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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka varför det är en könsmässig snedfördelning på 
fordonsprogrammet. Flickor och pojkar som valt fordonsutbildningen svarade på frågor 
om sina tankar inför sitt gymnasieval. Dessa svar kopplas till teorier om vilka val unga 
gör. Traditionellt väljer pojkar en mer verkstadsinriktad utbildning t.ex. bygg eller 
fordon medan flickor väljer att arbeta mer med människor t.ex. frisör eller barnskötare. 
Av de elever som tog studenten från de olika fordonsgymnasierna i Sverige år 2002 var 
48 elever flickor och 1994 pojkar. I nästan varje klass finns det dock några få flickor 
och det är dessa elever som jag har intresserat mig för. 
 
Examensarbetet bygger på en enkätundersökning genomförd med sju elever på 
fordonsprogrammet. Eleverna som deltog i undersökningen var fem flickor och två 
pojkar på fordonsutbildningen.  Eleverna genomförde enkätundersökningarna på sin 
fritid och mailade svaren till mig under vårterminen 2009.  
 
Resultatet visar att eleverna anser att det är deras egen vilja som till absolut största del 
ligger bakom deras gymnasieval och även om eleverna tyckte att det är önskvärt med en 
mer könsneutral utbildning var det deras intresse som i första hand styrde valet. 
 
Om skolans roll i frågan om hur könsfördelningen på en utbildning ser ut, kom några av 
eleverna med praktiska råd. Skolan kan tydliggöra för sökande elever att utbildningen 
passar för, och vänder sig till sökande av båda könen.  
 
Arbetsmarknaden är fortfarande uppdelad när det gäller vad män och kvinnor har för 
yrke eller sysselsättning. Samhället står inför en generationsväxling då en stor grupp av 
arbetare når pensionsålder. Detta skulle kunna innebära att ungdomar får större 
möjligheter att prova nya och inte traditionella tankebanor när det gäller att välja 
utbildning och yrke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: fordonsutbildning, gymnasieskolan, gymnasieval, könsfördelning, 
könsroller 
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1. Inledning 
 
I samhället finns en socialt och kulturellt skapad kod för vad som är manligt och kvinnligt. 
Den bygger på att man betonar olikheterna mellan könen istället för att se möjligheterna för 
var och en. På nationella sekretariatet för genusforskning beskrivs att genus handlar om hur 
människor blir kvinnor och män 
 

Människor föds inte som kvinnor eller män; de blir det. För att förstå hur detta går till är 
begreppet genus det viktigaste verktyg vi har. Begreppet har vuxit fram ur en kritik av 
att kvinnors och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar till 
kroppsliga skillnader. Istället för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet, har 
genus kommit att användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt 
föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man.1 

 
Fackförbundet IF metall säger i sin handlingsplan för ökad jämställdhet2 att eftersom män 
fortfarande dominerar beslutsstrukturerna i samhället värderas manlighet och manliga 
arbetsuppgifter högre än de kvinnliga. Det betonas också att om man ska få ett mer jämställt 
arbetsliv behövs arbete på bred front och måste finnas med i det dagliga arbetet. Detta är 
något som märks tydligt i  
 
Inom många områden i samhället förs diskussioner runt genus och kön.  
- Vad är typiskt manligt och vad är typiskt kvinnligt?   
- Varför väljer kvinnor traditionellt vissa jobb medan män väljer andra?  
 
Forskare och beteendevetare har lagt fram olika teorier om varför vårt samhälle, ur 
genusperspektiv, ser ut som det gör.  

Varför är det då så viktigt att kunna kategorisera människor som feminina eller 
maskulina? Varför måste människor hela tiden förhålla sig till hur kvinnlig 
respektive manlig någon är? 

/…/ Kan det ha att göra med maktspel och samhällshierarkier? Kan det ha att göra 
med att vi blir identitetslösa om vi inte platsar i facket ”kvinna” respektive facket 
”man”?/…/ 

Det mest intressanta är hur vikten av att förstå människor som kvinnliga 
respektive manliga har kommit att göra avtryck i tankar och normsystem som får 
konsekvenser långt utöver fortplantningens arena.3 

Faktum är att idag finns det olika hjälpmedel som underlättar arbetet så att de flesta 
människor oavsett kön kan klara de flesta arbeten. Ändå ser vi år från år att ansökningarna till 
olika gymnasieprogram, som kan ses som en första indikation till vad personen kommer att 
välja för yrkeskarriär, är i högsta grad könsrelaterade.  
 
I arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden efter Fordons- och transportprogrammet4 
sägs att det finns kontinuerliga behov av att anställa inom fordons- och transportyrken. Störst 

                                                 
1 www.genus.se 
2 www.ifmetall.se 
3 Elvin-Nowak och Thomsson (2003) sid 28-29 
4 www.utbildningsinfo.se 
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behov finns av mekaniker och tekniker inom fordonsområdet. Det behövs också bussförare 
och lastbilschaufförer. Arbetsförmedlingen ser att det är svårt att hitta tillräckligt med 
utbildade arbetssökanden. Det finns alltså möjlighet för både flickor och pojkar att få arbete 
efter utbildningen på fordonsprogrammet.  
 
Efter att jag gått från att vara grundskollärare till att bli gymnasielärare på 
fordonsprogrammet, blev den ojämna könsfördelningen väldigt tydlig för mig. 
 
På de yrkesförberedande programmen märks snedfördelningen extra tydligt. Att detta blev 
tydligt för mig tror jag berodde på att jag inte upplevde samma uppdelning på grund av andra 
faktorer som jag tidigare vant mig vid. På grundskolan där jag undervisade hade en mycket 
stor del av barnen invandrarbakgrund. Där var etnicitet den tydliga särprägeln. Helene 
Brembeck skriver om klass och etnisk indelning i bostadsområden i sin avhandling: 

Kopplingen mellan mentalitet och miljö har fått utgöras av boendet. Det hade i 
tidigare undersökningar slagit mig hur nära livsstilen avspeglar sig i boendet 
(Brembeck 1998). Inte så att boendet determinerar livsstilen, utan snarare att 
människor av samma ”sort” tenderar att bo nära varandra. Detta samband har 
också bekräftats i ett flertal undersökningar med inriktning på barn (Bjurman 
1981, Svenning & Svenning 1981, Arnman & Jönsson 1983, Gunnarsson 1986, 
Björnberg & Beck-Wiklund 1987).5 

På fordonsprogrammet, där jag nu har min anställning, har jag elever från olika samhällsskikt, 
olika hemkommuner och med skiftande etnisk spridning. Några elever från den så kallade 
överklassen finns dock inte, men tack vare en motorteknisk inriktning, med stora möjligheter 
att läsa vidare till ingenjör, har flera elever som traditionellt skulle ha valt andra program 
kommit till oss och läser parallellt med vårt nationella fordonsprogram. Eftersom klass och 
etnicitet i högre grad är blandat på den skola jag nu arbetar har jag valt att endast titta på 
könsfördelningen. 
 
I en av klasserna på den fordonsutbildning jag arbetar på nu, är fördelningen tre flickor och 
sexton pojkar. Det är de elever som gjort ett val som bryter mot den traditionella könsnormen 
som har fångat mitt intresse. Det är dessa jag har valt att studera närmare. 
 
 
 
1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är 

- att undersöka varför det är en könsmässig snedfördelning på fordonsprogrammet 
  

Om jag, i och med detta arbete och med stöd av läst litteratur, hittar några gemensamma 
tankar hos eleverna, hoppas jag få en fingervisning om hur könsdifferensen på 
fordonsprogrammet skulle kunna minskas. Jag hoppas därigenom kunna finna ett sätt för dem 
som undervisar  som kan påverka elevernas inställning till en könsmässigt jämfördelad 
utbildning för att i nästa steg influera yrkeslärarutbildningarnas didaktiska inriktning för ökat 
fokus på hur intresset för praktiska utbildningar väcks hos ungdomar av båda kön. 
 
 

                                                 
5 Brembeck (1997) sid 15 
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Mina frågor är: 
• Vad har påverkat de elever som valt fordonsutbildningen på gymnasiet? 
• Vilka vinster för det med sig att ha en mer könsneutral fordonsutbildning? 
• Hur kan skolan/lärare agera för att attrahera fler flickor till utbildningen? 

 
 
 
1.2 Avgränsningar 
En ursprunglig tanke var att intervjua elever från två olika utbildningar, en mans- och en 
kvinnodominerad. På så sätt hade jag en förhoppning om att undersöka huruvida pojkar hade 
svarat annorlunda än flickor när de befann sig i minoritet. Jag har dock valt att begränsa mig 
till en utbildning (fordonsutbildningen) eftersom det är på den utbildningen jag har möjlighet 
att påverka framtiden. Därför har jag valt ut två pojkar och fem flickor från samma skola att 
besvara frågorna utifrån sin egen utgångspunkt. 
 
Enkätundersökningen till detta arbete har utförts på en gymnasieskola med fordonsteknisk 
utbildning. Eleverna som deltagit i undersökningen har jag valt ut. Syftet är inte ett statistiskt 
kontrollerbart resultat, utan min avsikt är att få en inblick i hur dessa ungdomar resonerar 
kring sin skolgång och sin kommande yrkeskarriär. Eleverna i studien får anses representera 
åsikterna på utbildningen vid tillfället för undersökningen. 
 
Hur den socialt skapade könsfördelningen genus påverkat elevernas val är det svårt att få 
inblick i. Manligt och kvinnligt delas upp från blöjors utseende till färgen på 
mobiltelefonernas skal och omger oss ständigt i samtal, hobbys, reklam osv. Denna indelning 
påverkar förmodligen oss alla i våra yrkesval och är säkert en stor underliggande faktor i hur 
unga människor ser sin yrkesframtid. I Genuspraktika för lärare6 lyfts könsindelningen 
mellan arbetsuppgifter på skolan upp.  
 

Inom yrkeslärarkåren är könsfördelning lika ojämn som inom de yrken till vilka 
utbildningen syftar. Exempelvis är 99 procent av lärarna i bygg- och anläggningsteknik 
män och 91 procent av lärarna i omvårdnadsämnen kvinnor. Andelen kvinnliga rektorer 
är idag 57 procent, men hur könsrepresentationen ser ut bland arbetslagsledare och 
biträdande rektorer finns det ingen samlad bild av. Och hur många skolpsykologer och 
skolsköterskor är män, hur många förvaltningschefer och vaktmästare är 
kvinnor?(sid18) 

 
Med undantag av rektorer är även skolan tydligt könsdelad vilket försvårar snarare än 
underlättar elevernas val genom att vidmakthålla könsstereotyper. 
 
I ordet yrkesutbildning upplever jag att skolan tappar elever som inte ser sin framtid inom 
arbetarsektorn. Där intresset borde få styra kommer familj, vänner och tradition in och 
begränsar. Bondsonens gymnasieval strävar oftare mot yrke än vidare studier medan barn till 
företagsledare inte ges samma praktiska möjlighet att bli till exempel rörmokare. 
Klassamhället är inte lika tydligt nu som i början av förra seklet, men det finns i högsta grad 
kvar och påverkar bland annat vilken typ av utbildning som passar och vad som förväntas 
yrkesmässigt av den enskilda individen. I skolverkets statistik synliggörs hur 
vårdnadshavarnas utbildningsnivå påverkar elevernas egen skolgång då barn till 
högskoleutbildade vårdnadshavare oftare väljer högskoleförberedande gymnasium följt av 
                                                 
6 www.lararforbundet.se   
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vidare studier medan barn till lågutbildade vårdnadshavare i större utsträckning väljer 
yrkesprogram. 
 
Elevernas personliga utvecklingsnivå och deras inställning till skola generellt kommer 
troligen att påverka deras svar. Kognitiv utveckling och individualitet skiftar, hos varje person 
utifrån utvecklingsnivå. Leif Strandberg skriver: 

I Sverige tillämpas även ett klassificeringssystem där vi ger dessa fyra nivåer 
beteckningarna A, B, C, D (Kylen, 1988). I tidigare kapitel refererade jag till 
serietidningen Bamse. Vill vi förstå de olika intelligensformerna genom sagans 
värld går det också bra. På A-nivån hittar vi då Katten Jansson och husmusen. På 
B-nivån lever Lille Skutt och Nina kanin. Bamse är på C-nivån och Skalman har 
svingat sig upp till D-nivån.7 

Med denna beskrivning av sagofigurer ur barntidningen Bamse försöker Strandberg beskriva 
hur olika omvärden uppfattas beroende på individens utvecklingsnivå och kognitiva förmåga. 
Katten Jansson och Skalman befinner sig på samma plats och ställs inför samma problem, 
men väljer olika utifrån erfarenhet och kunskap. Större insikt i hur omvärlden ser ut och 
fungerar kommer med mognad och erfarenhet.  
 
Jag har valt att bortse från aspekter som rör elevernas kognitiva förmåga, klasstillhörighet och 
hur genus påverkar ens självbild då det är elevernas syn på sina val som intresserat mig. Jag 
utgår ifrån att deras tankar och värderingar avspeglar allt detta med eller utan deras egen 
kännedom om det.  
 
 
 
1.3 Förförståelse 
Detta examensarbete grundar sig delvis på personliga erfarenheter och förhållningssätt från 
min sida och delvis de åsikter eleverna förmedlat genom enkäterna. Detta kommer givetvis att 
speglas dels i arbetet som helhet dels i slutdiskussionen. Elevernas åsikter har förmodligen 
formats av skolan, klasskamrater och de lärare de haft under sin skoltid. Att skolan ligger i 
anslutning till en större stad och i en industristad har säkert också påverkat. Hade jag 
genomfört enkätundersökningen på en annan ort hade svaren kanske sett annorlunda ut.  
 
Med vetskap om detta blir ändå mitt arbete riktat till en liten grupp i det geografiskt 
begränsade område där jag befinner mig. Under hela arbetet har jag varit medveten om detta 
men anser inte att det är till någon nackdel. Min förhoppning med detta arbete är att utifrån 
mina förutsättningar och de kunskaper som jag förvärvar ska kunna stimulera och skapa 
möjligheter till könsneutrala val för alla som önskar att gå på vår fordonsutbildning. 
 
Kan andelen elever på fordonsprogrammet med olika bakgrund och kön öka kommer även 
andelen yrkesverksamma människor med olika bakgrund och kön att öka inom den 
praktiskt/tekniska arbetsmarknaden. Det gynnar inte bara jämställdheten i samhället utan 
öppnar också möjligheten att ta olika vägar för att nå sitt yrkesmål. 

                                                 
7 Strandberg (2006) sid140 
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1.4 Val av litteratur 
Jag har delvis använt mig av litteratur jag redan kände till sedan mina studier vid Högskolan i 
Gävle men kompletterat med övrig litteratur. Alla böcker kom inte till användning i detta 
arbete då de inte passade in på mina frågeställningar. Somliga var riktade till betydligt yngre 
barn, andra var så gamla att fakta förändrats kraftigt med tiden och därmed ställt flera 
uttalanden på ända. Jag har framförallt sökt böcker om genusperspektiv men också en del 
litteratur i psykologi med inriktning mot ungdomar. 
 
I mitt urval av böcker har jag läst innehållsförteckningar och valt ut de kapitel och avsnitt som 
jag anser passat. De kan vid närmare studier ha visat sig vara dåliga val som inte direkt passat 
mitt arbete men samtidigt har de gett uppslag för nya idéer och tankar.  
 
 
 
1.5. Disposition 
Arbetet har fem kapitel.  
 
Kapitel 1 Inledning 
Här presenteras arbetets syfte samt de frågeställningar som arbetet ämnar besvara. De 
avgränsningar och den förförståelse som lägger ramarna runt arbetet beskrivs här. En 
beskrivning av hur urvalet av litteratur gjorts precenteras 
 
Kapitel 2 Gymnasieval och påverkansfaktorer 
I detta kapitel har jag studerat tidigare forskning och för en diskussion kring andra uppsatser 
inom samma område samt en forskningsrapport. Kapitlet innehåller även en beskrivning av 
teorierna kring detta arbete. Två underrubriker finns, nämligen könsskillnader i skolan samt 
påverkansfaktorer. 
 
Kapitel 3 Metod 
Kapitlet redovisar val av metoder rörande intervjuer och tillvägagångssätt samt urval av 
elever.  
 
Kapitel 4 . Resultat av enkäten 
Presentation av elevernas svar på enkäten där de delar som passar mina frågeställningar lyfts 
fram. 
 
Kapitel 5 Analys och diskussion 
I kapitlet jämför jag mina teorier från kapitel 2 med svar från enkäten i kapitel 4samt besvarar 
de frågor som jag ställt i inledningen. 
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2. Gymnasieval och påverkansfaktorer 
 
För att komplettera fakta och begrepp har jag framförallt använt mig av information på 
internet. Beskrivning av termer har hämtats från Nationalencyklopedin som också använts 
som uppslagsverk för fakta. På Stockholms stadsbiblioteks hemsida har jag sökt lämplig 
litteratur. För att söka tidigare forskning och tidigare uppsatser har Google Scholar använts. 
Skolverkets hemsida har varit till stor hjälp för att finna de lagar och förordningar som styr 
skolan inom mitt yrkesområde. Jag har bl.a. använt sökord som könsuppdelning, kvinnor i 
yrkesutbildningar, gymnasieval, kvinnligt, manligt, jämställdhet och påverkansfaktorer. 
 
 
 
2.1. Könsskillnader i skolan 
Björnsson har skrivit rapporten Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv8 i syfte att 
närmare se över och tolka frågor om könsskillnader i skolframgång. Det jag har utläst ur 
rapporten är att flickor presterar bättre i skolan än pojkar oavsett klass, bostadsort eller 
etnicitet. Så har det varit en längre tid, även i andra länder. Denna rapport har kommit till som 
en bas för skolornas och kommunernas fortsatta diskussioner om orsakerna till detta. Förut 
stod pojkarna för högre resultat i teknik, matematik och NO, men nu leder flickorna inom i 
princip alla dessa områden. 
 
Rapportens slutsats är att kön har ett äkta samband med utbildningsprestation, men att 
föräldrars yrke och utbildning fortsätter att utöva en stark påverkan. Skillnaden i 
skolframgång mellan pojkar och flickor är lika i alla sociala samhällsskikt, kommuner och är 
oberoende av etniskt ursprung. 
 
Rapporten visar att flickor uppmärksammas mer än tidigare, de uppmuntras att ta plats i 
familjen och studera till ett yrke. Pojkars ideal verkar fortfarande vara våld, styrka, 
konkurrens och makt. Att vara en ”plugghäst” ger inte hög status. Detta faktum bidrar till en 
positiv utveckling för flickor men en negativ sådan för pojkar. Kanske måste pojkars ideal 
uppmärksammas mer i skolan, utan att flickorna får ett sämre stöd?  
 
Skillnaderna i denna rapport kan inte förklaras biologiskt, de måste ses ur socialt och 
kulturellt skapade förväntningar. Vi föds inte till kvinnor och män, vi lär oss att bli det. Kön 
är relevant och viktigt, men vi kanske övervärderar dess betydelse när vi försöker analysera 
fakta. Kanske skulle en annan uppdelning kunna användas? 
 
Fakta är att: Skillnaderna i flickors och pojkars provresultat i svenska är betydande, mindre i 
engelska och obefintlig i matematik. Samma tendens kan även ses i andra länders statistik. 
Prov på problemlösningar visar att flickor i Sverige, Island, Norge var bäst. Kvinnor fullföljer 
också högskoleutbildningar i högre grad än män. Vuxenutbildningen består till två tredjedelar 
av kvinnliga studenter. På forskarutbildningen är det dock 50/50. 9 
 
Debatten om varför dessa skillnader i skolframgång finns idag, är relativt lågmäld i Sverige 
men desto hetare utomlands. Det finns en oro att pojkar/män ska komma på efterkälken och 
förstöra sina livsmöjligheter. Mäns attityder till utbildning har även synats: olust inför 
sociala/ekonomiska förändringar kan ge en maskulin kris, vilket kan leda till lägre 
                                                 
8 Björnsson (2005)  
9 Statistiska centralbyrån 
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prestationer, grabbigt antiskolbeteende osv. Biddulph skriver i boken Raising boys: ”If we 
want more good men in the world, we must start treating boys with less blame and more 
understanding”. 10 
 
Det står klart att skillnaderna i skolframgång på grund av kön är lika stora i alla sociala 
samhällsklasser. En uppfattning har varit att pojkarna ”kom ifatt” på högstadiet eller i 
gymnasiet, men så är det inte. Skillnaderna är lika tydliga genom hela utbildningssystemet.  
 
Det finns också tankar om pojkar och social positionering i skolan. Det sägs att pojkar ses 
som mindre fria när det gäller att anstränga sig för bra skolresultat, eftersom de varje dag 
måste förhandla om sin position relaterat till andra pojkar med olika status i gruppen. Att 
”gilla att plugga” är att riskera att få låg status hos både kill- och tjejkompisar. 
 
En slutsats skulle kunna vara att pojkar tvingas välja mellan social position och viljan att 
anstränga sig i skolan. Jämställdhetsdebatten har kanske varit mer inriktad på att förändra för 
flickorna än för pojkarna. En kritik har varit att skolan inte utmanar manligheten, att skolan 
inte har identifierat pojkarnas föreställningsvärld och ideal. 
 
I en studie i rapporten har det framkommit att flickor och pojkar i stort sett får lika stor 
uppmärksamhet av lärarna, men att flickorna får mer beröm och pojkarna mer kritik. Det är 
dock olika i skilda skolor. Det har även framkommit att självkänslan skiljer sig mellan könen. 
Pojkarnas självtillit i mätningar är oftast större. Pojkarna ligger markant över det 
internationella genomsnittet när det gäller självförtroende medan flickorna ligger näst sämst i 
samma test.  
 
Elever med mycket svaga studieresultat har ofta svag studietradition hemifrån. Elevers och 
föräldrars relationer till skolans personal har visat sig vara mycket viktiga. På sikt kunde man 
se att kvinnliga elever som hade en tuff uppväxt ändå kunde studera vid senare tillfälle medan 
manliga elever ofta hamnade i ett ”utanförskap”. Våld, brott och droganvändning är 
riskbeteenden som förknippas med detta.  
 
Mats Björnssons summering är:  
1. Könsskillnaderna är sådana att vi behöver uppmärksamma dem.  
2. De är relevanta och kan ej förklaras med socialt arv, geografiska eller etniska skillnader.  
3. Flickornas resultat och benägenhet att utbilda sig måste ses som en framgång. 
4. Titta närmare på policyn för jämställdhet i skolorna! En del hävdar att mål och läroplaner 
passar bättre för flickorna. 
 
Björnsson summering stämmer väl in på mina spekulationer om hur skolan är starkt 
könsdiffererad. I hans mening är det inte bara skillnader bara mellan olika utbildningar, vilket 
jag har tagit fasta på, utan även hur elevers hela skolgång kan påverkas beroende på vilket kön 
eleven tillhör. 

                                                 
10 Biddulph (1998)  
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2.2. Påverkansfaktorer 
Inför varje val en enskild individ står inför, stort eller litet, finns det påverkansfaktorer som 
till sist visar oss vägen. Dessa faktorer kan vara medvetna som t.ex. Vilket val gynnar mig 
bäst eller Hur kommer någon att uppfatta mig? Men faktorerna kan även ligga djupare och 
påverka våra val utan att vi tänker på det. Det gäller faktorer som uppfostran, kultur, religion 
och så vidare. Medvetenhet om hur olika faktorer påverkar våra val är olika mellan skilda 
personer och beror på självkännedom, utbildning och givetvis erfarenhet. I detta arbete har jag 
valt att titta närmare på de påverkansfaktorer som jag uppfattar är lättast för eleverna att 
relatera till. 
   

2.2.1 Familj   
Det diskuteras hur stor påverkan familjen har på elevers val av utbildning. Det kan hänga ihop 
med kulturell bakgrund, yrken som gått i generationer i släkten, tradition att fortsätta inom 
familjens affärsrörelse etc. Säkerligen finns det också outtalade önskemål om vad som passar 
för flickor respektive pojkar. 

De traditionella föreställningarna om ”kvinnligt” och ”manligt” har emellertid 
påverkat oss att inom alla upptänkliga områden skilja människor åt beroende på 
kön. Redan små barn görs medvetna om vad som passar för flickor och vad som 
lämpar sig för pojkar. På så sätt begränsas såväl kvinnors som mäns 
livsmöjligheter.11 

Idag ser vi att alltfler kvinnor tar yrken inom mansdominerade områden och att pojkar i allt 
högre grad, dock något långsammare, arbetar inom tidigare kvinnodominerade yrken som 
t.ex. förskollärare. Detta är något som Tanja Myrskog beskriver i sin uppsats från 2009.12 
 

2.2.2 Vänner 
I den ålder då ungdomar väljer gymnasielinje är kompisar en stark faktor att räkna med när 
det gäller påverkan. Dock ser vi även här, både i de svar som kom fram i enkäterna och hos 
eleverna som intervjuades i Examensarbete om förändrad vägledning med ny gymnasieform, 
att eleverna i hög grad vill betona att de gärna lyssnar på kompisar men valet står de själva för 
utifrån individuellt intresse och tänkande. 

Man kan dock diskutera om vännerna kan ha större betydelse än vad vi fått fram i 
resultat från våra intervjuer då vi tror att det kan diskuteras en hel del i 
vänkretsen.13  

Detta stöds även av rapporten Attityder till skolan 200614 som Skolverket utgivit 2007, där det 
framkommer att kompisarna är viktigare än familjen i gymnasievalet. 

                                                 
11 Berg (2006) 
12 Myrskog (2009) 
13 Olsson och Rasmusson (2008) 
14 Skolverket (2007) 
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2.2.3 Samhälle och skola 
Om skolans sociala ansvar kan man bland annat läsa i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna att: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen 
ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller 
för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande 
behandling ska aktivt motverkas”15 

På skolan där undersökningen genomfördes finns en Likabehandlingsplan med följande syfte: 

Likabehandlingsplanen har till syfte att reglera gymnasiets förhållningssätt och 
rutiner så att en god lär- och arbetsmiljö erbjuds på de studerandes - och 
personalens arbetsplats samt att lag om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever efterlevs (proposition 2005/06:38).16 

Av dessa två texter framgår tydligt skolans ansvar att skapa en neutral mötesplats för lärande.  
Det är alltså vårt ansvar som pedagoger att se till att detta följs. Läroplanerna och 
likabehandlingsplanerna är viktiga och behövs.  

Det är bara ett par generationer sedan Freud och hans lärjunge Jung fick utveckla 
sina tankar om ”kvinnor som både fysiskt och psykiskt väsensskilda från mannen” 
och han såg ”med oro på att kvinnor fick tillträde till universitet och annan högre 
utbildning. Han trodde att universiteten skulle göra kvinnorna tävlingsrinriktade, 
argumentationslystna och fulla av nya idéer som de tagit över från männen utan 
att kunna hantera”.17  

Vi har en uppfattning om att vi har kommit långt men ändå visar undersökningar om 
jämställdhet i skolan fortfarande att pojkar får generellt mest hjälp av läraren. I Genuspraktika 
för lärare skriver Bettina Berg att: ”hjälpen ges när pojken inte kan, medan hjälpen till flickan 
ges som uppmuntran till det hon kan”. Undersökningen visar också att läromedlen i skolan 
saknar medvetet könsperspektiv och diskriminerande texter och bilder förekommer.18 
 
 
 
2.3. Könsneutrala studie- och arbetsplatser 
Varför är en mer könsneutral arbetsmarknad önskvärd? Givetvis anser inte alla att en 
könsneutral arbetsplats är att föredra. Många har stött på detta i arbetslivet. Tyvärr har jag 
också kunnat utläsa detta ur de svar som några elever givit, trots att de haft relativt korta 
vistelser på arbetsplatser. Eftersom mitt arbete inriktat sig på varför flickor inte söker 
fordonsutbildningen i högre grad, har jag valt att i första hand söka efter teorier om flickor 
och kvinnors möjligheter och eventuella svårigheter att ta sig in på traditionellt 
mansdominerade arbeten. 

                                                 
15 Lpf 94 
16 Bilaga1Skolans likabehandlingsplan 
17 Genf (1997) 
18 Berg (2006) 
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Den forskning som finns kring området har främst vänt sig till organisationer med fokus på 
kvinnligt företagande. Roland Singhblad skriver en artikel på sajten styrelsekvinnor.com att 
de bolag som har kvinnor i styrelsen löper mindre risk att försättas i konkurs. Liknade artiklar 
finner jag även på andra platser men de upplevs mer som propaganda än faktiska 
undersökningar. 
 
Inom den aktuella kommunens organisation lyder all verksamhet under tesen: Mångfald är en 
styrka, därför eftersträvar vi sökande med olika etnicitet, kön och ålder. Men man kan 
ingenstans utläsa varför det anses vara en styrka. 
 
De företag som enligt sig själva önskar en könsneutral arbetsplats beskriver sin önskan med 
att en sådan arbetsplats skulle vara bättre rustad för att möta olika slags problem och skapa en 
trivsammare och kreativare arbetsplats. Polisväsendet beskriver sin önskan om mångfald med 
att de ska spegla den mångfald som vårt samhälle består av. 
 
Mina egna tankar och slutsatser beskrivs i analysen av intervjuer. 
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3. Metod 
 
Jag har valt att göra en enkätundersökning med öppna frågor. Totalt 21 frågor med syfte att få 
mina tre huvudfrågor besvarade: 
 

• Vad har påverkat de elever som valt fordonsutbildningen på gymnasiet? 
• Vilka vinster för det med sig att ha en mer könsneutral fordonsutbildning? 
• Hur kan skolan/lärare agera för att attrahera fler flickor till utbildningen? 

 
 
 
3.1 Utformning av enkäten 
Processen startade med att jag funderade över syftet med undersökningen Teorier som belyser 
problemet och hur frågeställningen skulle preciseras. Forskning i det verkliga livet är svårt att 
få statistiskt säkerställd. Det är många faktorer som inverkar på resultaten, men i detta arbete 
var det främst den praktiska aspekten som avgjorde mitt val. Det var svårt att få tid med 
gymnasieeleverna både under och efter skoltid för en intervju, så jag beslutade mig för att 
genomföra en enkätundersökning19. 
Eftersom målet inte var att få fram ett statistiskt underlag valde jag bort frågor med 
flervalssvar och skrev istället frågor av öppen karaktär. Det finns flera fördelar med detta. 
Annika Lantz20 beskriver de öppna frågorna med att de syftar till att förstå fenomen i relation 
till intervjupersonens livsvärden och sammanhang vilket var precis vad jag ville uppnå. 
Eleverna har fått tagit ställning till frågorna ur två utgångspunkter, dels hur de själva tänkt 
eller uppfattat situationen, dels hur de tror att andra skulle ställa sig till frågorna. Ibland kan 
det vara lättare att förhålla sig mer objektivt till en fråga om man får prova olika 
infallsvinklar. 
Jag skapade en mängd frågor som jag ansåg syfta till mina tre huvudfrågor och fick sedan 
hjälp av utomstående person med korrekturläsning. Frågor som var onödiga eller svårtolkade 
rensades bort. Jag försökte hålla språket i frågorna på en enkel och vardaglig nivå för att de 
skulle vara lätta att förstå och besvara.  
 
 
 
3.2 Urval 
Åtta elever tillfrågades om de ville medverka i denna undersökning, varav fem flickor och tre 
pojkar. Som jag nämnt tidigare under rubriken 1.2 avgränsningar har jag inte lagt så stor vikt i 
urvalet av elever att intervjua. Jag kan därför inte heller göra anspråk på att se detta som en 
statistisk undersökning eller ett underlag att vila djupa eller långtgående slutsatser på. Min 
förhoppning är däremot att med stöd från läst litteratur och utifrån enkätsvaren få en 
fingervisning om hur man kan gå till väga för att skapa en mer könsneutral fordonsutbildning 
på gymnasiet i framtiden. De åtta elever som valdes ut att delta i undersökningen har utsetts 
av mig. De skulle gå på samma skola och därför ha liknande förutsättningar.  
 
En faktor som påverkat mitt val att utse elever till undersökningen är att det finns få flickor på 
gymnasieskolan i min närhet. Under de senaste åren har andelen flickor som antagits till 

                                                 
19 Se Bilaga 2 
20 Lantz (2007) 
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fordonsutbildningen varit drygt 11%  (4 flickor av 36 elever totalt år 2005 och 5 flickor av 42 
elever totalt 2006) 
 
 
 
3.3 Genomförande 
Frågorna till intervjun skapades i syfte att besvara arbetets tre huvudfrågor. De utvalda 
eleverna tillfrågades personligen av mig och jag fick deras mailadresser. I de fall eleverna var 
underåriga tillfrågades även deras vårdnadshavare via telefon. Eleverna fick muntlig 
information av mig beträffande vad deras svar skulle användas till samt att deras svar inte 
skulle publiceras i sin helhet utan som anonyma citat och som grund för mina teorier för att 
förstå hur de tänkt inför sina skolval.  
Frågorna mailades ut till eleverna. Två av eleverna valde att skriva ut frågorna och svara på 
handskrivet papper. Dessa svar har jag skrivit in digitalt för att lättare sammanfatta svaren. 
För att minska risken att jag skrivit av fel har jag tagit hjälp att kontrolläsa så jag inte ändrat 
elevernas svar. 
De övriga eleverna svarade på frågorna i dokumentet där frågorna stod, och mailade tillbaka 
svaren till mig. Inom en vecka hade samtliga svar utom ett inkommit. Efter påminnelse valde 
den eleven att inte medverka. 
 
Svaren sammanställdes i två variationer, elev för elev och även fråga för fråga där samtliga 
elevers svar lätt kan utläsas efter varje fråga. 
Eftersom eleverna besvarade frågorna hemifrån utanför sin ordinarie skoltid valde jag att bara 
informera skolledningen om uppgiften muntligen. 
 
 
 
3.4 Metodkritik 
Ett alternativ till mitt val att låta elever svara på en enkät, vore en djupintervju för att komma 
närmare en viss elev och anledningarna till dennes val. Ett annat alternativ vore en korrekt 
statistiskt säkerställd undersökning där eleverna valdes ut slumpmässigt. 
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4. Resultat av enkäten 
 
Sammanställningen är min tolkning av vad eleverna svarat.  
En viktig förkunskap är att i fordonsämnena, till skillnad från övriga ämnen, krävs ingen 
tidigare erfarenhet eller kunskap. Alla elever börjar sin fordonsutbildning från grunden. Inga 
tidigare förkunskaper inom teknik krävs för att söka fordonsutbildningen. Detta ger i teorin 
alla samma utgångsmöjligheter och samma utvecklingsmöjligheter. 
 
I kommande avsnitt har jag sammanställt elevernas svar utifrån de tre huvudfrågor jag 
tidigare presenterat. Citaten är hämtade från de svar som jag fått från enkäten. 
 
 
 
4.1. Vad har påverkat elevernas val av fordonsutbildningen på gymnasiet? 
 

…för båda könen kan de vara så att de väljer något som de egentligen inte har 
någon aning om de gillar utan de testar sig fram i livet. 

 
När det gäller val av gymnasielinje ser jag inga stora skillnader i hur pojkar och flickor tänker 
eller vilka faktorer som påverkat valet. Alla tillfrågade elever anser att de själva står bakom 
sitt gymnasieval utan yttre påverkan. 
 

Mina föräldrar påverkade mig inte på något sätt när jag valde inriktning men nu i 
efterhand så verkar de ganska stolta och även imponerade över att deras enda dotter är 
den enda dotter gav sig in på ett så pass tufft yrke. De känner nog även en större 
samhörighet med mig nu eftersom min pappa även gick fordonslinjen som ung och min 
mammas högsta önskan som barn var att köra långtradare. 

 
Även om eleven själv anser att valet är opåverkat visar ovanstående svar att det med största 
sannolikhet finns en omedveten påverkan från preferenser inom familjen. 
 
Fordonsintresset är den främsta anledningen till varför de valt utbildningen, men flera anger 
dessutom att de var trötta på den teoretiska utbildningen och ville ha fler praktiska moment. 
Ingen har nämnt kompisar som påverkansfaktor. 
 
 
 
4.2. Vilka vinster för det med sig att ha en mer könsneutral 
fordonsutbildning? 
I frågor som rör vilka vinster som en mer könsneutral utbildning skulle kunna föra med sig är 
känslan av tillhörighet och gruppkänsla det jag bedömer vara starkast. Några av flickorna 
upplever att de på praktikplatser ibland kan bli utfrysta av arbetskollegor som inte uppskattar 
att det kommer in kvinnor på arbetsplatserna.  
 

Ibland kan jag känna att män inom branschen tycker att tjejer är svaga och fina i 
kanten så de låter inte tjejerna pröva lika mycket som killarna 
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De flesta har dock upplevt sig positivt bemötta generellt. En av pojkarna i undersökningen 
svarar:  
 

Det är klart att det är lättare att vara kille om killarna är i majoritet. Killar har en 
förmåga att hålla ihop och tjejer kan lätt hamna utanför. 

 
Några av flickorna upplevde att det på grund av att de är flickor var svårare för dem att ta för 
sig i praktiska uppgifter och grupparbeten. De har inte lika lätt att hävda sig och oroar sig 
oftare för att göra fel. 
 
 
 
4.3. Hur kan skolan/lärare agera för att attrahera fler kvinnliga studenter 
till utbildningen? 
Eleverna svarar olika på frågan om skolans/lärarens möjlighet att attrahera flera kvinnliga 
studenter. En del anser att man inte ska påverka elever att söka bara för att de är flickor utan 
det ska vara för att de är intresserade av ämnesområdet. 
 
 
Några säger att informationen till elever i årskurs nio kan bli tydligare, man ska informera om 
att flera flickor går på utbildningen. Enkla lösningar föreslås t.ex. bilder på kvinnliga 
studenter i broschyrer om fordonsutbildning. Alla är ense om att en större andel flickor på 
inom fordonsutbildningen vore önskvärt. 
 

Jag tror inte att de kan påverka det så mycket, gymnasievalet handlar om ens framtid 
och jag kan tycka att det är lite fel att försöka påverka någons val. Spelar ingen roll om 
det är en tjej eller kille, man ska få välja helt själv vad man vill gå för utbildning och 
forma sin egen framtid(…) (…)om de skulle göra någonting så är det väl att trycka upp 
"reklamblad" med tjejer som mekar på, som de sen sätter upp på t.ex. bussar och tåg. 

 

Det skolan kan göra är att visa upp sig lika mycket som vilket gymnasium som 
helst. Kanske ha några tjejer på gymnasievalsmässor och i broschyrer som visar 
att det finns tjejer där. Då skulle nog tjejer komma fram oftare, ställa frågor etc. 
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5. Analys och diskussion 
 
5.1 Vad har påverkat de elever som valt fordonsutbildningen på gymnasiet? 
I motsats till vad jag trott svarade alla elever att det var deras intresse som helt avgjorde valet 
av utbildning. Min tanke var att intresset inte skulle vara avgörande, även om det har stor 
betydelse, men fortfarande är min åsikt att mycket annat spelar in. Ingen har nämnt kompisar 
som en påverkansfaktor, vilket jag hade trott skulle komma fram med tanke på att 
ungdomarna är i en ålder där kompisgänget anses vara den viktigaste faktorn när det gäller 
påverkan, större än föräldrar och lärare. Flera av flickornas pappor hade gått 
fordonsutbildning men ingen av flickorna ansåg att det påverkat deras val. Däremot gladdes 
fäderna att de valde samma start i yrkeslivet som de själva gjort. Två av de intervjuade 
eleverna kände kvinnor som arbetar inom fordonsbranschen.  
 
I ett arbete av Ohlsson och Rasmusson från år 2008 hittar jag uppgifter som styrker det jag 
hört från mina elever. De elever som utfrågats om sina val inför gymnasiet har svarat att 
familj och släktingar var viktiga personer för att ge råd och stöd inför skolvalet, men att 
beslutet som togs sedan var deras eget utifrån intresse i första hand.21 
 
Varför har eleverna svarat så entydigt att de stod ensamma bakom sitt beslut av utbildning? 
Det kan förmodligen härledas till många olika faktorer, till exempel en önskan att stå på egna 
ben och därför framhålla sin vilja. Kanske har elevernas medvetenhet om hur mycket 
samhället, invanda mönster och kultur påverkar oss inte varit så stor. 
 
Man kan också tänka sig att de elever som söker fordonsutbildningen har föräldrar och vänner 
vilka inte har samma krav på gymnasieutbildning och vidare studier som elever som väljer till 
exempel naturvetenskaplig linje. I så fall handlar det mer om en klassfråga. Brembeck 22 
beskriver i sin avhandling hur klass påverkar uppfostran. Hon har delat in 
samhällsmedborgarna i Sverige i tre samhällsklasser: Arbetarklass samt övre och nedre 
arbetarklass. Hennes avhandling bygger på intervjuer och hon har sett skillnader i 
föräldrars/vårdnadshavares inställning till skola och yrke. Arbetarklassens barn förväntas 
hjälpa till med sysslor i hemmet och barnens utbildning strävar till att få ett jobb. Övre 
medelklassens barn upplevde sig vara fria i sitt val, men många har provat sina vingar redan 
under skoltiden med egna små företag eller projekt. Könsnormerna påverkar grupperna olika, 
hos arbetarklassen finns det tydliga mans- och kvinnosysslor både i hemmet och i yrkeslivet. I 
den övre medelklassen är det i stället förväntan på att männen ska stå för inkomsten till 
familjen och kvinnorna förväntas backa upp sin man och sköta hemmet genom att minska sin 
anställningsgrad eller vara hemmafru på heltid. 
 
 
 
5.2 Vilka vinster för det med sig att ha en mer könsneutral 
fordonsutbildning? 
Är det verkligen en fördel med en mer könsneutral utbildning? Svaret blir ja enligt de elever 
som tillfrågats och det är en åsikt jag delar. Upplevelsen att vara i minoritet väcker känslan av 
underläge. Jag har ofta hört flickor/kvinnor uttrycka frustration över att ”de måste prestera 
dubbelt så mycket som killarna för att synas”. Huruvida det är sant eller inte låter jag vara 
                                                 
21 Ohlsson och Rasmusson (2008) 
22 Brembeck (1992) 
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osagt men samma tendenser finner jag i svaren där flera av flickorna känner oro för att göra 
fel. En av flickorna uttrycker: 
 

Om en tjej gör ett fel är det en stor grej, men om en kille gör samma fel är det inte det.  
 
Om jag som lärare skulle kunna minska mina elevers oro för vad de övriga tycker om deras 
person skulle de nog känna sig friare att testa, göra fel och söka hjälp från varandra. 
 
En annan grund till varför fler flickor borde söka till fordonsutbildningen är deras 
studieresultat från grundskolan. Fordonsutbildningen är en tekniskt, matematiskt, praktisk och 
teoretiskt krävande utbildning. För att kunna följa den snabba utvecklingen som sker inom de 
tekniska områdena krävs studiemotiverade elever med goda baskunskaper från grundskolan. 
Statistik visar att studieresultaten för flickor generellt gått förbi pojkarnas i samtliga ämnen på 
grundskolan (bilaga 3) och presterar betydligt högre betyg. Orsakerna till detta tar jag inte upp 
i detta arbete. 
 
Ytterligare en aspekt är att ju jämnare könsfördelning det är på ett program desto större är den 
reella valmöjligheten. Vore könsfördelningen jämnare på samtliga utbildningar är jag 
övertygad om att elevens eget intresse i större grad skulle styra valet av utbildning.  
 
Sammantaget borde detta generera öppnare utbildningsvägar för att nå sitt yrkesmål. Det 
skulle inte bara bli flera kvinnor i fordonsverkstäderna utan även flera ingenjörer och fler 
chefer av båda könen med praktisk bakgrund. 
 
 
 
5.3 Hur kan skolan/lärare agera för att attrahera fler kvinnliga studenter 
till utbildningen? 
Jag anser att intresset för teknik generellt måste väckas tidigare i skolan än vad som sker idag.  
 
Min egen erfarenhet från för- och grundskola är att teknikundervisningen inte är tillräcklig. På 
de flesta högstadieskolor är teknikämnet ett matematiskt ämne med få eller inga praktiska 
moment. I de lägre åldrarna handlar det ofta om lärarens eget intresse för teknik och 
följaktligen också dennes förmåga att intressera eleverna för och lära sig teknik. Ser man till 
könsfördelningen på lärare för de yngre åldrarna är kvinnor i klar majoritet. Det tillsammans 
med kvinnors generellt sett ovana att söka tekniska utbildningar gör att jag förmodar att 
intresset och följaktligen även kunskapen om teknik bland dessa lärare är låg. Viktigt i 
sammanhanget kan vara att också nämna att ämnet teknik först i samband med den nya 
skollagen23 år 2011 blev ett eget fristående ämne i grundskolan. Tidigare ingick det i det 
naturorienterande ämnesblocket. Ämnet har därför tidigare förmodligen inte fått lika hög 
prioritet som övriga ämnen.  
 
Det finns trots allt lyckade projekt som exempelvis det som jag har fått möjligheten att tagit 
del av. Här har skolorna bildat ett nätverk för lärare som fått möjlighet att utbildas i och få 
material för undervisning kring natur och teknik. Projektet heter NTA24 och är en 
rikstäckande satsning för att främja teknik- och naturundervisning i årskurserna F-6. 
 
                                                 
23 Skollagen (2010:800) 
24 Kungliga vetenskapsakademien, Naturvetenskap och teknik för alla 
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Hur kan då synen på fordonsprogrammet i stort ändras och förnyas? 
I nuläget upplevde ingen av flickorna att de blir behandlade på ett annorlunda vis eller får 
mindre och enklare uppgifter eller utrymme i praktiska övningar än pojkarna på samma 
utbildning. 
 

I skolan har jag inte märkt någonting. Alla blir accepterade som man är.  
Men på en arbetsplats så har jag märkt att tjejer är mycket välkomna. Alla blir gladare 
kan man säga. Men det finns ju vissa som inte är så glada över att det börjar komma in 
tjejer mer och mer inom meck/ åkeri, och "fryser" ut tjejerna. 

 
Ingen upplever heller någon skillnad i hur lärarna behandlar dem.  
 
Utifrån denna begränsade undersökning är det inte enkelt att dra några vida slutsatser om hur 
fordonsutbildningen som koncept kan påverkas. En möjlighet vore att kvotera in elever, men 
samtliga elever i min undersökning var noga med att påpeka att det egna intresset måste vara 
den avgörande faktorn vid gymnasievalet. Hur framtida utbildningar utformas kommer 
förmodligen också i framtiden skifta mellan olika delar av landet, mellan olika skolor och 
tyvärr nog även mellan olika lärare. 
 
 
 
5.4 Sammanfattande diskussion 
Att elevgruppen på fordonsprogrammet är snedfördelat ur ett könsperspektiv kan ha många 
orsaker. En del är tydliga då det framkommer i elevsvar och litteratur att tradition och 
föreställningar om vad som är manligt eller kvinnligt lever kvar i vår tankevärld. Attityder 
och fördomar tar lång tid att förändra. Samhället har genom olika insatser försökt undanröja 
hinder för en uppdelad arbetsmarknad men fortfarande finns mycket att göra för att ändra vår 
syn på vad pojkar och flickor kan göra eller inte göra. Flera av elevsvaren visar på att 
ungdomar i tidiga år har fått en bild av vad som är ”lämpligt” för flickor resp. pojkar. Min 
egen erfarenhet har visat att man redan på förskolan kan se uppdelningen i vad som gäller för 
pojkar och flickor. Lekar och klädfärger präglar tidigt vad som är för flickor eller för pojkar. 
Förskolepersonalens ambitioner för att skapa en könsneutral verksamhet får stor konkurrens 
av det utbud som olika medier och reklam erbjuder.   
 
Trots det är det ändå ett antal flickor som varje år söker sig till fordonsutbildningen. 
Elevsvaren visar att de flesta drivs av ett genuint intresse och att deras familjer ser positivt på 
deras val. Det visar sig också att en del flickor har svårt att identifiera sig med det typiskt 
”tjejiga” och att de trivs tillsammans med pojkar. Man kan anta att det rör sig om flickor som 
blivit bekräftade i sin självkänsla, att de duger som de är. I Mia Törnbloms bok Självkänsla 
nu!25 har hon ställt frågan: Varför är set viktigt med god självkänsla? till ett antal personer. 
Kvinna 29år svarade: 
 

Om jag har god självkänsla vågar jag satsa på det som är viktigt för mig istället 
för att slösa energi på att hävda mig i sammanhang som andra tycker är viktiga. 
Om jag har god självkänsla vågar jag göra saker jag är rädd för, eftersom jag vet 
att jag överlever även om jag misslyckas. 

 

                                                 
25 Törnblom (2005) 
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Detta anser jag väl spegla hur oron att göra fel och sticka ut kan påverka individens val 
negativt. Man kan anta att den tillfrågade kvinnan snart 30 år gammal ändå har lättare att 
prova nya saker, mindre påverkad av vad folk ska säga, än de 15 år gamla elever törs när de 
står inför sitt gymnasieval. 
 
Det förs också fram funderingar om att utbildningen inte är så teoretiskt inriktad utan att man 
ska få möjlighet att arbeta med händerna. Eftersom alla fordonselever ser sig själva som 
blivande bilägare ser de det dessutom som en fördel att ha fått en utbildning som gör att man 
själv kan ta hand om sitt fordon.  
Genom undersökningen har jag stärkts i min uppfattning att yrken och arbetsplatser inom 
fordonsbranscherna skulle gynnas av att det finns både män och kvinnor i personalgrupper. 
Många av de attityder och föreställningar som idag konserveras på traditionellt uppdelade 
arbetsplatser skulle kunna förändras. Flickor och pojkar skulle få förebilder inom olika 
områden vilket skulle hjälpa dem att göra studieval utifrån intresse och fallenhet istället för 
kulturmönster och grupptillhörighet. 
 
Jag hoppas därför att jag genom att bearbeta dessa frågeställningar utvecklar mitt sätt att leda 
undervisningen. Jag vill vara med om att skapa en yrkesutbildning som både pojkar och 
flickor kan söka och delta i utan att uppleva att de brutit mot något mönster eller känna sig 
som en minoritet. 
Min förhoppning är att du som läser detta arbete ska få en fördjupad förförståelse för hur 
elever i minoritet, i det här fallet i könsfördelningen, upplever skolan och sin egen syn på sitt 
val. Att vara rädd att göra fel hämmar kraftigt elevernas vilja att prova och därigenom även 
deras inlärning. 
 
Skolan ska enligt min mening vara en plats där ”att göra fel” hör till det didaktiska upplägget 
och möjlighet att prova sig fram ska ges stort utrymme. 
 
 
 
5.5 Förslag på fortsatt forskning 
Som jag nämnt i inledningen av detta arbete valde jag att begränsa mig till att undersöka hur 
de flickor och pojkar på fordonsutbildningen vid en viss skola svarar kring sin skolgång och 
sitt skolval.  
 
En vidare undersökning skulle kunna studera frågor som 

 
• Finns det en vilja i skolor och bransch för en mer könsneutral utbildning på till 

exempel hantverksprogrammet? 
• Är det varje lärares och varje skolas eget ansvar att själva försöka påverka intaget för 

att få en mer könsneutral utbildning?  
• Hur uppmärksammas pojkar respektive flickor under lektionerna i grundskola och 

gymnasium idag, i vilken utsträckning och av vilka anledningar? 
• Finns det likheter/skillnader mellan hur flickor eller pojkar som minoritet på en 

utbildning tänker, blir bemötta och uppfattar sin skolgång? 
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Bilaga 1: Likabehandlingsplanen från den skola undersökningen är utförd på 

 
Likabehandlingsplan 
 
Syfte 
Likabehandlingsplanen har till syfte att reglera ********** gymnasiets förhållningssätt och 
rutiner så att en god lär- och arbetsmiljö erbjuds på de studerandes - och personalens 
arbetsplats samt att lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever efterlevs (proposition 2005/06:38). 
 
Tillämpningsområde 
Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som utvärderas årligen för att främja våra 
studerandes lika rättigheter samt för att motverka såväl direkt- som indirekt diskriminering på 
grund av: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder. Planen innefattar även annan kränkande behandling som sänker den 
studerandes värdighet.  
Repressalier mot studerande som medverkat och/eller påtalat något inom detta 
tillämpningsområde är förbjudet. 
  
Målsättning 
********** gymnasiet, ******* kommun, accepterar inte någon form av diskriminering eller 
kränkande behandling.  
 
Vår målsättning är att främja alla studerandes lika rättigheter och att ingen skall behöva 
utsättas för någon form av ”mobbning”. Vi skall därför arbeta förebyggande mot 
diskriminering och kränkande behandling genom att: 
 
• respektera varandra som unika individer. 
• förstå att mångfald berikar och utvecklar oss alla i en positiv riktning. 
• vid rekrytering arbeta för en jämn könsfördelning och etnisk mångfald som speglar vårt 

närsamhälle. 
• ge nya studerande/anställda en bra introduktion så att de finner sig tillrätta på 

skolan/arbetsplatsen och känner sig delaktiga i gemenskapen. ”Vi känsla” 
• informera alla studerande/anställda om verksamheten och dess mål, vilket sker genom 

regelbundna klassråd/arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. 
• öka kunskapen hos studerande/medarbetare, om diskriminering och kränkande 

behandling.  
• Verka för att alla studerande/medarbetare har kunskap om skolans handlingsplan, 

ordningsregler, samt denna ”likabehandlingsplan”. 
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Ansvar och skyldighet 
 
Arbetsgivaren - kommun, rektor, lärare 
Arbetsgivaren har det formella ansvaret att förhindra kränkande behandling och ska på ett så 
tidigt stadium som möjligt fånga upp signaler och åtgärda faktorer i arbetets organisation, 
brister i samarbete etc, som kan ge grund för kränkande behandling av studerande/anställda.  
All personal och elever på *********** gymnasiet har skyldighet att agera enligt 
handlingsplanen, ordningsreglerna och likabehandlingsplanen. 
När en studerande påtalar att hon/han har blivit utsatt för trakasserier och/eller annan 
kränkande behandling skall berörd personal utreda och förhindra fortsatt kränkning. 
Incidentrapport skall alltid skrivas och lämnas in till skolans personaladministratör och 
skolledning. 
 
Vad menas med kränkande behandling och diskriminering? 
Kränkande behandling är återkommande klandervärda eller negativa handlingar som riktas 
mot enskilda studerande/anställda på ett kränkande sätt och som kan leda till att dessa 
personer ställs utanför skolans/arbetsplatsens gemenskap. 
Det är den som utsätts för orden eller handlingarna som avgör om de är kränkande eller inte. 
Normalt räcker det med att den utsatte har sagt ifrån på ett klart och tydligt sätt. En enda 
händelse kan betraktas som trakasserier om beteendet är tillräckligt allvarligt. 
Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem med samarbetet bör i allmänhet ses 
som normala företeelser, såvida handlingarna inte syftar till att skada eller medvetet kränka en 
person/grupp. 
Med diskriminering menas att en studerande/person eller en grupp av studerande/personer 
missgynnas i förhållande till andra eller på annat sätt utsätts för orättvis eller kränkande 
behandling på grund av: sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung, religion - eller 
annan trosbekännelse, kön eller funktionshinder eller annan orsak. 
 
Exempel på kränkande behandling och diskriminering kan vara: 

• Systematiskt ignorera en studerande/person, t.ex. genom att inte tala eller lyssna till 
honom eller henne,  

• Försvåra skolarbetets/arbetets utförande, t.ex. genom att undanhålla information.  
• Förlöjliga någon inför andra 
• Rasistiska skämt  
• Hot och överfall  
• Förolämpande beteende och gester 
• Spridning av rasistiska texter, bilder och klotter  
• Ej önskade sexuella anspelningar och ovälkommen fysisk kontakt och avsiktlig onödig 

beröring 
• Att medverka till att dölja kränkande behandling 
• Att förtala och/eller nedsvärta en annan person 
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HANDLINGSPLAN 
Ledord: respekt, delaktighet och balans 
 
Studerande/arbetstagare 

• Informera lärare/handledare/rektor vid misstanke om att en studerande/arbetskamrat utsätts för 
diskriminering eller kränkande behandling. 

• Vara en stödjande kamrat. 
 

Lärare/övrig personal/rektor 
1. Vänta inte, utan börja på en gång och utgå från den drabbades upplevelse.  

Ta situationen på allvar. Även den som har kränkt behandlas enligt denna   
plan. 

2. Samtala med och lyssna på den som känner sig utsatt. Samtala även enskilt med övriga 
berörda personer. 

3. Dokumentera händelseförloppet i en incidentrapport.  
4. Var objektiv. Ge stöd åt den utsatte och erbjud stödkontakt. Om det framförs kritik om en 

studerande/arbetstagare bör denne få del av denna kritik och att sakligt bemöta den. 
5. Påtala studerandes/anställdes skyldighet att medverka till att skapa ett gott arbetsklimat om det 

är uppenbart att han eller hon själv provocerat fram omgivningens motvilja och negativa 
handlingar. Tänk på att ett provokativt beteende kan vara ett tecken på att den 
studerande/arbetstagaren inte är tillfreds i studie-/arbetssituationen. 

6. Låt inte personliga åsikter och löst grundade antagande om en studerande /arbetstagare ligga 
till grund för särbehandling.  

7. Försök hitta de bakomliggande orsakerna och åtgärda dessa. 
8. Det kan vara svårt att agera och se objektivt på situationer där diskriminering och kränkande 

behandling förekommer. Därför skall du söka hjälp i dessa situationer t.ex. hos kollega, rektor, 
personalansvarig, personalchef eller elevhälsan / företagshälsovård. 

9. Uppdatera incidentrapporten och bestäm tid för när ärendet skall följas upp. 
10. Incidentrapporten förvaras hos Ekenbergska gymnasiets personaladm. 

 
Råd till dig som utsätts för diskriminering eller kränkande behandling 

• Säg ifrån ! Antingen muntligt eller i ett brev om det är påfrestande att konfrontera 
personen/personerna i fråga. 

• Tala om problemet och sök kamratstöd (elevrådet kan också hjälpa dig). 
• Skildra skeendet som varit och anteckna när, var och hur. 
• Kontakta närmast ansvarig lärare, handledare, rektor. Begär enskilt samtal. 
• Ta emot erbjudande om hjälp och bearbetning. 
• Tala om vilka handlingsalternativ som du föredrar. 
• Sök hjälp hos andra t.ex. facklig representant och skyddsombud. 

 
Kort sammanfattning: 

• Kränkningar polisanmäls. 
• Vi accepterar inte diskriminering och kränkande behandling. 
• Förhållningssättet/beteendet gäller för alla personer på Ekenbergska gymnasiet såväl 

mellan: studerande/studerande, personal/personal som studerande/personal. 
• Agera med sunt förnuft, alla kan ha en dålig dag. Våga vara ”vuxen”. 
• Man behöver inte tycka om en person för att bemöta honom eller henne på ett hyfsat 

och respektfyllt sätt. 
• Lyssna till och bry dig om de studerande/arbetskamrater, var en bra kompis 

Ifråga sätt och agera alltid vid misstanke om diskriminering och kränkande behandling. 
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Bilaga 2: Enkäten 
 

1. Hur var dina förväntningar inför ditt gymnasieval? 
 

2. Varför söker tjejer fordonsutbildningen? 
 

3. Varför söker killar fordonsutbildningen? 
 

4. Varför valde du fordonsutbildningen? 
 

5. Kände du till att fler killar än tjejer väljer fordonsutbildningen? 
 

6. Varför tror du att könsfördelningen är så ojämn på fordonsutbildningen? 
 

7. Har du upplevt några för- eller nackdelar med att vara tjej/kille på en killdominerad skola/arbetsplats? 
 

8. Kan skolan påverka så att fler tjejer söker fordonsprogrammet, och i så fall hur? 
 

9. Borde fler tjejer söka fordonsutbildningen? Varför? 
 

10. Ser fordonsutbildningen ut som du förväntade dig när du sökte i nian? 
 

11. Hur såg dina föräldrar på ditt gymnasieval? Har de påverkat ditt val? 
 

12. Hur reagerar dina kompisar när du berättar att du går på fordonsutbildningen? 
 

13. Upplever du att tjejer på fordonsutbildningen anses vara mindre kvinnliga än andra tjejer? Upplever du 
att killar på fordonsutbildningen anses vara mindre manliga är andra killar? 

 

14. Känner du någon kvinnlig mekaniker? 
 

15. Upplever du att lärare behandlar tjejer annorlunda än killar på fordonsutbildningen? 
 

16. Upplever du att du fått mindre utrymme än andra gruppmedlemmar i tex praktiska övningar i skolan,  
för att du är tjej? 

 

17. Känner du dig som en förebild för andra tjejer, i ditt val av utbildning? 
 

18. Hur skulle fordonsutbildningen se ut om könsfördelningen var den motsatta, alltså betydligt fler tjejer än 
killar? 

 

19. Hur kan man ändra fordonsprogrammets status och andra elevers uppfattning om fordonsprogrammet 
för att locka alla sorters elever? 

 

20. Är det viktigt att bryta invanda könsroller? Varför? 
 

 

21. Vilka karriärmöjligheter har du efter din utbildning? Vad siktar du på att arbeta/studera vidare med? 
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Bilaga 3: Statistik över flickors respektive pojkars slutbetyg från grundskolan 
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