 

tillgång på elever.  
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4.3 Genomförande av undersökning 

I samband med intervjuerna fick varje respondent läsa ett följebrev som förtydligade 

innebörden av deras medverkan i projektet. Genom detta brev fick alla deltagare 

samma information och inget kunde förmedlas annorlunda eller förbipasseras av oss 

som forskade. Alla av de genomförda internerna dokumenterades av en 

inspelningskälla som exempelvis MP3 eller mobiltelefonen, efter att respondenterna 

hade givit sitt samtycke. Innan intervjuerna genomfördes hade vi fastsällt ett tydligt 

syfte med undersökningen. Frågorna var därmed noga avvägda och ingen av de 

tillfrågade skulle få känslan av att de var annorlunda och konstiga för att de valt ett 

könsotraditionellt gymnasieval, men utvalda. Samtliga intervjuer genomfördes med en 

fysisk träff och respondenterna och vi forskare fick på så sätt ett ansikte av den andra 

parten. Vi valde att sitta i ett avskilt rum på skolan, där ingen kunde störa oss. Valet att 

sitta på skolan gjordes dels av administrationsskäl för att lättare kunna få till en intervju 

men även av det faktum att eleverna känner sig trygga i denna miljö. 

4.4 Etiska överväganden 

Vårt måtto har varit att värna om anonymitet för både respondenterna och de lärare 

som nämns i texten. Ingen kommer att nämnas vid sitt riktiga namn i resultatdelen 

utan de namn som förekommer är utbytta. Vi som studenter har även bearbetat 

materialet med största försiktighet och varje intervju har raderats ur inspelningskällans 

minne så fort som den skrivits ner. Detta för att inget material ska kunna identifieras 

av obehöriga individer vid en eventuell förlust av inspelningskällan. Materialet är noga 

utvalt och bär på hederlighet, vilket innebär att vi inte förvanskat innerhållet. Under 

intervjuerna har vi låtit respondenterna få tala fritt utefter de frågor som ställts och 

deras åsikter har varit fria från yttre påverkan, samt intervjuerna har genomförts med 

en individ i taget. Vi har heller inte medvetet försökt att styra deras tankar under 

intervjun eller ställt ledande följdfrågor. Vi har även valt att inte nämna varifrån 

respondenterna kommer ifrån för att leva upp till kravet på konfidentiell behandling, 

(Ejvegård, 2003). 

4.5 Databearbetning 

Efter genomförandet av intervjuerna lyssnade vi själva igenom vårt inspelade material 

ett par gånger. Detta för att bli bekant med vad den tillfrågade tyckte och tänkte. 

Därefter renskrev vi intervjuerna bokstavligen för att få en så bred informationskälla 

som möjligt att plocka data ur. Med tanke på att vi var två forskare som intervjuade 

ville vi också vara säkra på att vi inte utelämnade delar som den andra parten ansåg 

viktiga. Under bearbetningen för att nå ett resultat läste vi igenom varandras texter och 

försökte hitta likheter respektive olikheter i materialet. Vi klippte ut delar som 

överrensstämde och kunde på så vis finna en röd tråd.  
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4.6 Metodkritik 

Våra intervjufrågor var noga förberedda efter att vi har satt oss in i vårt ämne. Efter denna 

fördjupning har vi planerat frågorna för att få fram de svar som ligger i fokus för vår 

undersökning (Andersen & Scwenke, 1998). Fördelen med att göra en intervjustudie är att 

vi har möjlighet att räta ut eventuella frågetecken under intervjun men vi har även möjlighet 

att ställa följdfrågor inom ämnet. Vid en intervju finns också fördelen att man kan läsa av 

tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det blir mer personligt och man får den enskilde 

individens berättelse och tolkning av sin upplevelse, chansen till att få innehållsrika svar och 

intressanta åsikter är stor (Trost, 1997). Nackdelen med intervju är att antalet respondenter 

blir begränsade till ett mindre antal på grund av tid och utrymme i arbetet. Då vår 

informationskälla är begränsad med tanke på att respondenterna utgör en könsminoritet på 

sitt gymnasieprogram fanns det ett mindre urval av elever att välja på. Detta bidrog också 

till vårt val av en kvantitativ undersökning. Genom att våra respondenter var väldigt öppna 

och intresserade av att delta i vår undersökning fick vi svar på de frågor vi hade. Tanken på 

att intervjua fler personer fanns från början, men efter sammanställningen av deras åsikter 

ansåg vi att det räckte med data. Ett arbete är valid om det verkligen mäter det den avser att 

mäta (a.a). Vårt syfte med arbetet var att ta reda på om ungdomar som gör ett könsbrytande 

gymnasieval uppfattar den svenska gymnasieskolan som jämställd sett ur ett könsperspektiv. 

Detta mål uppnådde vi med vår metod.  

 



Jennemyr & Tomasson Sida 21 

 

5. Resultat 

Resultatdelen börjar med en presentation av de sex respondenternas uppväxt. Där 

beskriver vi hur respondenterna har vuxit upp, deras familjeförhållande, deras intresse 

och vilket program respondenten studerar på och hur intresset väcktes för just det 

valda yrket. Under rubriken Studietid har respondenterna beskrivit sin situation i 

skolan utifrån hur de trivs, hur de blir bemötta, om de upplever skolan som rättvis och 

jämställd. Vi har också undersökt hur respondenterna uppfattar övriga elevers syn på 

deras gymnasieval. Vi har även undersökt vad de intervjuade tycker om programmets 

undervisningsmaterial utifrån ett genusperspektiv och interaktionen i klassrummet. I 

sista kapitlet tar vi upp APU utifrån hur eleverna uppfattar bemötande och 

erfarenheter därifrån. Under rubriken Framtidsutsikter får vi en inblick i 

respondenternas framtidsplaner. Som avslutning av resultatdelen finns det en 

sammanfattning av kapitlet. 

5:1 Bakgrund och orsak till ett könsotraditionellt gymnasieval 

Maja går på BP och är uppvuxen med mamma, pappa och storasyster i en villa på 

landet. Mamman har tidigare jobbat inom industrin, och har nu jobb på gång som 

florist. Pappan jobbar som chef över en grupp på inom en större koncern.  

Kajsa går på BP och är uppvuxen i en familj med mamma, pappa och storasyster i en 

villa på landet. Båda föräldrarna har anknytning till byggbranschen, pappan har ett eget 

företag. Mamman jobbar inom byggmaterialhandeln. 

Sara läser på BP, hon växte upp med mamma, pappa och storebror. Pappan jobbar 

som sjukgymnast och mamman jobbar inom handlen, storebrodern driver egen 

byggfirma.  

Petra studerar på BP, hon har fyra bröder och växte upp med mamma och pappa och 

tre av bröderna i en villa. Idag har alla syskonen flyttat hemifrån och arbetar med 

praktiska yrken inom byggbranschen. Respondentens pappa jobbar som tapetserare 

och mamman jobbar som lärare. 

Viktor studerar på HV i en stad i södra Sverige. Han är uppvuxen i villa i en stad med 

sin mamma, styvfar och två systrar och en bror. Hans mamma har arbetat i 

frisörbranschen, hans styvpappa är försäljare. 

Johan går på HV, han har vuxit upp på flera olika ställen. Han bor i villa ihop med sin 

mamma, pappa och två bröder på landet. Johans mamma jobbar som veterinär och 

hans pappa som tandläkare. 

 

5:2 Intressen 

Som barn gillade Maja att sjunga, dansa och spela gitarr. Drömyrket var artist och 

förebilden var Britney Spears. Än idag är musik ett stort fritidsintresse. Från början 

funderade respondenten på att gå det estetiska programmet, men när familjen 

renoverade huset på högstadiet ändrade hon sig. Hon fick hjälpa till med bygget och 

intresset för byggprogrammet väcktes. Hennes pappa sa: - ”Ser du inte att det här är din 

grej, du är väldigt duktig! ” 
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Som barn var Kajsa väldigt kreativ och gillade att snickra sängar och bilar till 

barbiedockorna, hon uppfann även en egen lådbil. Hon var ute mycket och lekte, 

byggde snökojor och var i ladugården som föräldrarna hade när hon var yngre.  

Sara fick frågan vad drömyrket var som barn och hon svarade: ”Drömyrket som barn var 

veterinär eftersom jag gillade djur, men det var inte min grej. Massör kanske”. Som barn lekte 

Sara mest med killar även om hon hade en del tjejkompisar också; hon tyckte det var 

lättare att leka med killar. Drömyrket som barn var först inredningsarkitekt, men efter 

att hon hade hjälpt sin bror med murarjobb blev hon intresserad av murare, men nu 

satsar hon på plattsättare. 

 Petras drömyrke som barn var förskolelärare. När vi ber henne berätta om vad hon 

gjorde som barn kom svaret snabbt: ”Som barn bråkade jag med mina bröder, det var största 

intresset”. 

Som liten lekte Viktor med både tjejer och killar. Han har alltid idrottat och spelat 

mycket fotboll. Drömyrket som barn var polis, men någon gång på högstadiet började 

intresset för frisör väckas till liv. 

När Johan var barn lekte han mycket med barbiedockor och lekte mycket 

skönhetssalong med grannflickan. Han säger att han alltid har haft mycket 

tjejkompisar. När Johan var liten förstod han tidigt - efter att han tittat på en ”Miss 

World”-tävling på tv  -  att han ville jobba med kläder, sminka och göra folk fina i 

håret. När han var barn visste han inte det men senare förstod han att det var med 

skönhet, styling eller plastikkirurgi som han ville arbeta. 

5:3 Studier 

Maja säger om sitt gymnasieval att: - ”Det blev omvänt att gå BP men det ångrar jag inte.” 

Majas intresse för BP kom inte från prao utan hemifrån där det ständigt pågick 

renoveringar bl.a. av familjens boningshus med allt från dränering, tapetsering och 

renovering av tak och badrum och nu senast marktegel. Maja tycker det är jättekul att 

arbeta fysiskt och hjälpa till. Respondenten berättar att hon tillsammans med en 

kompis i fyran började bygga en koja som sedan växte och växte och till slut blev det 

en friggebod som finns än idag. ”Det var vårt allt efter skolan mellan årskurs 5-8. Så det var 

nog där intresset började med att bygga”.  

Har du någon gång tvekat på ditt val? ”Nej möjligen första dagen i ettan, när jag kom in i 

klassrummet och tänkte herregud, är jag den enda tjejen som ska bli snickare. Jag kände mig så 

ensam. Även första dagarna i tvåan (inriktningsvalet mot snickare) var tuffa och man tänkte har jag 

verkligen valt rätt det var bara killar, visst men det var inte så man tänkte hoppa av. Men jag kände 

mig så ensam. Men de e bättre nu o jag har kommit in så bra i klassen o trivs jättebra”. 

Gymnasievalet diskuterade hon hemma med sina föräldrar. Föräldrarna stöttade henne 

så länge hon valde efter intresse och kände efter vad som var rätt för henne. Skulle 

Maja valt något annat var det estetiskt men där tyckte hon inte utbildningen leder till 

något jobb. 

Kajsa praoade på en målerifirma, i kassan på Beijers, på äldrevården på ett sjukhus och 

på en bondgård. Hon säger att hon valde gymnasieutbildning efter intresse. Kajsa 

diskuterade gymnasievalet med sin mormor, sin mamma, pappa och syster. Mamman 
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och pappan pushade henne eftersom de är inom branschen och systern tyckte hon 

skulle välja något som hon var bra på, därför blev valet BP måleri. Mormodern var 

tveksam eftersom hon tyckte måleri slet på ryggen. Respondenten säger att många av 

hennes kompisar blev förvånade när hon berättade att hon valt BP, samtidigt tror 

respondenten inte att alla kompisar vet vad det innebär att vara målare, att man t.ex. 

även tapetserar. 

 På högstadiet praoade Sara på kakelspecialisten och tyckte det var kul. Från början 

ville hon bli murare, men eftersom det var vinter denna praoperiod var det mycket 

kakelsättning som gjordes. Detta gjorde att intresset för att bli plattsättare växte, vilket 

hon satsar på idag. Sara vet inte varför eller vad det var som gjorde att hon valde BP. 

”Det var inget annat jag ville gå istället, det bara blev så”. Hon diskuterade sitt val av program 

med sin mamma och bror, som stöttade och tyckte det var roligt. 

Vad som påverkade valet till BP var enligt Petra följande. ”När min bror köpte ett hus fick 

jag vara med och renovera, måla o tapetsera. Pappa har alltid velat bli målare men nu är han för 

gammal. Där fick jag testa och hjälpa till (hos brodern). Sen har jag målat om mitt rum flera gånger. 

Jag ville inte plugga så mycket sen ville jag inte plugga på gymnasiet o de behöver man oftast inte när 

man går BP, sen ville jag inte plugga efter gymnasiet. Sen tyckte jag de var skoj att måla… o så är 

det mycket noggrannhet o underarbete o de”. Petra tror aldrig att hon har tvekat på sitt val. 

Valet av program diskuterade hon med föräldrarna och sin fasters man. Han 

uppmanade henne att tänka efter noga samtidigt menade han att ångrar man sig kan 

man alltid byta program. 

Efter att Viktor både i åttan och nian hade praktiserat på en frisersalong, bestämde han 

sig definitivt för att satsa på frisör och HV på gymnasiet. Han har aldrig ångrat eller 

tvekat på sitt val till HV. Viktor diskuterade sitt val med sin mamma som tidigare 

jobbat som frisör men även sin dåvarande mentor som stöttade honom i valet av 

program. ”Mentorn stöttade mig och tyckte det var kul att jag valde något annorlunda och han 

visste att jag hade bra betyg så att jag skulle komma in”. 

På högstadiet praktiserade Johan på en frisersalong, och då förstod han att det inte 

bara handlade om hår utan även att kundkontakten var viktig. ”Jag märkte att kunder 

kom dit som vänner dom ville ha trevligt och alla var glada över att bli fina i håret, att kunderna gav 

en positiv egokick” .Johan bestämde sig tidigt i högstadiet att han ville gå på HV eftersom 

det var det program som mest riktade sig till skönhetsbranschen. Han diskuterade sitt 

val med sina föräldrar, hans pappa tyckte att han skulle plugga och bli läkare medans 

hans mamma stöttade honom i hans val. Hon tyckte det var viktigast att han skulle bli 

något som gjorde honom lycklig. Johan berättar att ingen i hans familj eller närhet har 

sysslat med skönhet tidigare. Han säger att han aldrig har tvekat på sitt val. 

 

5:4 Allmänt skolklimat 

Samtliga elever i undersökningsgruppen uppgav att de trivs väldigt bra i skolan och att 

den betyder väldigt mycket för dem. ”Mitt liv började när jag började frisörutbildningen”, 

säger Johan. Det framgår tydligt att gymnasieskolan är mer omtyckt bland 

respondenterna än grundskolan. Kajsa menar att ”Skillnaden på högstadiet är att där var 

man tvungen att gå men här går vi för att vi vill”. Klasserna som eleverna går i är också 
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väldigt bra med en härlig stämning och alla är accepterade oavsett kön. Mest populärt 

är karaktärsämnet tycker samtliga av de tillfrågade. De lär sig nya saker varje dag och 

tycker att utbildningen är bra. Petra ville dock ha mer APU och menar att det är här 

man lär sig allra mest. Risken som hon ser finns i skolan är att arbetsmoralen inte är så 

hög och att många går och sätter sig och snackar istället för att jobba. Överlag är 

kärnämnena mindre omtyckta bland eleverna. Några är skoltrötta och orkar inte 

plugga så mycket som de borde. Johan tycker att matematik är särskilt jobbigt. Flertalet 

av eleverna tycker att balansen mellan karaktärsämnen och kärnämnen är bra för 

utbildningen. Sara angav att skillnaden på karaktärsämnet jämfört med kärnämnena är  

att man får lära sig så mycket istället för att sitta i bänken hela tiden; detta skulle på så 

vis stärka motivationen för kärnämnena. Fem av sex i undersökningsgruppen tycker 

att de blir bemötta på ett rättvist sätt i skolan. Johan är den som är mest positiv och 

menar ”skolan betyder allt för mig, frisör är min värld. Jag känner mig som en konstnär, det är ett 

sätt för mig att uttrycka mig, att få vara kreativ och släppa fram min crazysida genom att skapa 

frisyrer. Jag älskar styling och långhårsuppsättningar” 

Som tidigare nämnts ser inte våra respondenter några större problem att tillhöra det 

underrepresenterade könet i klassen. Däremot framkom att elever utanför klassen har 

en annorlunda syn på de som gjort ett könsotraditionellt gymnasieval.  Maja tycker att 

det är mycket fokus på henne från övriga elever på skolan. De tycker att det är konstigt 

att hon går på det program som hon valt. Alla vet vem hon är och kastar glåpord som 

”där kommer hon med alla killarna”. Eleverna som har denna åsikt är främst från 

studieförberedande program. Även Kajsa har en liknande erfarenhet. Hon upplever att 

övriga elever ser på henne på ett annorlunda sätt för att hon går BP. Denna känsla 

fanns mest under ettan men existerar fortfarande under tvåan. Skillnaden är att hon nu 

mer står mer för vem hon är. Hon tycker även att lärarna kunde ha agerat på ett 

annorlunda vis i ettan än vad de gjorde för att hon skulle känna sig rättvist behandlad 

med tanke på sitt kön. En aspekt som fram kom hos de elever som går BP var att 

arbetskläderna inte var anpassade för en tjejkropp. De menar att alla de kläder som 

skolan valt är anpassade efter män fast det finns modeller som även skulle passa tjejer. 

Samtliga trivs bra att vara en könsminoritet i sin klass och i vissa fall bättre än i en 

könsjämställd klass. Men Viktor tycker att det ibland hade varit kul om han hade haft 

en killkompis i sin klass, helst när det blir för mycket tjejsnack. Denna åsikt delas av 

Sara och Kajsa som ibland tycker att det är ett tufft klimat att gå med killar hela tiden. 

Sara trivs med killarna men menar ”att höra grabbtjat kan ibland vara lite jobbigt. Vet inte 

men killar har ett speciellt språk. Men de e inte enbart jobbigt utan bara vissa dagar när man e på 

dåligt humör, då känner man bara försvinn liksom”  

Ett par stycken i urvalsgruppen nämnde att skolan använt dem som ett led i att 

marknadsföra sig som jämställd skola sett ur ett könsperspektiv. Johan har deltagit 

både i ”öppet hus”- verksamhet och reklamfotografering för sin skola; något som även 

framkom hos två av tjejerna på BP. Petra är en av dem och hon är med i 

Byggprogrammets folder för den skola som hon går på. Syftet med att just de var 

utvalda tror eleverna har att göra med att skolan vill få fler ska våga göra ett 

könsöverskridande gymnasieval. Maja tycker att skolan borde visa upp fler tjejer som 

går BP, så att vi blir fler. Hon tror att många tjejer skulle vilja gå BP men inte vågar. 

En missuppfattning som många har om frisöryrket är att det skulle vara feminint, 
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enligt Viktor. Han menar att det var ett mansyrke från början och att barberare var det 

ursprungliga frisöryrket. Dessutom ingår rakning, formning av skägg och mustasch i 

momentet herrklippning under utbildningen.  

5:5 Undervisning och klassrumsinteraktion 

Undervisningsmaterialet som gymnasieskolans yrkesprogram har speglar inte alltid ett 

jämställdhetsperspektiv. Flertalet elever tycker att bilderna som finns i 

studielitteraturen är könsstereotypa. Främst speglas snedfördelningen i karaktärsämnet. 

Eleverna som går på HV ansåg dock att undervisningsmaterialet överlag speglar ett 

manligt och kvinnligt perspektiv men att övervägande antalet av bilderna i 

karaktärsämnet var på tjejer. Däremot ansåg samtliga tjejer på BP att materialet enbart 

speglar ett manligt perspektiv och att det inte finns några bilder på tjejer 

överhuvudtaget och det står ”han” i texten. Maja menar att hon skulle känna sig mer 

accepterad om det var en bättre balans mellan könen. Samtliga av eleverna har både 

manliga och kvinnliga lärare i sin undervisning. Främst råder jämställdheten i 

kärnämnena där könsspridningen bland lärarna är störst. Men i karaktärsämnet finns 

en tydlig snedfördelning. De elever i undersökningsgruppen som går på HV har bara 

kvinnliga frisörlärare. Medan på BP finns en kvinnlig målarlärare, där utöver finns bara 

män.  

Fem av de sex tillfrågade tycker att lärarna bemöter dem på ett jämställt sätt i 

undervisningen. Däremot ansåg Kajsa att de gamla manliga karaktärsämneslärarna är 

inskränkta och har svårt att acceptera att tjejer valt bygg. Hon tycker att de kvinnliga 

lärarna är mer allsidiga.  

På idrottslektionerna märks könsminoriteten mest, enligt samtliga respondenter. 

Viktor tycker inte att det är jämställt och säger ”Jag kan inte spela lika tufft som om jag haft 

gympa med bara killar”. En liknande bild beskriver tjejerna på bygg fast omvänt. Killarna 

är mer tävlingsinriktade och det är blodigt allvar vid exempelvis fotboll. Ska man som 

tjej överhuvudtaget få röra bollen måste man ta för sig och visa att man vill. Ofta 

triggar idrottsläraren upp denna stämning bland grabbarna, enligt Maja. Idrottsläraren 

skriker och vill ha en hård utsida mot grabbarna för att de ska lyssna. Killarna är mer 

stimmiga på idrotten och springer runt och leker med bollar istället för att koncentrera 

sig på lärarens information, säger Maja. Under idrotten har killar och tjejer separata 

omklädningsrum. Detta gäller hos samtliga av våra respondenter.   

Ett problem som alla av tjejerna på bygg belyste var det fysiska underläget i 

karaktärsämnet. Maja ser en nackdel i att vara snickare eftersom hon anser sig svagare 

och inte orka lyfta lika mycket som killarna. ”men står man bara på sig och är envis är det 

inte något problem” säger hon. Problemet är dock enigt tjejerna att de inte får chansen att 

visa vad de går för. Killarna i klassen vill visa att de är gentlemän och ska impa genom 

att göra lyften åt tjejerna. Ibland kan det vara skönt att slippa lyfta tungt säger Petra 

men menar att killarna får ett övertag därigenom. ”Tjejer klarar inte av lika mycket kan de 

tycka och då kan de trycka ner en på det viset” avslutar hon. Kajsa tycker också att det är en 

uppdelning under de fysiska momenten men hävdar att det är de manliga 

karaktärsämneslärarna som skapar denna snedfördelning i jämställdheten genom att ge 

tjejerna en lättare uppgift.  ”Man har bestämt att vi inte klarar av det, de är inte på lika villkor.  

De har nog att göra med att de är manliga lärare på bygg” säger Kajsa lite bittert.  
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Interaktionen i klassen mellan killar och tjejer är bra enligt respondenterna. Ingen 

känner sig utstött utan menar att stämningen är god och att ett jämställt läge råder. Så 

att tillhöra det mindre representerade könet i klassen är inget problem för dem utan 

snarare en fördel. Samtliga av de tillfrågade elever som går på BP uppgav att de trivdes 

bättre nu med enbart killar i klassen än under grundskolan där båda könen var 

representerade. Killarna är mer raka i sitt sätt att vara och prata. De snackar inte heller 

lika mycket skit som tjejerna gör eller håller på att tjafsa om allt, menar 

respondenterna. Dessutom kan de umgås i grupp och alla får vara med. ”Killar är väldigt 

raka och säger vad se tycker, då får man göra likadant. Tycker de att jag är pest så säger de det. 

Man måste själv vara mer rak för att bli hörd, de är bara att spotta i nävarna och i morgon är det 

bra igen”, säger Kajsa. Medan Sara menar att klasskompisarna behandlade henne som 

en kille. Liknande känsla fanns även hos killarna som valt frisör. Johan berättar att han 

inte alls kände sig som en könsminoritet utan uppgav att han är en bland alla andra. 

Detta hängde säkert ihop med att han bara hade tjejkompisar, enligt honom. 

Interaktionen mellan lärare och elever är övervägande positiv. Medan Sara tyckte att 

hon slapp få skäll av sin manliga lärare fast hon egentligen förtjänade det lika mycket 

som killarna. Anledningen var enligt henne att hon var ensam tjej och då fick man lite 

mer svängrum. Något som Kajsa såg positivt var att trots att det är en stor 

gymnasieskola som hon går på hälsar alltid lärarna om man möter dem utanför 

lektionstid även om man inte har dem i undervisningen denna dag. I 

undervisningssituationen känner sig dock samtliga respondenter att de blir jämställt 

behandlade oavsett kön på lärare och elev.   

5:6 Arbetsplatsförlagd utbildning (APU) 

Fyra i undersökningsgruppen har varit på APU, medan de två återstående eleverna har 

sökt APU-plats och därmed varit i kontakt med yrkeslivet. Samtliga är mycket nöjda 

med branschens bemötande och menar att de stöttat dem i sitt val att våga göra ett 

könsotraditionellt yrkesval. Företagen inom bygg vill ha in fler tjejer. Maja fick 

erbjudande om sommarjobb innan hon fick visa sina kunskaper. ”de är nog inga problem 

du verkar vara så målinriktad” sa de enligt henne. En aspekt som också genomsyrades av 

de som varit ute på APU var kundernas positiva bemötande till att de tillhörde en 

könsminoritet. En del kunder frågar varför de valt som de gjorde och ger 

komplimanger, ”du är ju ensam kille på arbetsplatsen” sa en frisörkund. ”oh vad roligt med en 

tjej i måleribranschen”, utbrast en målarkund.  

Hälften av eleverna ser en fördel med att tillhöra en könsminoritet inför kommande 

yrkeskarriär. De menar att man syns mer och gör man bara ett bra jobb finns goda 

chanser att lyckas väl i branschen. Medan Johan kände prestationsångest pga. sitt kön 

och uppger att, ”Många killar som finns i frisörbranschen är otroligt duktiga, därför känns det 

som att eftersom jag är kille tror alla att jag är jätteduktig och det känns som att kunder har högre 

förväntningar på mig bara pga. av mitt kön, innan jag ens har hunnit börja klippa”.  

De hinder som tre av tjejerna nämner är den fysiska aspekten med tunga lyft. De 

menar att de inte har samma kapacitet som männen. Sara berättar att flytspackla är ett 

tungt moment där varje säck väger 25 kg och ibland ska de bäras upp till tredje 

våningen, men det går säger hon ”för jag är så jävla envis”. Två av tjejerna ser ett hinder i 

den grabbjargong som råder på bygget och framförallt hos de äldre gubbarna. Maja 



Jennemyr & Tomasson Sida 27 

 

funderar en stund och säger ”De känner nog sig hotade av en ny generation som kommer in och 

som dessutom är kvinnor” 

 

 

5:7 Framtidsutsikter 

Våra respondenter ser ljust på sin framtid, de är målinriktade och vet vad de vill. De 

har höga ambitioner om att nå långt inom sitt yrke. Viktor drömmer om att bli 

visningsfrisör och få jobba med kurser samt att få komma ut och resa runt i världen 

inom sitt yrke. Viktor vill jobba med modellfotografering och om tjugo år ser han 

framför sig en egen frisörkedja och ett eget skönhetsmärke. Tjejerna på bygg har också 

höga drömmar som att starta eget företag, läsa vidare till arbetsledare och Petra vill 

öppna en design- och inredningsstudio med färgsättning som utgångspunkt.  

 

5:8 Sammanfattning 

När vi har tittat på respondenternas bakgrund ser vi att fyra av sex respondenter har 

personer inom familjen som arbetar med det yrke som respondenterna utbildar sig till. 

Tre av respondenterna kom i kontakt med sitt framtida yrke genom praotiden på 

högstadiet, och den erfarenheten förstärkte deras förväntningar på yrket. En av 

respondenterna fick upp intresset för den aktuella utbildningen efter en omfattande 

renovering hemma, hon hade först tänkt sig en framtid inom musiken men istället blev 

det BP. 

Ingen av respondenterna har ångrat sitt val av gymnasieprogram. 

Alla respondenterna diskuterade sitt gymnasieval med någon i familjen så som 

föräldrar och syskon. En respondent diskuterade även med sin mentor och fann stöd 

där, och en respondent diskuterade sitt val med sin fasters man. 

Fyra av sex respondenter beskriver att de redan som barn upplevde sig själva som 

kreativa och hade ett visst intresse för hantverk. Fem av sex respondenter berättar att 

de valt utbildning efter intresse, medan en svarar att det bara blev så. Drömyrket som 

de här ungdomarna hade som barn varierade från polis, inredningsarkitekt, massör, 

förskollärare och massör. Men alla vi intervjuade har berättat att på högstadiet 

klarnade valet till gymnasiet och de bestämde sig definitivt och har inte ångrat det valet 

de gjorde då. 

Samtliga elever trivs väldigt bra i gymnasieskolan. Ingen av respondenterna anser sig 

utstötta i klassen på grund av sitt kön utan fem av sex trivs bättre nu än i högstadiet 

trots att flera av dem är ensamma i klassen, sett ur ett könsperspektiv. De fyra tjejerna 

på bygg ser överlag en fördel med killarnas raka språk, men i vissa lägen kan det 

kännas jobbigt med en tuff grabbattityd. Interaktionen ses som positiv bland 

respondenterna både mellan lärare/elev och - elev/elev. Däremot har övriga elever på 

skolan en annorlunda syn på elever som gjort ett könotraditionellt gymnasieval. Skolan 

försöker dock värna om en jämställd skola genom att låta könsminoriteter delta i 

marknadsföring för sitt program.  
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Undervisningsmaterialet i karaktärsämnet är könsegregerat enligt fyra av sex elever. 

Bilderna i böckerna är stereotypa. Dock anser HV-eleverna att deras 

undervisningsmaterial överlag speglar både ett manligt och kvinnligt perspektiv, medan 

tjejerna på BP anser att deras undervisningsmaterial bara speglar ett manligt 

perspektiv. Lärarna i kärnämnena har bäst könsjämställdhet men en tydlig 

snedfördelning finns hos lärarna i karaktärsämnet. Sämst är det på HV där bara 

kvinnliga lärare är verksamma. Fem av sex tycker att de bemöts på ett jämställt sätt.  

Samtliga tar upp att idrotten är det ämne där könsskillnaden märks mest. Killarna har 

svårare att acceptera tjejerna under exempelvis en fotbollsövning då de tar lektionen på 

blodigt allvar. Idrottslärarens roll är här av betydelse. Fyra av sex ansåg att de var i ett 

fysiskt underläge i karaktärsämnet när moment med tunga lyft skulle utföras. Samtliga 

av dessa gick på BP. Medan en HV elev tycker att frisöryrket har en felaktig feminin 

prägel.  

Fyra av sex elever har varit på APU. Samtliga tyckte de blev bemötta på ett jämställt 

vis av företagen. Även kunderna var övervägande positiva men en HV-elev kände 

större press på sig pga. sitt kön. Tre av sex tror att det är en fördel att tillhöra en 

könsminoritet inför framtida yrkeskarriär. Samtliga respondenter ser ljust på sin 

framtid inom branschen och har höga ambitioner.  
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6. Diskussion 

6:1 Hållbar jämställdhet 

I vår undersökning har vi valt att titta närmare på ungdomars funderingar och tankar 

kring identitet, gymnasieval, studietid och yrkeskultur. Vi har sedan fördjupat oss i vårt 

resultat av intervjuerna för att hitta likheter och skillnader med tidigare undersökningar 

och studier i ämnet.  

Enligt de mänskliga rättigheterna ska alla kvinnor och män ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter idag. Alla människor är vidare fria att utveckla sin 

personliga förmåga och att fatta egna beslut. Men vad är det som krävs för att man 

som tonåring ska våga bryta traditionella könsmönster och välja utbildning efter 

intresse och hjärta. Det vi ser i vår studie är att alla respondenter uppfattar att de har 

valt efter intresse och att de har blivit stöttade hemifrån i sina val. De har diskuterat 

sina val med föräldrar, familjen och till viss del mentorn.  

Många genusforskare menar att ett hållbart samhälle kräver ett jämställt samhälle 

(Jämi, 2009). Sverige har försökt bryta segregationen i skolan genom att göra medvetna 

satsningar på könsöverskridande vägledning; detta för att i framtiden även bryta 

segregationen på arbetsmarknaden. Tyvärr finns det en obalans eftersom dessa försök 

främst har riktat sig till att få tjejer att välja tekniska utbildningar och inga resurser har 

lagts för att få killar att välja könsminoritetsutbildningar, eller satsningar på just 

yrkesprogrammen. Det vi kan se i vår undersökning är att flera av respondenterna har 

sitt kommande yrke inom familjen genom syskon eller föräldrar, på så vis kan arvet 

spela en viss omedveten roll i valet av utbildning. I Anna Sandells studie kan man läsa 

att klassmässig skillnad syns tydligast mellan studieförberedande program och 

yrkesförberedande program. Hon skriver att ungdomar från lägre samhällsklasser i 

större utsträckning väljer yrkesförberedande program, vilket vi kan se stämmer med 

vår undersökning. Även om respondenterna säger att de valt efter intresse har 

bakgrund som klass och arv omedvetet spelat en viss roll. Resultatet av Sandells 

avhandling beskriver att man kan hjälpa eleverna att bryta det ”förväntade 

gymnasievalet” genom att eleverna får praoerfarenhet från både typiskt manliga och 

typiskt kvinnliga yrken. Det vi har sett i vår studie är att flera av respondenterna har 

bestämt sitt gymnasieval efter positiva erfarenheter från praotid. I Svaleryds bok 

(2003) kan man läsa att vi formas av vår omgivning och att vi övertar vissa 

handlingsmönster och värderingar av våra nära och kära. Han skriver att vi inte själva 

väljer våra föräldrar, vårt kön, eller vår sociala bakgrund, men att detta är faktorer som 

påverkar oss i vårt skapande av vår identitet. Men vissa faktorer kan man påverka och i 

vår undersökning ser vi speciellt en respondent som väljer mot familjens traditioner. 

Han väljer helt efter eget intresse och inte efter bakgrund, utan efter ett brinnande 

intresse för det framtida yrket. 

Vi tror att Frejaskolans projekt kan ha stor positiv effekt på eleverna. Vår studie visar 

att eleverna själva tycker de har valt efter intresse, och att de har kommit i kontakt med 

yrket genom erfarenheter hemifrån eller från praotid. Därför tror vi att all information 

om gränsöverskridande val är positivt, och kan sporra fler elever att välja mot 

förväntade normer. Frejaskolan använder sig av filmer från Yrmis som visar en positiv 
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och informationsrik bild av olika yrken och utbildningar. Filmen om Camille visar en 

väldigt målinriktad tjej, vilket kan känneteckna de som väljer att gå på ett program där 

de själva är i minoritet. Vi kan se i vår studie att flera respondenter är väldigt 

målinriktade och siktar högt på arbetsmarknaden, och har man en inre drivkraft är det 

lättare att stå för sitt val. Vi tror även att dessa filmer kan hjälpa både lärare och elever 

att tänka i nya banor. I vår intervjustudie ställde vi frågan vem respondenten hade 

diskuterat sitt gymnasieval med. Där svarade alla att de diskuterat valet med vuxna, 

alltså föräldrar och mentor. Därför tror vi att det är viktigt med projekt som 

Frejaskolan har där alla på skolan får upp ögonen för normer, förväntningar och kan 

diskutera och stötta varandra att våga handla annorlunda. Enligt vår studie diskuterar 

eleverna sitt gymnasieval mest med vuxna och inte med sina kamrater. De vuxna i 

skolan har också en viktig roll i att stärka och bygga upp elevernas inre trygghet, för att 

eleverna ska våga ta ställning i olika situationer nu och i framtiden (Thornberg, 2006). 

Vi tror att om man kan hjälpa eleverna att stärka deras självförtroende och deras 

identitet är det också lättare för dem att välja rätt utbildning. 

I Ambjörnssons studie går det att läsa att eleverna betonar likhet framför skillnad 

mellan olika individer, och betonar att det är större skillnad på olika personer än på 

olika kön. Detta tycker vi stämmer med vår studie där eleverna som är i minoritet i sin 

klass ändå uppfattar sig som en i mängden, känner att det är jämställt och tycker inte 

att de blir annorlunda bemötta eller behandlade pga. av sitt kön. 

Ambjörnssons studie visar också att ju mer avvikande från normen man är ju mer 

uppfattas man som ofri och förutsägbar, en mindre självständig individ. Enligt tjejerna 

i boken är det så att desto mer lika man är andra ju mer äkta uppfattas man. Efter att 

ha läst denna studie kan man förstå varför många ungdomar tycker det är ångestladdat 

och svårt att välja utbildning. De vi har intervjuat har gått emot förväntade normer 

och ingen av dem har ångrat sig, vilket kanske tyder på att dessa elever har en stark 

identitet, är målinriktade och ett har ett brinnande intresse för utbildningen och det 

framtida yrket.  

I framtiden behöver det satsas mer resurser på att minska segregeringen på just 

yrkesutbildningarna, detta för att i framtiden även få en mer jämställd arbetsmarknad. 

Det vi har sett är att för yrken som kräver högre utbildning har tjejer tagit sig in på 

arbetsplatser som tidigare dominerats av män, som t.ex. läkare, advokater, psykologer 

och ekonomer. Vi har vidare sett att det fortfarande finns en stor uppdelning mellan 

typiskt kvinnliga och manliga yrken inom yrkesutbildningar och yrken i arbetarklassen. 

 

 6:2 Studietid 

Samtliga av respondenterna uppfattade att idrotten var det ämne där det märktes mest 

att de tillhörde en könsminoritet. Killarna var här överlägsna tjejerna och tog 

exempelvis fotboll på blodigt alvar. Tjejerna fick inte chansen att vara med i spelet 

utan att visa vad de kunde prestera. En av killarna som valt frisör tyckte att han fick 

hålla igen under idrotten och inte kunde spela lika tufft som han gör med samkönade. 

Svaleryd (2003) menar att killar skapar hierarkier i en grupp och att de tränas i 

jagkänsla, ledarskap, tävlingsmoment, mod och styrka. Vi anser att detta är en av 

anledningarna till varför killar tar för sig så mycket mer på idrottslektionerna. Vidare 
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säger Svaleryd  att tjejer utvecklar sin identitet genom ett samspel mellan lyhördhet och 

anpassningsförmåga. Tjejerna i urvalsgruppen anpassar sig till underläget och tar ett 

steg tillbaka, vilket medför ännu mer utrymme för killarna. Här borde idrottsläraren 

agera för att nå en könsneutral undervisning men istället är det dennes fel som triggar 

upp stämningen enligt de studier som vi kommit fram till. Ska skolan nå jämställdhet 

måste samtliga lärare vara medvetna om sin pedagogiska grundsyn och ständigt 

reflektera över sin undervisning, sett ur ett könsperspektiv. Många inom skolan 

efterlyser en helhetssyn där uppdraget är mer än undervisning. Risken som vi ser är att 

killarna redan från början får bättre förutsättningar att slå sig fram i livet på grund av 

övertaget, medan tjejerna har en dold uppförsbacke mot yrkeslivet. Killarna på frisör 

har därför lättare att lyckas än tjejerna på bygg. För att lyckas som könsbrytare på 

arbetsmarknaden krävs en stark målinriktad linje, denna förmåga uppfattar vi att 

samtliga av våra respondenter har, inte minst de kvinnliga.  

Även under de fysiska undervisningsmomenten uppgav tjejerna på bygg att de kände 

sig i underläge. Killarna tog deras plats i lyftövningar för att vara gentlemän. De är i 

och för sig en god tanke men får en motsatt effekt då tjejerna känner sig nertryckta. 

Einarsson (2003) skriver i sin avhandling att pojkar får mer plats i klassrummet och att 

det sker på flickornas bekostnad. En av våra respondenter tyckte att bygglärarna är 

med och skapar denna snedfördelning genom att de ger tjejerna en lättare uppgift. 

Frågan är om fysiskt svagare killar också får en lättare uppgift? Eller kan det vara så att 

läraren i detta fall driver en könsstereotyp undervisning? Men Einarsson menar att 

pojkar generellt sett kommunicerar mer med läraren och på så vis får mer plats i 

undervisningen och att lärarkön har betydelse för interaktionen i klassrummet 

tillsammans med elevens ålder och kön. Hon menar även att manliga lärare kan känna 

sig attraherade av tjejerna när de uppnår en viss ålder. Vi tror att detta är orsaken till 

varför tjejerna få en lättare uppgift. De manliga karaktärsämneslärarna vill helt enkelt 

charma tjejerna med en enklare uppgift. Där av tycker vi att Einarssons slutsats 

stämmer väl in på våra respondenters syn.   

Vidare tyckte en av våra kvinnliga respondenter att hon slapp få skäll av sin lärare trots 

att hon var berättigad till en tillsägelse; läraren gav sig istället på killarna i klassen. 

Enligt Einarssons avhandling får pojkar generellt sett mer kritik i klassrummet. Ett led 

i kritiken är att killarna på så vis får mer uppmärksamhet men detta sker främst för att 

behålla lugnet under lektionen. Läraren handlade säkert här av erfarenhet och utgick 

från att ge övriga elever arbetsro. Även här tycker vi att våra studier stämmer med 

Einarsson. 

Vi har valt att undersöka två av den nationella gymnasieskolans yrkesprogram, HV och 

BP, eftersom vi är verksamma inom dessa program. Vi kom fram till att överlag är 

undervisningsmaterialet könsegregerat och saknar ett jämställdhetsperspektiv. 

Studierna visar att flertalet av eleverna uppfattar att bilderna som finns i 

karaktärsämnets undervisningsmaterial är könstereotypt. Bäst jämställdhet råder på 

HV enligt respondenterna, som anser att undervisningsmaterialet överlag speglar både 

ett manligt och kvinnligt perspektiv. Däremot anser tjejerna på BP att det enbart 

speglar ett manligt perspektiv. Tittar vi tillbaka i tiden har program som BP haft svårt 

att rekrytera tjejer medan HV har haft en förhållandevis jämn rekrytering av killar. 

Läsåret 95/96 sökte endast 3 % tjejer in på BP, mot idag 10 %. Det gör BP 
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tillsammans med FP till de program som har lyckats bäst med att börja bryta en 

könsegregerad gymnasieskola. HV har under samma tidsintervall legat runt 14 % 

antagna killar. Detta kan vara en av förklaringarna till att HV-eleverna anser att deras 

undervisningsmaterial speglar ett manligt och kvinnligt perspektiv. De har helt enkelt 

haft fler killar på programmet under en längre tid och det har medfört att tillverkaren 

av undervisningsmaterialet har hängt med i jämställdhetsutvecklingen. Men inom BP 

har det skett en förändring under en kortare tid vilket har medfört att det kvinnliga 

perspektivet inte hunnit träda in i undervisningsmaterialet.  

En positiv trend inom gymnasieskolans yrkesprogram är att de vill profilera sig som 

jämställda. Flera av våra respondenter uppgav att de varit med i marknadsföringen för 

sitt program för att få fler att våga göra ett könstraditionellt gymnasieval. En av 

respondenterna tyckte att skolan skulle göra ännu mer i kampen om en könssegregerad 

gymnasieskola. Sandel menar också att skolorna behöver göra ännu mer för att 

attrahera det motsatta könet till att våga välja ett typiskt pojkprogram eller ett typiskt 

flickprogram. Hon föreslår att man kan skapa nya grenar bara genom att byta namn på 

programmen; på så vis kan dessa bli mer attraktiva att välja. Här ser vi en möjlighet att 

genföra en förändring inför den nya gymnasiereformen GY11. Våra respondenter är 

starka individer som är fast beslutna i att de gjort ett rätt val i livet trots att de utgör en 

könsminoritet. Här ser vi en möjlighet för skolorna som vi utfört våra studier på att 

genomföra en jämställdhetssatsning i linje med Frejaskolans jämställdhetsarbete. Syftet 

med arbetet ska då vara att gymnasieskolorna gör en film om de elever som gjort ett 

könotraditionellt gymnasieval på den aktuella skolan och skickar ut den till 

högstadieskolor inom upptagningsområdet. En poäng med lokalt producerade medier 

är att eleverna känner igen miljöerna och kan då lättare identifiera sig med karaktärerna 

i filmen. Högstadieskolorna har även möjlighet att göra studiebesök för de elever som 

funderar på ett speciellt program. Ahrne, Roman och Franzén menar att om vi ska 

komma till rätta med den könsegregering som finns i samhället måste en förändring 

ske redan under högstadiet. Det är vid denna tidpunkt som eleverna gör sitt val inför 

kommande yrkeskarriär. Dessutom befinner sig individerna i en känslig fas i livet där 

sökandet efter en identitet spelar roll för elevens gymnasieval. Genom att visa filmer 

på individer som vågat bryta könsordningen tror vi att det kan kännas naturligt att 

våga välja ett könotraditionellt gymnasieval.   

6:3 Yrkeskultur 

Genom att våga välja ett könsotraditionellt gymnasieval har man även vågat bryta 

könsordningen inom yrkeskulturen. Vi tycker att vi kan se en positiv utveckling inom 

yrkesbranschen till att uppmuntra denna förändring. Samtliga av respondenterna var 

nöjda med branschens mottagande av dem under eller i samband med APU. Företagen 

tror vi ser detta som ett led i att marknadsföra sig utåt som ett jämställdhetsföretag. 

Det ligger även i tiden att fokusera mer på jämställdhet idag än tidigare och här ser 

förtaget sin chans till förändring. Är företagen med och stödjer ett 

jämställdhetsperspektiv och anställer fler av motsatt kön tror vi att det kan vara 

ytterligare en viktig del i att fler vågar välja en könsöverskridande bransch. Enligt 

konsultföretaget Karios Futures undersökning visade det sig att ungdomars oro över 

att inte få ett jobb i framtiden var stor, 65 % av tjejerna och 51 % av killarna ansåg att 

detta var deras största orosmoln. Därför anser vi att det är ett måste att företagen är 
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positiva till att bryta könsordningen inom sin bransch. En historisk tillbakablick visar 

att inom flera könsstereotypa branscher har en förändring skett. Arnman och Järnek 

menar att allt sedan industrialismens genombrott har skillnader funnits mellan könen 

på arbetsmarknaden men menar att idag har kvinnor samma möjlighet som män till 

utbildning och att inneha samma yrken som män. Inom flera yrken har en 

könsutjämning ägt rum som förr var otänkbar att tillträda med ”fel kön”. En av 

killarna på HV menade att just en sådan här förändring hade skett inom frisöryrket. 

Förr vara alla barberare män men idag har yrket en feminin stämpel. Vidare menar 

Arnman och Järnek att flera yrken utsätts för ökade kompetenskrav och att 

utbildningsnivån kommer att höjas i framtiden. Därför tror vi att branschen och 

skolan måste samarbeta mer för att nå ett mer jämställt samhälle sett ur ett 

könsperspektiv.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Följebrev  

Anledningen till intervjun är att vi håller på att göra en undersökning om 

jämställdheten vid två yrkesprogram i den svenska gymnasieskolan. Vi är två studenter 

som läser sista terminen till yrkeslärare på Linnéuniversitetet, undersökningen och 

intervjun kommer att vara en del av innehållet i vårt examensarbete. 

Syftet med vårt examensarbete är att vi vill undersöka hur tjejer och killar som valt ett 

yrkesprogram där de själva är i könsminoritet resonerar kring sin identitet, sitt 

gymnasieval, sin studietid och sin framtid på arbetsmarknaden. 

Vår målformulering är: Är den nationella gymnasieskolans yrkesprogram könsneutrala? 

 

Malin Tomasson, Osby      Kontaktuppgifter: 0707646585 

Jonas Jennemyr, Kalmar    Kontaktuppgifter: 0761680046 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till examensarbetet 

Bakgrund 

Berätta hur har du vuxit upp och hur lever du idag? 

(Vad jobbar föräldrarna med, boendeform, syskon) 

Vad minns du att du tyckte om att göra och leka när du var barn? 

Vilket var ditt drömyrke som barn? 

Gymnasieval 

Var Praoade du på högstadiet? 

Vad fick dig att bestämma och välja just detta gymnasieprogram? 

Har du någon gång tvekat på ditt val?  

Vem diskuterade du ditt gymnasieval mest med i nian? 

Studietid 

Hur trivs du i skolan? 

Vad betyder skolan för dig? 

Vad upplever du som mest positivt med din studietid, finns det något som är negativt? 

Ser du någon fördel/nackdel med att vara i könsminoritet på ditt program? 

Hur upplever du att du blir bemött i klassen av andra elever och lärare? 

Har du både manliga och kvinnliga lärare, märker du någon skillnad i bemötande? 

Speglar ert undervisningsmaterial både ett kvinnligt och manligt perspektiv? 

Vilket ämne i skolan är det mest märkbart att du är av det mindre representerade könet 

i klassen? 

Känner du dig rättvist behandlad i skolan? 

Yrkeskultur 

Har du varit på APU? 

Berätta hur du blev bemött på din APU-plats? 

Finns det något hinder i din yrkesroll pga. av ditt kön? 

Tror det är en fördel att tillhöra könsminoritet i ditt framtida yrke för att göra karriär? 

Hur ser du på din framtid? 

 

/ Tack för din medverkan 
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