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Abstrakt  

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka vad kvinnliga elever säger vara särskilda 

utmaningar i kvinnors lärmiljöer på de yrkesinriktade mansdominerade programmen, 

speciellt inom byggsektorn där byggprogram, VVS-program och el-program är 

tillhörande. Dessa program är av gammal tradition mansdominerande och verkar inte 

ha förändrats mycket under de senaste tio åren där exempelvis VVS-programmet på 

nationell nivå bara har 2.5% kvinnliga sökande. Ett av mina mål har varit att ta reda på 

hur nuvarande lärmiljöer upplevs av och vilka konsekvenser de har för kvinnorna. 

Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Arbetet visar att 

traditionella könsroller har betydelse för kvinnliga elever. Fördomar om 

hantverksyrken och fördomar om kvinnors förmåga synliggörs i resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord  

 

En gammal kollega till mig sa ”nu har du gett dig in på en svår studie” när jag nämnde att jag börjat 

en undersökning om kvinnornas lärmiljö. Jag skulle nog säga att det är svårt att hitta en mer relevant 

studie för våra former av yrkesprogram för att överhuvudtaget hänga med i utvecklingen som sker i 

samhället. Fördomar och könsroller är fortfarande högst aktuella att ställa frågor om vilket vi lätt 

glömmer i vår vardag med alla fasta rutiner och inrutade mönster. Arbetet har varit högst intressant 

och jag fått en insyn i hur lärmiljöer som jag har varit delaktig i påverkar elever. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla informanter som ställde upp på intervjuerna och gjorde det med 

engagemang. Ett tack också till mina lärarkollegor som lät mig göra intervjuerna under deras 

lektionstid. Ett speciellt tack till min handledare Annbritt Palo som har stöttat och hjälpt mig se saker 

från olika perspektiv när jag har kört fast, bollat frågor och allt som rör ett sådant här arbete fram och 

tillbaka. Ett stort tack till LTU och deras duktiga personal som hela tiden har varit inriktad på att 

hjälpa och inte minst till min familj som har gett mig tid till det här arbetet. 

 

Jörgen Nilsson juli 2017 
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1. Inledning 

 

”I början kändes det mesta tungt, jag hade inga muskler till att bocka rör men nu har jag blivit 

starkare.” 

Jag arbetar sedan 2005 som lärare på VVS- och fastighetsprogrammet (VF) och har ett intresse för att 

utveckla och bygga upp varierande lärmiljöer som passar alla elever. Är mina lärmiljöer anpassade 

för alla? Vilka konsekvenser har mina lärmiljöer för kvinnor? Eleverna är ännu inte yrkesverksamma 

och möter inte riktigt samma problembild som kan uppkomma vid vanligt lönearbete.  I mitt uppdrag 

ingår att göra alla elever anställningsbara. Eleverna är unga och inte påverkade av arbetsplatser och 

dess miljöer ännu, och det gör att vi lärare har ett stort ansvar att se till att våra elever har en jämställd 

syn och en stark värdegrund att stå på inför arbetslivet. 

 

Mitt intresse för området är grundat från mina egna erfarenheter av att anpassa pedagogik och lärmiljö 

på mansdominerande yrkesprogram för grupper med ganska stora skillnader i bakgrund. Det jag syftar 

på med skillnader i bakgrund är vana att arbeta med mekanik, skruva, hantera verktyg och maskiner 

men även miljöskillnader. I detta fall handlar undersökningen om kvinnors lärmiljöer men hade 

mycket väl kunnat handla om elever från landsbygd eller elever från större samhällen. Undersökning 

av området kan ge mig en större möjlighet att forma en effektiv pedagogisk verksamhet och anpassad 

lärmiljö. 

 

Det jag kallar mansdominerande yrkesprogram är Byggprogrammet, Elprogrammet och VVS och 

fastighets programmet som förkortas VF- programmet, VVS betyder Värme Ventilation Sanitet. 

Enligt statistik från skolverket har dessa program lågt antal kvinnor, sammanställning av nationellt 

sökande till programmen läsåren 2011/12 fram till 2016/17 visar att byggprogrammet hade 9,54 % 

kvinnliga sökande, Elprogrammet ännu lägre med 3,95 % och VF med 2,54 %. De här siffrorna kan 

jämföras med Barn- och fritidsprogrammet som har 63,18 % kvinnliga sökande under samma period 

eller Vård- och omsorgsprogrammet med 81,22 % kvinnliga sökande (Skolverket, 2017). Alla dessa 

är yrkesprogram och det finns fler yrkesprogram men jag kommer att hålla mig till Bygg-, El- och 

VF- programmen i min undersökning. Undersökningen är viktig då det saknas statistik om kvinnors 

lärmiljöer på dessa mansdominerande yrkesprogram. 
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1.1 Hypoteser 

 

En utgångspunkt för det här arbetet var följande hypoteser: 

• En bristande social grupptillhörighet minskar lusten/viljan att lära. 

• Traditionella könsroller påverkar förkunskaper. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur kvinnliga elever på VF-, bygg- och elprogrammet 

upplever sin psykosociala och fysiska lärmiljö och vilka miljömässiga beaktanden som krävs för att 

kvinnorna ska uppleva att de får samma förutsättningar som männen att utveckla yrkeskompetens. 

 

1.3 Frågeställningar 

  

● Hur upplever kvinnliga elever att det är att vara elev på VF-, bygg-, respektive elprogrammet? 

● Vilka faktorer uppfattar de kvinnliga eleverna som negativa i lärmiljöer inom mansdominerande 

yrkesprogram?  

● Vilka faktorer uppfattar de kvinnliga eleverna som positiva för lärandet? 

● Hur påverkar den patriarkaliska samhällsordningen kvinnliga elevers vilja/lust att lära i en 

mansdominerad yrkesutbildning? 

 

1.4 Avgränsning 

 

Den kommun där den här undersökningen genomfördes är en kommun i Norrbotten, vilket innebär 

att undersökningens resultat inte ger en nationellt heltäckande bild av kvinnliga elevers lärmiljöer på 

mansdominerade yrkesinriktade program. Jag har inte heller gjort observationer av den faktiska 

fysiska miljön men som lärare har jag ändå en förförståelse av det jag har arbetat med.  
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2. Bakgrund 

 

För det här arbetet har jag använt mig av styrdokument och tidigare forskning för att visa vilka 

förutsättningar som finns för elever på yrkesprogram och vilka lärmiljöer eleverna har rätt till. I det 

här avsnittet ges bakgrunden till den undersökning som jag har gjort. Först redogör jag för den 

värdegrund som formuleras i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011, Gy 11 (Skolverket, 2011). Den visar vilka krav skolan har att uppfylla och vilka 

ramar vi som arbetar i gymnasieskolan ska förhålla oss till. Därefter presenteras fakta om de aktuella 

gymnasieprogrammen i den kommun där undersökningen genomförts och slutligen ett avsnitt om 

tidigare forskning.  

 

2.1 En skola för alla 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor utgör den värdegrund som utbildningen 

ska gestalta och förmedla enligt Gy 11 (Skolverket, 2011). Det här gäller för all gymnasieutbildning. 

 

Vidare anges i styrdokumenten för gymnasieskolan att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering 

på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.  

Det fastslås att undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid 

klart framgå vem det är som står för dem. Alla som är verksamma i skolan ska alltid främja de 

grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen och klart ta avstånd från det som strider 

mot dem.  

 

Läroplanen tar upp grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet. 

I den beskrivs en likvärdig utbildning där undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov, och där skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 

manligt. Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper, men skolan ska också skapa 

förutsättningar för att eleverna ska utveckla kunskaper Gy 11 (Skolverket, 2011). I uppdraget ingår 

att studierna ska stärka grunden för det livslånga lärandet.  

 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer, 
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enligt läroplanen, nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Det är därför skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya 

idéer i handling och att lösa problem (Skolverket 2011). Värdegrunden är därför inte bara en fråga 

om moralisk inriktning utan också ett verktyg för att skapa förutsättningar för utveckling och lärande. 

 

Utvecklingen i yrkeslivet innebär bland annat att det behövs gränsöverskridanden mellan olika 

yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. När 

läroplanen beskriver delar om kunskap och lärande står det bland annat att varje elev ska få stimulans 

att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta 

respekt för sin person och sitt arbete (Skolverket 2011). 

 

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer för gymnasieprogram klargörs att det är skolans ansvar 

att varje elev på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för 

en yrkesexamen. Det innebär att eleven, för att vara väl förberedd för yrkeslivet, ska ha uppnått en 

för branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande (Skolverket 2011). 

 

Skolan har ett ansvar gentemot elever som har genomfört ett nationellt program bland annat att 

eleverna ska tillägna sig goda kunskaper som kan användas i yrkeslivet eller till fortsatta studier, 

kunna använda sina kunskaper som redskap för att lösa praktiska problem och uppgifter, arbeta 

självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga (Skolverket 2011). Det 

ställer krav på dem som undervisar. Läraren har i sina riktlinjer att utgå från den enskilda elevens 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Dessutom ska läraren arbeta för att stärka varje 

elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära se till att undervisningen till innehåll och 

uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv (Skolverket 2011). 

 

Gemensamt för nationella program är att eleverna ska ha kunskaper att arbeta inom respektive 

område. Därför finns också programstruktur och examensmål för alla nationella program i 

(Skolverket 2011). Byggprogrammet har som en del i sina examensmål att eleverna ska kunna arbeta 

självständigt eller tillsammans med andra. De ska ha ett flexibelt förhållningssätt till bland annat 

hjälpmedel och utbildningen ska utveckla elevernas kreativitet och initiativförmåga (Skolverket, s. 

19). Elprogrammet har sina mål mer riktade mot individuellt arbete och mot säkerhet på grund av 

elströmmens natur men även där ska eleven utveckla förmåga att samarbeta med andra (Skolverket, 

s. 21). Även VF- programmet har i målen att arbeta självständigt eller med andra samt att krav på 

social förmåga kommer in målen (Skolverket, s. 37). I övrigt går målen in på respektive yrkesområde 

och arbetsmiljö samt säkerhetstänkande. Byggprogrammets yrkeskunskap och vad programmet 
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utbildar sina elever till är ett brett kunnande inom själva husbyggandets konst där eleven får lära sig 

hur allt börjar med grund och går vidare till stomme, tak och beklädnad, isolering. Eleverna får arbeta 

efter ritningar och lära sig förstå en entreprenad och handskas med en mängd olika material samt 

verktyg. Det finns olika inriktningar som går in på mer specifika uppgifter inom byggnationer. 

Elprogrammets yrkeskunskap handlar mycket om elsäkerhet och förståelse för hur ström fungerar och 

beter sig; eleverna lär sig hur man monterar apparater, belysning, kontakter och brytare. De lär sig 

hur man monterar ledningar till respektive utrustningar och arbeta med beräkningar av exempelvis 

motstånd, och även här finns inriktningar mot specialiseringar. VF- programmets yrkeskunskap 

handlar främst om rörmontörens yrke där eleverna lär sig montage och installationer av värme och 

tappvattenutrustningar med tillhörande ledningar, till exempel ett badrum eller en bergvärmepump, 

Utbildningen har även svetsmoment och arbetar mycket med brandfarliga arbeten där svetsning och 

lödning ingår. VF- programmet har flera inriktningar mot yrken där rörmontering eller svetsning 

ingår. Gemensamt för dessa tre program är att alla ingår i ett vanligt husbygge, litet som stort. Det 

innebär att eleverna på många gymnasieskolor runt om i landet arbetar på projekt där de tre 

yrkesgrupperna får mötas och samsas. 

2.2 De aktuella programmen i en norrbottnisk kommun 

Läsåret 2016/2017 hade denna kommun en könsfördelning som är starkt mansdominerad på bygg-, 

VF- och el-programmet. Byggprogrammets alla elever över de tre årkurserna består av 37 pojkar och 

1 flicka. Elprogrammets elever över de tre årskurserna består av 40 pojkar och 6 flickor. VF- 

programmets elever över de tre årskurserna består av 17 pojkar och 4 flickor. Antalet kvinnor har 

alltid varit låg på dessa program, både inom den här kommunen och nationellt enligt Skolverkets 

statistik (Skolverket, 2017).   

När Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Utbildningsdepartementet (1994) trädde i kraft läsåret 

1994/1995 var statistiken för Byggprogrammet 2 % flickor och för El-programmet var det 1 %, medan 

VF-programmet hade 3 %. Mot slutet av tiden då Lpf 94 var den läroplan som gällde för 

gymnasieskolan, närmare bestämt läsåret 2009/2010, hade Byggprogrammet 10 % flickor, 

Elprogrammet 5 % och VF- programmet 4 %. För Bygg- och Elprogrammen var ökningen ganska 

markant men för VF- programmet skiljde sig siffrorna inte mycket. Det läsår som är aktuellt i den här 

undersökningen, 2016/2017, ser fördelningen ganska likvärdig ut, med 9 % flickor totalt på 

Byggprogrammet och en lätt minskning på Elprogrammet, som nu består av 3 % flickor. VF-

programmet har 3 % och har inte förändrats mycket statistiskt sett sedan läsåret 1994/1995. 
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Kommunen har inga direktiv om könsfördelning och programmen följer nationella mönster med ett 

litet undantag där lokal näring är med och påverkar visst innehåll i vissa kurser.  Det kan till exempel 

för programmens del innebära att vi fokuserar lite mer på en speciell hantverksteknik för att just den 

förekommer oftare i näringen som eleverna möter ute i det lokala arbetslivet. Men de könsvalsmönster 

som går att urskilja på yrkesprogrammen i den aktuella kommunen är inte enbart en fråga om hur 

många elever, av ett visst biologiskt kön, som har valt ett visst yrkesprogram. De kan också ses som 

ett uttryck för normer och värderingar. Sandell (2007) skriver i avhandlingen att gymnasievalen 

”uttrycker föreställningar om vad som är kvinnliga respektive manliga domäner. Den könsmässiga 

segregationen finns redan på gymnasienivå och fortsätter uppåt i utbildningssystemet och in på 

arbetsmarknaden” (s. 50). Det innebär i så fall att skolhuvudmän som inte aktivt motverkar 

könsmässig segregation i skolan, bidrar till att reproducera könsmässig segregation i samhället. 

2.3 Tidigare forskning 

 

År 2000 fick Gymnasiekommittén i uppdrag att se över gymnasieskolan (Gymnasiekommittén 2000, 

2002). Kommitténs främsta uppgift var att undersöka hur man kunde få fler gymnasieelever att uppnå 

fullständiga betyg. Man såg också att den fortsatta sociala och könsmässiga snedrekryteringen till 

gymnasieprogrammen var ett tecken på att 1990-talets reformsatsningar misslyckats (Sandell, 2007). 

Den svenska skolan hade gått från ”utsortering via urval” till ”självsortering via tillval” (Sandell, 

2007, s. 18). Tidigare hade utbildningsutbudet fastare ramar, och det var svårare att komma in på 

vissa gymnasieutbildningar. Idag är tanken att alla elever ska få sina önskemål och behov 

tillgodosedda i så stor utsträckning som möjligt, vilket gör att skolsystemet håller fler möjligheter 

öppna allt längre (Sandell, 2007). 

 

Genusfrågor är av särskild vikt för de yrkesutbildningar som är aktuella för detta arbete. Kvinnliga 

elevgrupper tenderar att vara mer relationsinriktade medan manliga är mer uppgiftsinriktade (Graner 

1994), och Mulinari, Sandell och Schömer (2009) menar att traditionella uppfattningar om kvinnligt 

respektive manligt kodade arbetsuppgifter är svåra att ändra. Näringar som gruv-, stål-, verkstads- 

och träindustri är exempel på sådana manligt kodade arbetsområden. Mulinari et al. (2009) skriver 

om hur vissa yrken uppfattas, till exempel att skogsarbete och gruvindustri är kategoriserade som 

smutsiga, tunga arbeten, som ansetts olämpliga för kvinnor. Detta har i sin tur medfört att sådana 

yrken har blivit kodade som ett manligt sätt att försörja sig på. Klassificeringen som manligt yrke 

eller utbildning påverkar således många kvinnors val:  
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Kön är mer än biologi. Kön är en av de djupaste strukturer som genomsyrar vårt samhälle. Man finner kön förklarat 

i språket, i reglerna för samvaro, i beteendemönster och i klädedräkten. Kön är en social relation mellan manliga 

och kvinnliga individer. De osynliga regler som bestämmer kvinnors och mäns plats i samhället hävdar att mannen 

är överordnad kvinnan (patriarkatet) (Imsen, 2006, s.345). 

 

Imsen (2006) skriver att klassificeringen i manligt och kvinnligt är en princip som få officiellt ansluter 

sig till i det moderna samhället men att könsklassificering sker under mer dolda former. Forskare har 

visat hur skolan kan komma att understödja könsklassificering. I ”Sven är större och starkare, så det 

blir han som får bestämma” (2008) skriver Holm om hur lärare genom sitt sätt att bemöta elever blir 

medskapare av könsidentitet. 

 

För en lärare som ska hantera situationer där könsrollerna blir tydliga och främja ett jämlikt klimat 

med likvärdig utbildning, blir det därför viktigt att synliggöra hur könsmönster påverkar: Vad har 

flickor och pojkar med sig i bagaget när de kommer till yrkesprogrammen och hur påverkar det deras 

lust att lära? Enligt Lendahls och Runesson (1995) innebär lärande en successiv förändring. Att lära 

blir då att omforma existerande sätt att tolka sin omvärld, och utifrån det synsättet blir det eleverna 

har med sig i bagaget inte ett problem för undervisningen. Däremot måste skolan arbeta för att 

undervisningen inte ska bli ett problem för elever med olika förkunskaper. 

 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1980) påverkas människors totala livssituation genom ett växelspel 

mellan förhållandet i och utanför arbetet. Arbetet kan ge bättre eller sämre förutsättningar för 

engagemang såväl i arbetet som i aktiviteter utanför arbetet. Paralleller kan dras till skolans värld och 

lärmiljöerna som existerar där. Yrkesprogrammen har en nära koppling till arbetslivet och fungerar 

som en bro till arbete och självständigt liv. Alla som arbetar i gymnasieskolans yrkesprogram har 

därför orsak att ställa sig frågan om denna ”bro”, ur en psykologisk och sociologisk synvinkel, 

kommer att hålla för både kvinnor och män. Många hantverksyrken är inte ännu fullt anpassade för 

att alla individer ska få en bra arbetsbelastning och miljö. Som exempel kan nämnas att VVS-

branschen som VF- eleverna kan arbeta i inte har utvecklat lättare verktyg utan fortfarande arbetar 

med tunga stålverktyg som har funnits sen jag själv började arbeta på slutet av 1980-talet. 

Byggbranschen har utvecklats bättre med nya lyfthjälpmedel, men mycket byggmaterial är 

fortfarande kvar i gamla former, med stora mått och tunga vikter.  

Elbranschen arbetar inte i samma utsträckning med tunga lyft men där arbetar man fortfarande rätt 

mycket med armar ovanför huvudhöjd vilket ger problem med axlar.  
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3. Metod 

 

I det här avsnittet redogör jag för de metoder som använts för insamling av data och för analys samt 

för den forskningsansats som valts. Därefter presenteras undersökningsgruppen, genomförandet och 

hur Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillämpats.  

3.1 Datainsamling 

 

För datainsamlingen till min undersökning valde jag att hålla mig inom det kvalitativa perspektivet 

och använda mig av intervjuer. Beslutet jag tog hade till avgörande del att göra med att det mest 

relevanta och betydelsefulla för mig var att bedriva undersökningen inom de program där jag arbetar, 

och där underlaget för informanter i rätt kategori är litet vilket inte är bra för till exempel en kvantitativ 

undersökning. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att intervjuguiden består av ett antal 

öppna frågor med syfte att synliggöra lärmiljöer och könsrollernas betydelse. Det innebär att jag 

dokumenterade intervjupersonens svar så noga som möjligt men till skillnad från en strukturerad 

intervju har jag ingen relativt klar uppfattning av vad svaren blir. I en semistrukturerad intervju finns 

utrymme för egna formuleringar där en strukturerad kräver fasta svarsalternativ. Hög giltighet 

(validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet) är eftersträvansvärt vid insamlandet av datan påpekar 

Backman, Gardelli, Gardelli och Persson, (2012). För att få hög validitet och reliabilitet bör 

intervjufrågorna svara på syftet och frågeställningar i så hög grad som möjligt. 

3.2 Analysmetod 

 

Svenning (2003) skriver om olika metoder för kvalitativa analyser bland annat 

samstämmighetsmetoden och olikhetsmetoden. Samstämmighetsmetoden innebär att man letar efter 

likheter i annars olika fall. Olika fall skulle i mitt fall kunna representeras av olika utbildningarna där 

elevens arbetsuppgifter skiljer sig åt. Olikhetsmetoden innebär att man letar efter olikheter i annars 

likartat material. Svenning (2003) skriver även om farorna med kvalitativa analyser och visar på 

vikten av att förankra dessa teoretiskt, intervjuaren kan påverka svaren. Analysen av data som 

samlades in genom intervjuerna analyserades med kvalitativ metod. Det innebär att analysen inte är 

statistisk utan bygger på det som informanterna berättade, jag har arbetat med analytiska jämförelser 

och letat efter likheter och olikheter mellan informanternas svar för att upptäcka mönster i 

lärmiljöerna (Svenning, 2003).  
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3.3 Undersökningsgrupp och forskningsetiskt förhållningssätt 

 

Undersökningsgruppen består av åtta kvinnor på yrkesförberedande programmen inom byggsektorn 

tre från elprogrammet, fyra från VF- programmet och en från byggprogrammet. Informanterna var 

vid intervjutillfället från år 1, år 2 och år 3. Samtliga kvinnliga elever från dessa program intervjuades. 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer bygger på fyra principer: Informationskrav, samtyckes-

krav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2002). För den här undersökningen 

har informations- och samtyckeskraven tillgodosetts genom att jag gav informanterna ett papper med 

information om deras frivilliga deltagande, rätt att avbryta intervjun, och där eleverna var under 18 år 

har vårdnadshavarnas samtycke varit ett måste. När man som jag gjort genomför en undersökning i 

en liten kommun, och där de informanter som kan ingå i undersökningen är så få som i mitt fall, måste 

konfidentialitetskravet övervägas noggrant. Jag har därför medvetet valt att inte presentera mina 

informanter utan enbart fokuserat deras svar på frågor kring deras upplevelser av att vara kvinnor på 

mansdominerade yrkesprogram.  Vidare har jag gett information om hur intervjusvaren kommer att 

användas för den här undersökningen och på så vis visa hur nyttjandekravet tillämpas. 

3.4 Genomförande 

  

Jag har gjort intervjuerna själv och analyserat materialet med hjälp av bland annat metoderna som 

Svenning (2003) beskriver. Min tanke med själva genomförandet var att göra det så lätt som möjligt 

för informanterna så jag beslöt mig för att göra intervjuerna under deras lektionstid och jag fick 100% 

deltagande och ett glatt bemötande. Intervjuerna tog inte så lång tid som jag beräknade (räknade på 

en timme med allt) utom den längsta intervjun tog just över en halvtimme med repetition om 

förklaringar och syfte till intervjufrågorna. Jag beslöt mig för att anteckna svaren redan under 

pilotintervjun då jag fick en aning om att svaren skulle bli fåordiga. Svaren blev fåordiga och jag 

antecknade ner nyckelmeningar som täckte upp det nödvändiga materialet. Intervjufrågor med svar 

finns med som bilagor för att läsaren skall kunna ta del av hela materialet och bilda sig en uppfattning 

om informanternas svar i sin helhet. 

4. Resultat  

 

Avsnittet som följer är strukturerat med underrubriker och beskrivningar under varje rubrik. Jag har i 

redovisningen av resultatet skilt mellan de intervjuade elevernas yrkesgrupper därför att lärmiljöerna 

och förutsättningar skiljer sig åt mellan programmen. 

Fem kategorier har i analysarbetet urskilts i informanternas svar: 
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• Särskilda svårigheter där fysiska hinder, förväntningar och fördomar beskrivs. 

• Fysiskt tunga arbeten visar på vad eleverna säger att de måste hantera i sitt arbete. 

• Bakgrundsfaktorer som beskriver faktorer som bidrog till deras val av program. 

• Lärande där eleverna beskriver i vilka situationer de lär sig bäst.  

• Könsroller där fördomar som lever kvar kopplat till könsrollerna tas upp.  

 

Varje kategori redovisas för sig. 

4.1 Kategori 1: Särskilda svårigheter 

 

Svårigheter finns enligt informanterna på alla programmen men framhålls tydligast i svaren från 

informanterna på Bygg- och VF- programmen där tunga lyft och tunga moment med verktyg 

förekommer.  

 

Förutom fysiskt tunga arbeten (se 4.2) nämner några informanter fördomsfullhet som en särskild 

svårighet. Eleverna beskriver fördomar som förekommer, och i vissa fall talar de om lågt ställda 

förväntningar. Omgivningen tycker i några fall att deras val av utbildning är förvånande, till och med 

konstig. I ett fall angav informanten att familjen inte var stolt över hennes val av gymnasieprogram. 

Av flera informanters svar framgår att det är i skolan under grupparbeten som de upplever att 

förväntningarna på dem är låga. 

 

Resultatet visar att de särskilda svårigheter som informanterna tog upp rör förhållanden både i och 

utanför skolan. Läroplanen för gymnasieskolan anger att skolan ska aktivt och medvetet främja 

kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

fördomar om vad som är kvinnligt och manligt enligt Gy 11 (Skolverket, 2011). Det finns alltså 

tydliga krav på hur elever ska bemöts i skolan och hur förväntningar som ställs på eleverna formuleras 

och uttrycks. På det här området kan skolan göra en insats. Genom samtal i personalgruppen, med 

företrädare på arbetsplatser där eleverna gör praktik och med elever kan skolan motverka särskilda 

svårigheter som handlar om bemötande och förväntningar inom ramen för utbildning. 
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4.2 Kategori 2: Fysiskt tunga arbeten 
 

Fysiskt tunga arbeten förekommer på samtliga program som ingår i den här undersökningen. 

Informanterna ger i sina svar exempel på detta. Byggprogrammet har tunga betong säckar som ska 

hanteras med vikter på 25 kg per säck. VF- programmet använder verktyg som kräver mycket styrka 

vilket eleverna beskrev som tungt. En informant svarade så här på frågan om hon upplevde något 

moment vara fysiskt krävande: ”Typ det mesta, bocka rör, skruva åt saker”. Det framkom även att 

tunga lyft med rör och verktygslådor fanns på VF- programmet. En elev på Elprogrammet berättade 

om handverktyg som var tunga att använda. Eleverna får arbeta med handverktyg, däribland avbitare 

och skaltänger, och klippa kablar som är ganska grova.   

 

I AFS 2012:3 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbete) står det att arbetsgivare, 

uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare ska genomföra en undersökning och 

riskbedömning med särskild hänsyn till att arbetsuppgifter och skoluppgifter kan komma att utföras 

av minderåriga som ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Undersökningen och riskbedömningen ska ta hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad, 

ålder och förutsättningar i övrigt. Vid undersökningen och riskbedömningen för yngre och äldre barn 

ska bedömas om arbetet kräver stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt tungt. Trots detta 

visar resultatet att det i programmen i den här undersökningen finns arbeten och verktyg som 

informanterna uppfattar som fysiskt mycket krävande. Ett fortsatt arbete med att utveckla 

arbetsmetoder och verktyg är nödvändigt, liksom arbete med ergonomi och förebyggande hälsa. 

4.3 Kategori 3: Bakgrundsfaktorer 

 

Orsaken till informanternas val av sina utbildningar visar en lite splittrad bild. I fyra av fallen om 

varför eleven valde just den utbildningen anger eleven att orsaken är att eleven ville gå på en praktisk 

utbildning. De resterande fyra informanterna angav olika orsaker men det tyder på lite mer osäkerhet 

då svaren var lite vagare. Till exempel svarade en informant att det var det ”mest lockande” medan 

en annan svarade ”vet inte”. En informant svarade att det verkar intressant. 

 

För det första konstaterar jag att eleverna uppger att valet av gymnasieprogram var deras eget. Det 

här kan knytas till det som forskning visar att gymnasieelever i allmänhet säger om sitt val av program. 

Det är fråga om ett individualiserat val. Flera studier visar att eleverna hävdar att deras val till 

gymnasieskolan gjorts utan påverkan från andra (Sandell, 2007, s. 66). Att påstå att andra människor 

påverkar ens handlingar, eller att man tillhör ett kollektiv, är inte förenligt med att vara en ung 

människa på väg mot ett självständigt liv och frigörelse från föräldrar.  
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De unga intar positionen att de vill vara den de själva är och att de inte strävar efter att uppnå någon 

annans sätt att vara eller välja. Istället säger ungdomarna att de väljer utifrån intresse och/eller utifrån 

vad de har för planer efter gymnasieutbildningen och för ett framtida yrke (Sandell, 2007, s. 66). 

 

I en slutrapport av LOs förbundsgemensamma projekt om de yrkesförberedande programmen i 

gymnasiet Vägar till arbetslivet från 2006 står det om könstraditionella valmönster och menar att det 

fortfarande är så att ungdomar väljer könstraditionellt (Landsorganisationen i Sverige, 2006). 

Rapporten ger inga konkreta förslag på hur detta skulle kunna förändras, mer än att påpeka att skolan 

och arbetslivet måste arbeta mer aktivt med att underlätta för könsöverskridande val. Detta sägs 

samtidigt som flickor på de yrkesförberedande programmen har svårt att etablera sig med goda villkor 

på arbetsmarknaden.  

Det som skolan kan bidra med är att stärka studie- och yrkesvägledningen. Även arbetsplatsförlagt 

lärande (APL) måste av flera skäl stärkas så att ungdomar kan göra bättre underbyggda val och val 

som bryter med könstraditionella mönster. 

 

En annan bakgrundsfaktor som tas upp i intervjuerna rör familjemedlemmars utbildning. I ett av fallen 

säger eleven att hon var splittrad i sitt val men att hon har släktingar som är elektriker och valde 

elprogrammet. Skolverket har arbetat med flera rapporter och studier och gör en sammanställning i 

publikationen Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet där flera studier betonar betydelsen av 

föräldrar, syskon och kamrater under valprocessen. Rapporten beskriver olika valprocesser och 

strategier till exempel den kontextuellt kollektiva där elevens gymnasieval påverkas av familjens 

utbildnings- och yrkestradition (Skolverket, 2012). Ungdomarna väljer gymnasieprogram i enlighet 

med, eller så styr familjen elevernas valprocesser i önskad riktning vid de tillfällen när eleven tänker 

söka ett program som inte överensstämmer med familjens utbildningstraditioner. Det räcker inte att 

som förklaring till elevernas utbildningsval ange föräldrarnas sociala bakgrund. Valet av 

gymnasieprogram påverkas också av större sociala sammanhang, där kamrater är viktiga för 

identitetsbildning och frigörelse från föräldrarna (Skolverket, 2012). 
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4.4 Kategori 4: Lärande 

 

En av de frågor som ställdes vid intervjuerna gällde lärande. Informanterna ombads att beskriva i 

vilka situationer de ansåg det vara lätt att lära respektive svårt att lära sig. Svaren kan delas upp i två 

underkategorier: Situationer som rör individ-grupp och svar som rör teori-praktik. Sju elever av åtta 

tog i sina svar upp de skillnader som de upplevde mellan individuellt arbete och arbete i grupp. Av 

dessa sju elever uttryckte fem att de lärde sig bäst, då de arbetar i grupp. Ett exempel på ett sådant 

svar är: ”Jag tycker att jag lär mig bäst i grupp för då kan jag fråga klasskompisarna om det är något 

jag inte kan”. En av dessa fem elever sade att det ibland är ”skönt å jobba ensam”, och att hennes 

upplevelse av arbetet i grupp berodde på dem som hon arbetade med.  

 

Det är skolans ansvar att varje elev kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra och känna tillit till sin egen förmåga. Under examensmålen för byggprogrammet står det 

att eleven ska kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. Elprogrammets examens mål 

beskriver att utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra. VF- programmet 

beskriver att utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera och samverka med andra 

människor. Läraren ska tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och 

samvaron i gruppen Gy 11 (Skolverket, 2011). Att fem elever av åtta säger att de lär sig bäst i grupp 

kan antingen ses som ett bevis för att skolan har lyckats relativt väl att skapa samverkan, eller att 

eleverna har lärt sig att svara på ett sätt som överensstämmer med läroplanens formuleringar. Det 

finns dock ingenting i intervjusvaren som stödjer den senare tolkningen. 

 

Två av eleverna uppgav att lärandet fungerade bäst när eleven arbetar ensam. En enda elev tar i sitt 

svar upp lärande ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Hon säger sig lära sig bäst när hon får vara 

själv och testa sig fram och upplever det svårare i grupp då hon får kliva tillbaka ett steg. Samma elev 

anser att förväntningarna är låga på henne och att det inte förekommer beröm.  

4.5 Kategori 5: Könsroller 

 

När det gäller omgivningens reaktioner på val av gymnasieprogram och därmed framtida yrke, finns 

det i informanternas svar två underkategorier: Positiva respektive negativa reaktioner. Två elever i 

undersökningen säger att de mötts av direkt positiva reaktioner. Till de intervjusvar som vittnar om 

positiva reaktioner hör en elev från VF- och en elev från Elprogrammet. Svaren från tre elever visar 

dock att det inte alltid finns en förståelse eller ett stöd för elevens yrkesval, från familj eller 

omgivning. Till denna underkategori hör svar som ”va! ska du gräva i toaletter?” Svaren i denna 

kategori kan även ha blandade reaktioner.  
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Tre av svaren visar ganska neutrala mönster där ett svar är ”dom flesta tycker det är helt ok”. I och 

med att ungefär en tredjedel av informanterna säger sig möta positiva reaktioner, medan en tredjedel 

möter negativa reaktioner är det rimligt att dra slutsatsen att det fortfarande finns fördomar mot 

kvinnor i vissa yrken. 

 

Bland intervjusvaren finns ytterligare en kategori med bäring på könsroller, närmare bestämt 

elevernas upplevelse av de förväntningar som ställs på dem utifrån deras biologiska kön. Tre elever 

upplevde att de fick göra mindre svåra uppgifter på grund av könet. En elev upplevde att det ställdes 

lägre krav men kopplade inte det till könet. 

 

Elevernas uppfattning om huruvida de förväntningar som ställs på dem kan kopplas till begreppet 

normalitet. Normalitet innefattar en uppmaning om hur man bör vara. Den sociala, ofta omedvetna, 

överenskommelsen berättar vad som anses ok för en tjej/kille, en elev med utländsk bakgrund etc. 

Man upplever kanske därför inte begränsningarna, utan har (omedvetet) accepterat att de finns och 

agerar utifrån dem. Detta kan anses vara att agera ”normalt” (Sandell, 2007, s. 83). Kvinnliga elever 

på ett mansdominerat yrkesprogram i gymnasieskolan kan, av personer i eller utanför skolan, 

uppfattas som avvikande från en normalitetsnorm.  

5. Diskussion  

 

Resultatet visar på att traditionella könsroller påverkar vad omgivningen tycker om elevernas val av 

utbildning. Det visar på fördomar om kvinnors förmåga i mansdominerande yrken. Resultatet ger en 

bild av lärmiljöerna och vilka faktorer som påverkar det. I detta avsnitt analyseras och diskuteras 

resultaten utifrån informanternas gymnasieprogram för att urskilja mönster i de kvinnliga elevernas 

lärmiljö på de olika yrkesprogrammen. Avsikten är att analysera vilka faktorer i lärmiljön som upplevs 

som positiva och vilka som upplevs som negativa. 

5.1 VF-programmet 

 

VF- programmets informanter beskriver tunga moment med rörbockningsverktyg och tunga lyft av 

rör och verktygsväskor. VVS-yrket har många tunga fysiska moment i sitt arbete, det kan jag 

konstatera efter många år i branschen, och hjälpmedel för att undvika ”tunga” situationer är inte ännu 

fullt utvecklat. Det här kan tolkas på flera sätt och flera frågor dyker upp. Förutsätter 

gymnasieprogrammet att elever ska ha en viss fysisk styrka för att fungera inom detta yrke? Kommer 

arbetsskador att öka i framtiden, eller går det att anpassa sig till yrket?  
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Beroende på svaren på sådana frågor, kan det påverka kvinnliga elevers intresse för och möjligheter 

att söka sig till programmet. Det positiva med en av informanternas svar var att eleven säger sig ha 

blivit starkare, och det visar att fysisk anpassning är möjligt. Att helt undvika tunga situationer under 

utbildningen är, som jag tidigare nämnde, svårt, och det har att göra med utveckling och teknik inte 

har moderniserats tillräckligt. Att förbättra den psykosociala lärmiljön för eleverna är däremot 

möjligt, och resultatet av den här undersökningen visar ett behov av det. Dilemmat blir om eleverna 

har svårt att klara av vissa moment fysiskt och det då påverkar den psykosociala miljön negativt. Båda 

områdena måste alltså utvecklas så att miljön inte blir ett hinder för elevernas lärande. 

 

Informanterna anger att kraven sänkts på grund av kön, det ställs lägre krav på dem för att de är 

kvinnor, säger de. Fördomar som grundar sig på elevens könstillhörighet tillhör sådant som går att 

arbeta med och som skolan, enligt läroplanen, måste motverka. Det är en rimlig slutsats att 

värdegrundsarbetet innefattande könsroller blir mycket tydligare och visar sina svagheter i den här 

utbildningen som har rötterna i gamla mansdominerande yrken. Konsekvensen blir att arbetet med 

värdegrunden behöver en större plats i utbildningen. Informanterna beskriver om könsrollernas 

betydelse i grupparbeten och om hur arbeten fördelas samt vilka som bestämmer över det. Bilden som 

framträder är inte enhetlig. När informanterna berättar i vilka situationer de har lättast att lära säger 

två att det är lättare i grupp, en att det är lättare ensam och en vet inte. Att svaren blev ganska splittrade 

när det gäller lärsituationer gör det svårare att koppla det till könsroller, men mönstren var tydligare 

när det gällde chefsroller. Majoriteten av informanterna från det här programmet berättar om hur 

andra bestämmer i arbetet.  

 

Det som utmärker informanternas val av det här programmet är att det inte finns något tydligt mönster. 

Ingen av informanterna kunde ge ett klart besked om varför de valde programmet utan svaren 

handlade om att de ville gå ett praktiskt program. Det kan visa sig vara en viktig del i att utreda val 

utifrån kön men man behöver data utifrån de manliga elevernas val för att veta om det här är ett 

mönster som är bara gäller kvinnorna eller om det är gemensamt för alla elever. Intervjuerna ger inte 

ett utförligt svar på frågan om orsaken till programvalet. Svaren tyder på att valet beror på fördomar, 

information från studievägledare och ibland att det kanske är ett sätt att visa sig mogen att ta egna 

beslut. Att elevers val av gymnasieprogram är mer än bara personliga preferenser visar olika studier. 
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Ett flertal studier diskuterar hur elevers val av gymnasieutbildning följer ett socialt reproducerande mönster. Social 

bakgrund, kön och etnicitet är enligt ett flertal pedagogiska och sociologiska studier starka styrningsmekanismer 

vid gymnasievalet. Detta perspektiv antar även Skolverkets tidigare studier och flera statliga utredningar. 

Samtidigt finns enstaka forskare som också vill lyfta fram valfrihetens möjligheter för enskilda individer. Andra 

forskare lyfter också fram den regionala/lokala kontexten som betydelsefull. (Skolverket, 2012, s. 7) 

 

De intervjuade eleverna är sannolikt inte de enda gymnasieelever som har svårt att motivera sitt 

programval, men för elever som avviker eller upplever att de avviker från normen för en typisk elev 

på ett visst gymnasieprogram är det särskilt viktigt att lärmiljön får eleverna att känna att de hör 

hemma på programmet och inte tvärtom. 

 

Aktiviteter som skapar sammanhållning var, visar resultatet, mer av en ovanlighet och visar på att det 

inte sker inom ordinarie undervisning. En informant svarade att klassen alltid har haft bra 

sammanhållning vilket inte säger något om lärmiljöerna i sig utan mer om gruppsammansättningen. 

VF- programmet har små grupper och arbetar ofta i grupper om 2–4 personer, om klasserna är jämna 

i antal. Det borde utgöra en god grund men svaren visar att arbete i små grupper i sig inte skapar 

sammanhållning. Framför allt visar resultatet att lärare inte kan utgå från att elevantal eller 

grupparbete automatiskt skapar sammanhållning. För det behövs i stället en lärmiljö som bidrar till 

sammanhållningen. 

5.2 Byggprogrammet 

 

I undersökningen ingår, som tidigare nämnts, bara en elev från byggprogrammet. Det gör det osäkrare 

att dra slutsatser om lärmiljön för kvinnliga elever på programmet, men den här elevens svar kan 

jämföras med svaren från eleverna på de andra yrkesprogrammen i undersökningen. 

informanten berättar om tunga lyft av betongsäckar och spikande som upplevs tungt. Det visar på att 

förbättringar gällande arbetsmiljö och rutiner är nödvändiga på byggprogrammet. Liksom för VF- 

programmet syns det tydligt att yrket inte är fullt anpassat för alla och att styrka är en viktig ingrediens 

för att klara av arbetet på ett hållbart sätt. En miljö som ska möjliggöra lärande för alla elever kräver 

därför fortsatt utveckling av teknik och ergonomi.  

 

Även den här informanten upplever att det ställs låga förväntningar på grund av kön och att 

chefsrollerna besätts av killar. I det här avseendet är läroplanen tydlig. Det är lärarens ansvar att se 

till att jämställdhetsperspektivet präglar undervisningen (Skolverket, 2011, s. 10), och det gör det inte 

om läraren ser att det alltid är manliga elever som tar eller ges rollen att leda arbetet. 
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I denna intervju berättar informanten dessutom att valet av utbildning inte var uppskattat av familjen 

vilket kan ge en bild av fördomarna utanför skolans väggar. I detta fall var informanten säker på sitt 

val av utbildning och kunde tala om varför valet blev just denna utbildning vilket tyder på en stor 

medvetenhet till skillnad från VF- programmets informanters svar. Sammanhållning skapas under 

stora projekt där elever arbetar tillsammans, berättar informanten. Byggprogrammet har större klasser 

än till exempel VF- programmet och många projekt som rymmer en hel klass vilket kan vara en faktor 

till svaret där informanterna från VF- programmet inte beskrev samverkan och därmed 

sammanhållning som en naturlig del i undervisningen.  

5.3 Elprogrammet 

 

Fysiskt och psykosocialt har informanterna från el-programmet de bästa förutsättningarna, visar 

undersökningen. Informanterna berättar inte om tunga lyft i utbildningen utan endast en informant 

nämner tungjobbade handverktyg. Svaren visar alltså att utbildningen inte ställer samma krav på 

fysisk styrka som de andra yrkesprogrammen. De visar också att kvinnliga elever på elprogrammet 

tycks vara mer accepterade av omgivningen och att könsrollsmönstren inte är lika tydliga som på VF- 

och byggprogrammet.  

 

Valet av program var mycket tydligare än för informanterna på VF- programmet, och omgivningen 

angavs ha överlag positiva uppfattningar. I ett fall var föräldrarna förvånande men inte på ett negativt 

sätt. Det visar återigen att elprogrammet inte har lika starka könsrollsmönster som VF- och 

byggprogrammet. Orsakerna till en mer accepterande arbetsmiljö kan bero på att yrket inte ställer 

samma krav på fysisk styrka.  

 

Utifrån de här svaren skulle man kunna tro att andelen kvinnliga elever i den aktuella kommunen är 

större på elprogrammet än på de andra yrkesprogrammen. Presentationen av den kommun där 

undersökningen gjorts (se 2.2) visar att det inte är så. Elprogrammet har i den kommunen, sett över 

de tre årskurserna, fler kvinnliga elever än de andra programmen i undersökningen, men procentuellt 

sett är andelen kvinnliga elever tvärtom lägre än på VF- programmet. Det här visar att ett 

yrkesprogram där målsättningen är en jämnare könsfördelning i elevgruppen inte kan slå sig till ro 

med att det inte finns särskilda svårigheter i form av fysiskt tunga arbeten eller uttalade fördomar. 

Samhällsbilden av dessa yrken gör det inte heller attraktivare för tjejer. 

  

5.4 Analys och utveckling 

 

Det bör uppmärksammas att intervjusvaren inte skiljer sig mycket gällande sammanhållning och vem 
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som tar chefsrollen oavsett program. Det kan betyda att könsrollerna synliggörs på denna punkt för 

alla programmen. Om vi tittar på det från ett mera värdeladdat perspektiv menar Imsen (2006) att 

underkastelse fortfarande är ett kännetecken för den moderna kvinnan och att skillnaden mot förr är 

att det idag sker i mer dolda former där varken män eller kvinnor öppet vill tillstå 

könsdiskrimineringen, det här går direkt emot styrdokumenten som talar om människors lika värde 

och jämställdhet (Skolverket, 2011). För att öka tillförlitlighet i undersökningen ytterligare hade jag 

kunnat föra in mer frågor som till exempel: Hur vill eleven att lärmiljön ska utformas? Eller kanske: 

Välja egna arbetskamrater? Arbetet med en god lärmiljö för alla elever ska fortsätta och för våra 

former av yrkesprogram bör även extra hänsyn till könsroller och jämställdhet beaktas. Vi lärare har 

en viktig roll i fostran av elever och deras syn på människors lika värde, den här undersökningen 

berättar att det finns arbete långt ner i grundskolan, för det är våra ungdomar som sen en dag står för 

samhällets normer och värderingar och det kan vara en stark fördel att få växa upp med sunda 

värderingar. Undersökningen är gjord på endast åtta individer och kan inte räknas som allenarådande 

men ger en liten bild av det för tillfället rådande lärmiljöerna på just den här orten. Omständigheterna 

kan mycket väl ändras beroende på arbetsmarknadstryck (vilken brist på arbetare en yrkeskategori 

har) eller andra faktorer i skola/samhälle samt informanternas bakgrunder. 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Studien har visat på intressanta punkter att göra en fortsatt studie på. En del av studien visar på hur 

starka våra fördomar är om både yrken och människor kring yrkena är. Fördomars påverkan på elever 

och deras yrkesval är en studie som känns relevant att göra och berör samhället och kanske oss vuxna 

mest eftersom det är vi som för vidare våra fördomar till de yngre generationerna. Intressanta 

frågeställningar som även är riktad mot elevernas föräldrar och familj hade kunnat vara: 

• Hur värderar du yrken och vad gör ett yrke bättre än ett annat för dig? 

• Vad gör en människa bättre lämpad för ett yrke än ett annat, exempelvis kön, bakgrund, fysik 

m.m. 

• Hur duktig måste en människa vara för att få arbeta med ett visst yrke, finns det en tydlig 

gräns? 

Syftet med detta vore att belysa faktorer som påverkar elevers synsätt. 
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Bilagor 

 
Pilotintervju med elev åk3 i VF programmet med avsikt att pröva frågorna, klassen består av 1 tjej 

och 6 killar. 

 

 

1. Varför valde du denna linje? 

Jag velade få ett praktiskt yrke i bakgrunden och kände att jag inte vill gå en teoretisk utbildning. 

  

2. Vad säger folk när du ska bli en yrkesmänniska (rörmontör, elektriker, byggnadsarbetare) 

Alla jag pratat med tycker det är kul, lite ovanligt, jag har fått positiv respons. 

  

3. Berätta i vilka situationer du har lättast att lära respektive svårast? 

Ingen aning sa eleven. Eleven berättade att det var en svår fråga att svara på så jag tydliggjorde 

frågan inför nästa intervju. 

  

4. Berätta om situationer när du upplever att det ställs höga prestationskrav? 

Oftast sänker folk kraven på mig och jag får göra arbeten som inte är svåra och jag tror det är för att 

jag är tjej. 

  

5. Beskriv situationer när det är fysiskt tungt? 

Det är det lite då och då med allt lyftande av rör och sånt men vi hjälps ju åt. 

  

6. Berätta om arbetet i grupp, finns det en chef, förekommer beröm? 

Jag tycker att grupparbetet är jämnt fördelat och vi berömmer varandra och på APL får jag beröm. 

  

7. berätta om aktiviteter/situationer som skapar sammanhållning i klassen? 

Vet inte vi har alltid haft en bra sammanhållning i våran klass. 
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Intervju med tjej i El-programmet åk 2 klassen består av 1 tjej och 15 killar 

 

1. Varför valde du denna linje? 

Jag var lite splittrad först när jag gick i valtankarna men har släktingar som arbetar som elektriker 

och det verkar vara kul. 

  

2. Vad säger folk när du ska bli en yrkesmänniska (rörmontör, elektriker, byggnadsarbetare) 

Dom tycker det är roligt både familj och vänner. 

  

3. Berätta i vilka situationer du har lättast att lära respektive svårast, tillexempel arbete i 

grupp eller ensam, olika situationer eller platser, med eller utan lärare, arbetsmiljöfaktorer 

som buller ljus eller damm? 

Jag tycker att jag lär mig bäst i grupp för då kan jag fråga klasskompisarna om det är något jag inte 

kan. 

  

4. Berätta om situationer när du upplever att det ställs höga prestationskrav? 

Inte vad jag vet, har inte tänk på det. 

  

5. Beskriv situationer när det är fysiskt tungt? 

Vi lyfter inga tunga saker men vissa tänger är tunga att arbeta med (handverktyg) 

  

6. Berätta om arbetet i grupp, finns det en chef, förekommer beröm? 

Vi har ingen i elevgruppen som chefar, lärarna ger beröm har aldrig fått det från klasskamraterna. 

  

7. berätta om aktiviteter/situationer som skapar sammanhållning i klassen? 

Vi har redan en bra sammanhållning i klassen 
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Intervju med tjej i VF-programmet åk1 som består av 3 tjejer och 4 killar. 

 

1. Varför valde du denna linje? 

Det mest lockande alternativet av det som fanns kvar då, vilket var VF-programmet, 

Handelsprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet. (programbyte från samhällsprogrammet) 

  

2. Vad säger folk när du ska bli en yrkesmänniska (rörmontör, elektriker, byggnadsarbetare) 

Vissa tycker det är konstigt. Familjen och släkten tycker det är coolt, några tycker det är roligt och 

en sa åt mig att jag är för fin för att bli rörmontör. 

  

3. Berätta i vilka situationer du har lättast att lära respektive svårast, tillexempel arbete i 

grupp eller ensam, olika situationer eller platser, med eller utan lärare, arbetsmiljöfaktorer 

som buller ljus eller damm? 

Lättare i grupp för jag kan fråga folk, svårare när jag är ensam och det är nya saker att göra. 

  

4. Berätta om situationer när du upplever att det ställs höga prestationskrav? 

Inget som jag har tänkt på nu men i ett grupparbete i början på höstterminen med vissa elever fick 

jag bara göra lättare uppgifter för att jag var tjej. 

  

5. Beskriv situationer när det är fysiskt tungt? 

I början kändes det mesta tungt, jag hade inga muskler till att bocka rör men nu har jag blivit 

starkare. 

  

6. Berätta om arbetet i grupp, finns det en chef, förekommer beröm? 

Fick inget beröm i gruppen som jag arbetade med under hösten och det var jämnt en kille som 

skulle bestämma allt men nu i den grupp jag är nu får jag beröm och vi delar arbeten jämnt. 

  

7. Berätta om aktiviteter/situationer som skapar sammanhållning i klassen? 

Vet inte alls, tänker inte ens på det. 
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Intervju med tjej i VF-programmet åk1 som består av 3 tjejer och 4 killar. 

 

1. Varför valde du denna linje? 

Från början valde jag Natur och sen kom jag på att jag velade gå en praktisk linje. Vet inte varför 

jag valde VF- programmet 

  

2. Vad säger folk när du ska bli en yrkesmänniska (rörmontör, elektriker, byggnadsarbetare) 

Vi har alltid gått på olika linjer i familjen så ingen säger något speciellt om det, inte kompisar heller. 

  

3. Berätta i vilka situationer du har lättast att lära respektive svårast, tillexempel arbete i 

grupp eller ensam, olika situationer eller platser, med eller utan lärare, arbetsmiljöfaktorer 

som buller ljus eller damm? 

Lättast å lära i grupp där man kan fråga andra men beror på vilka man har i gruppen. Ibland skönt å 

jobba ensam 

  

4. Berätta om situationer när du upplever att det ställs höga prestationskrav? 

Jag tar för mig å är ganska bossig i arbetet. 

  

5. Beskriv situationer när det är fysiskt tungt? 

Bära tunga verktygslådor när mitt knä är dåligt. 

  

6. Berätta om arbetet i grupp, finns det en chef, förekommer beröm? 

Dom flesta vill vara bossiga å några hänger bara med. Ibland får jag beröm av kompisar 

  

7. Berätta om aktiviteter/situationer som skapar sammanhållning i klassen? 

Typ friluftsdagar eller när vi åker iväg hela gruppen 
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Intervju med tjej i VF-programmet åk1 som består av 3 tjejer och 4 killar. 

 

1. Varför valde du denna linje? 

Programmet verkade intressant 

  

2. Vad säger folk när du ska bli en yrkesmänniska (rörmontör, elektriker, byggnadsarbetare) 

Säger typ: Va? Ska du gräva i toaletter 

  

3. Berätta i vilka situationer du har lättast att lära respektive svårast, tillexempel arbete i 

grupp eller ensam, olika situationer eller platser, med eller utan lärare, arbetsmiljöfaktorer 

som buller ljus eller damm? 

Lättast å lära när jag är själv å får testa mig fram, svårare i grupp för jag får alltid kliva bak ett steg. 

   

4. Berätta om situationer när du upplever att det ställs höga prestationskrav? 

Det ställs mest låga prestationskrav på mig 

  

5. Beskriv situationer när det är fysiskt tungt? 

Typ det mesta, bocka rör, skruva åt saker. 

  

6. Berätta om arbetet i grupp, finns det en chef, förekommer beröm? 

Chef i grupp beror på vilken grupp jag arbetar i. Tror inte det förekommer beröm. 

  

7. Berätta om aktiviteter/situationer som skapar sammanhållning i klassen? 

Finns inga sådana situationer. 
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Intervju med tjej i Bygg-programmet åk 3 klassen består av 1 tjej och 12 killar 

 

1. Varför valde du denna linje? 

Jag valde den för att det är bra att bygga saker, praktiskt och ger bra jobb 

  

2. Vad säger folk när du ska bli en yrkesmänniska (rörmontör, elektriker, byggnadsarbetare) 

Familjen tycker att jag skulle ha valt en annan linje och är inte stolt över mig. Många tycker den är 

bra 

  

3. Berätta i vilka situationer du har lättast att lära respektive svårast, tillexempel arbete i 

grupp eller ensam, olika situationer eller platser, med eller utan lärare, arbetsmiljöfaktorer 

som buller ljus eller damm? 

Ibland blir det jobbigt i grupp med personer som inte vill kommunicera som man inte riktigt är vän 

med. Lättast att få vara själv. 

  

4. Berätta om situationer när du upplever att det ställs höga prestationskrav? 

Känns att det ställs låga prestationskrav på mig och jag tror det är för att jag är tjej. 

  

5. Beskriv situationer när det är fysiskt tungt? 

Mycket tunga moment med betonghantering där det mesta är astungt. Spika är ganska tungt med 

stora spikar. 

  

6. Berätta om arbetet i grupp, finns det en chef, förekommer beröm? 

Det är alltid någon som tar på sig chefsrollen och beröm får jag bara av lärarna. 

  

7. Berätta om aktiviteter/situationer som skapar sammanhållning i klassen? 

Stora projekt där vi arbetar tillsammans allihop skapar lite sammanhållning. 
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Intervju med tjej i El-programmet åk 1 klassen består av 2 tjejer och 14 killar 

 

1. Varför valde du denna linje? 

Verkade vara en bra linje och jag vill göra praktiska saker och så ger det ett bra jobb 

  

2. Vad säger folk när du ska bli en yrkesmänniska (rörmontör, elektriker, byggnadsarbetare) 

Inte så mycket, dom flesta tycker det är helt ok 

  

3. Berätta i vilka situationer du har lättast att lära respektive svårast, tillexempel arbete i 

grupp eller ensam, olika situationer eller platser, med eller utan lärare, arbetsmiljöfaktorer 

som buller ljus eller damm? 

Jag har lättast å lära när jag får pröva göra olika saker och arbeta med andra 

  

4. Berätta om situationer när du upplever att det ställs höga prestationskrav? 

Inte vad jag vet 

5. Beskriv situationer när det är fysiskt tungt? 

Inte så mycket för vi gör mest lätta saker och lyfter inte tunga saker 

  

6. Berätta om arbetet i grupp, finns det en chef, förekommer beröm? 

Oftast nån i gruppen som blir chef men inte jag, beröm får vi bara av lärare. 

  

7. Berätta om aktiviteter/situationer som skapar sammanhållning i klassen? 

Vet inte 
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Intervju med tjej i El-programmet åk 1 klassen består av 2 tjejer och 14 killar 

 

1. Varför valde du denna linje? 

Velade gå praktisk linje å El-programmet verkade roligast sen kan man få jobb direkt 

  

2. Vad säger folk när du ska bli en yrkesmänniska (rörmontör, elektriker, byggnadsarbetare) 

Mina föräldrar blev jätteförvånade, övriga säger inte så mycket 

  

3. Berätta i vilka situationer du har lättast att lära respektive svårast, tillexempel arbete i 

grupp eller ensam, olika situationer eller platser, med eller utan lärare, arbetsmiljöfaktorer 

som buller ljus eller damm? 

Jobba i grupp när jag kan fråga andra men framförallt arbeta med praktiska saker. 

  

4. Berätta om situationer när du upplever att det ställs höga prestationskrav? 

Vet inte 

  

5. Beskriv situationer när det är fysiskt tungt? 

Vet inte 

  

6. Berätta om arbetet i grupp, finns det en chef, förekommer beröm? 

Beror på vilken grupp om det finns en chef och bara lärare som ger beröm 

  

7. Berätta om aktiviteter/situationer som skapar sammanhållning i klassen? 

Egentligen inte vi har inga klassaktiviteter 
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