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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om hur olika verksamhetsnivåer från lärare genom rektor till 
gymnasieförvaltning arbetar och samarbetar för att uppnå de statliga och kommunala 
jämställdhetsmålen. Utgångspunkten har varit en verksamhetsplan för gymnasieskolan i den 
aktuella kommunen vi har undersökt. Där skrev gymnasieförvaltningen att de ville motverka 
könsbaserade gymnasieprogramval och att de skulle genomföra ett jämställdhetsprojekt 2008-
2010. Med denna text som utgångpunkt har vi analyserat bild och text i två 
gymnasieprogrambroshyrer med inriktning mot design och slöjd. Det ena programmet är 
kvinnodominerat och det andra mansdominerat, programmen har ett liknande innehåll. Vi har 
sedan gjort en komparativ analys med dessa gymnasieprograms broschyrer i centrum. De 
värderingar och attityder om kön och vad man egentligen har gjort och gör för att motverka 
könsbaserade gymnasival har varit i fokus. Därefter har vi intervjuat det ena programmets 
verksamhetsled med två lärare, rektor, studie och yrkesvägledare och gymnasieförvaltning 
som representanter för verksamheten. Vi har koncentrerat oss på hur den aktuella 
verksamheten samarbetar med jämställdhetsfrågor och hur och om de därmed utformar sin 
marknadsföring utifrån jämställdhetsmål. En viktig slutsats av vårt arbete är att det finns 
brister i samarbetet mellan de olika verksamhetsnivåerna och att det påverkar 
jämställdhetsarbetet, både i marknadsföringen och slutligen i gymnasieförvaltningens mål att 
motverka könsbaserade gymnasiprogramval.  

 

Sökord: Kön, jämställdhet, organisation, trä- och textildesign, gymnasieskolan.
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Inledning   

Snart kommer vi att ta vår lärarexamen och äntra skolans värld, redo att arbeta för en 

jämställd skola. Vi kommer att arbeta i arbetslag och på skolor där lärarna kommer att ha en 

skiftande könsteoretisk bakgrund. Vissa kommer antagligen inte vara intresserade medan 

andra kommer ha ett brinnande intresse för att förändra! Hur kommer detta samarbete se ut? 

Hur ser samarbetet kring jämställdhet ut i skolan idag? Detta examensarbete handlar om hur 

olika verksamhetsnivåer från lärare genom rektor till gymnasieförvaltning arbetar och 

samarbetar för att uppnå de statliga och kommunala jämställdhetsmålen. Vår utgångspunkt är 

dels två av de programbroschyrer högstadieelever möts av inför sina gymnasieval och dels de 

personer som arbetar och samarbetar med marknadsföringen i den skola och kommun vi har 

valt att undersöka. Men i centrum för studien står också en dyster statistik från Skolverket och 

ett upplyftande mål från gymnasieförvaltningen i den aktuella kommunen. 

Är verkligen Sverige världens mest jämställda land? Många säger det, men i arbetslivet är 

könsuppdelningen tydlig.1 Vissa yrken ses som kvinnliga respektive manliga och i 

gymnasieskolan väljer elever program efter dessa könsstereotypa bilder. En färsk studie från 

Skolverket visar svart på vitt hur unga kvinnor och unga män väljer olika gymnasieprogram 

baserat på deras kön. Till läsåret 2007/2008 påbörjade 14 124 män byggprogrammet men 

endast 1089 kvinnor samma program. Byggprogrammet har alltså en manlig stämpel medan 

omvårdnadsprogrammet istället har en kvinnlig stämpel. 11 073 stycken kvinnor påbörjade 

2007 omvårdnadsprogrammet men endast 2370 män.2 Nedtyngda av denna mörka statistik 

kom vi över ett exemplar av gymnasieförvaltningens jämställdhetsmål för 2008-2010 i den 

kommun vi valt att inrikta oss på. 

Vi ska studera hur exempelvis innehållet och arbetsformerna i våra utbildningar påverkar 

ungdomarnas val av studieväg och yrke. Utifrån dessa studier ska vi sedan pröva olika 

modeller för att motverka val som begränsar individers utveckling på grund av 

könstillhörighet. Vi kommer att söka olika samarbetspartners för genomförandet.3 

                                                            
1 Holmberg, Carin (1993) Det kallas kärlek. Danmark: Alfabeta Bokförlag AB, s. 20 

2 Skolverket  (2008-12-04) Gymnasieskolan – Elever – Riksnivå 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/12/61/Gy_Elever_Riksniv%E5_Tabell%204Awebb.xls 
3 Om jämställdhet och mångfald i Verksamhetsplan för gymnasieförvaltningen 2008-2010, s. 8 
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Upplyfta, riktigt intresserade och väldigt nyfikna blev vi efter att ha läst dessa mål på hur 

arbetet och samarbetet mellan lärare rektor och gymnasieförvaltning går till kring 

jämställdhetsmålen.  

 

Syfte 

Att undersöka hur gymnasieförvaltning, rektor och lärare på designprogrammet arbetar mot 

jämställdhetsmålen i Lpf 94 och XXX kommuns verksamhetsplan (2008-2010) genom 

marknadsföring av gymnasieprogrammet i sin programbroschyr. 

 

Frågeställningar 

Hur kopplar gymnasieförvaltning, rektor och lärare designprogrammets marknadsföring till 

jämställdhetsmålen i bild och text; attityder, värderingar och undertexter? 

Hur arbetar och samarbetar verksamhetsnivåerna med marknadsföringen av 

designprogrammets programbroschyr utifrån Skolverkets och gymnasieförvaltningens 

jämställdhetsmål att motverka könsbaserade gymnasieprogramval? 
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Bakgrund 

Vi har avgränsat oss till att bara analysera förra årets (gymnasievalet 2008) programbroschyr 

för gymnasieprogrammen i den aktuella kommunen. Inför gymnasievalet finns inte längre 

några broschyrer utan alla gymnasieskolor i kommunen har istället en gemensam webbsida 

där alla kommunens och kranskommunernas gymnasieprogram är samlade.  Eftersom vi vill 

undersöka samarbete och attityder om kön har vi valt att undersöka hur de inblandade har 

arbetat och samarbetat om förra årets tryckta broschyr. 

 

Verksamhetsnivåer 

När vi nämner begreppet verksamheter eller verksamhetsnivåer menar vi: Skolverket, 

gymnasieförvaltningen i den kommun vi valt att inrikta oss på samt rektor på 

designprogrammet och lärare i de två olika inritningarna på designprogrammet; trä och textil. 

Dessa aktörer representerar de led av verksamheter som arbetar med eller utifrån läroplanen 

och gymnasieförvaltningens verksamhetsplan i den aktuella kommunen. 

 

                                    Skolverket 

 

                            Gymnasieförvaltning    

 

                                        Rektor 

           

               Textillärare                           Trälärare             
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Om designprogrammet  
Designprogrammet är ett lokalt program som både är yrkes- och studieförberedande. Första 

året läser eleverna en grundkurs i design, textil, trä och metall för att sedan välja en inriktning 

mot trä och metall, textil eller utbildning i företag under år två och tre. Gymnasieskolan där 

designprogrammet finns har fram till 2008 bland annat marknadsfört sina program i text och 

bild med pappersbroschyrer. Inför varje gymnasieval finns det ett besökstillfälle där eleverna i 

grundskolans nionde årskurs kan besöka de program de är intresserade av. 

Designprogrammets textilinriktning har en modevisning varje vår där eleverna i årskurs tre 

visar sina avslutningskollektioner. 

 
Designbegreppet 
Ordboksdefinitionen av design är formgivning, form, mönster.4  Men design har även fått en 

ytterligare innebörd som design av tjänster, processer och system.5 Med denna vidare syn på 

begreppet har ett samband mellan ekonomi, teknik och kultur skapas och design har blivit en 

viktig konkurrensfördel.6 Det finns en dialog om vilka fördelar slöjdämnet skulle få genom att 

kallas design i stället, ett av de argumenten är att upplösa de genuskontrakt som finns inom trä 

och textilslöjd. Marner skriver i sin artikel Ett designperspektiv på slöjden och ett 

kulturperspektiv på skolan:   

  
Ett slöjdämne baserat på den materialspecifika uppdelningen i slöjdarter innebär 

också i hög utsträckning att slöjdämnet uppdelas utifrån kön. Ett sätt att motverka denna 

tendens är att dagens slöjdämne i grundskolan relaterar djupare till ett designperspektiv. Ett 

designperspektiv kan vara en framkomlig väg för slöjdämnet att försvaga dess polariserade 

genusstruktur genom att minska dess beroende av de av tradition använda materialen 

textil/trä/metall. Ett design- och slöjdbegrepp som inte främst är materialspecifikt innebär 

sannolikt att den polariserade genusstrukturen inom ämnet skulle upplösas, eftersom den 

bottnar i äldre tiders genusspecifika funktioner i samhället.7 

 

                                                            
4 Malmström, Sten (2002) Bonniers svenska ordbok. Norge: Nordbook 
5 Marner Anders (2004) Ett designperspektiv på slöjden ett kulturperspektiv på skolan. 
http://www.educ.umu.se/~marner/recent%20works.htm,  s.2  
6 Kolmodin, Anne & Pelli, Aurora. (2005) Design för innovation och tillväxt – en framtida konkurrensmöjlighet? 
Östersund: Institutet för tillväxtpolitiska studier, s. 18 
7 Marner Anders (2004), s. 1 
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Könsbaserade gymnasieval och könsmärkta gymnasieprogram 

Idag har ungdomar inte lika stark intressegemenskap med deras föräldrar som de hade på 

1950-talet.8 Ungdomarna hävdar själva att de kommer att göra ett fritt val till gymnasiet, men 

ändå är den svenska gymnasieskolan starkt könssegregerad. Tidigare forskning visar att elever 

tenderar att göra könstypiska gymnasieval oavsett skolframgång.9 Att ungdomarna anser att 

de gör fria val kan snarare förklaras med att de inte vill ses som en del av ett kollektiv, eller 

under någon/någots makt eftersom de är på väg att bli självständiga personer och frigöra sig 

från sina föräldrar. Å andra sidan svarade 40 % av flickorna i en undersökning att de trodde 

att om de varit pojkar hade det påverkat deras val av utbildning och karriärmöjligheter medan 

betydligt färre av pojkarna trodde motsvarande. En studie från Jokkmokk visar till exempel att 

teoretiska ämnen upplevs som kvinnliga. Skolans ämnen och program blir på så vis 

könsmärkta.10 Estetiska programmet, hantverksprogrammet, omvårdnadsprogrammet och 

barn och fritidsprogrammet är exempel på könssegregerade program, de är alla könsmärkta 

som kvinnliga. Byggprogrammet, elprogrammet, industriprogrammet och teknikprogrammet 

är istället exempel på manligt könsmärkta program där en kraftig majoritet utgörs av män.11 

En förklaring till att programmen så tydligt är könsmärkta kan återfinnas i  Yvonne Hirdmans 

uppdelning av könsmaktsordningen. Den ena delen av könsmaktsordningen är den symboliska 

nivån vilket betyder att mannen är normen i samhället. Den andra delen är den strukturella 

nivån vilket betyder att könen hålls isär. Enligt Hirdmans förklaringsmodell iscensätts den 

strukturella nivån i gymnasieskolan av de könssegregerade och könsmärkta programmen och 

hjälper därmed till att reproducera könsmaktsordningen.12  

 

Skolverket och gymnasieförvaltningens jämställdhetsmål 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan 

                                                            
8 Sandell, Anna (2007). Utbildningssegregation och självsortering – om gymnasieval, genus och lokala 
praktiker. Malmö: Holmbergs, s. 67-71 
9 Ibid. 
10 Ibid.  

11 Skolverket  (2008-12-04) Gymnasieskolan – Elever – Riksnivå 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/12/61/Gy_Elever_Riksniv%E5_Tabell%204Awebb.xls 
12 Sandell (2007), s. 84 
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fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.13 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna är målen tydliga och de stämmer också väl överens 

med gymnasieförvaltningens jämställdhetsmål. I gymnasieförvaltningens verksamhetsplan 

2008-2010  finns en punkt som heter jämställdhet och mångfald där man klart och tydligt 

skriver att pojkar och flickor påverkas av traditionella synsätt för vad flickor och pojkar ”ska 

ägna sig åt”. Gymnasieförvaltningen ser det till stor del som deras ansvar att bryta 

tankemönster och väcka intresse för att vidga pojkars och flickors perspektiv.14 För att nå 

målen kommer gymnasieförvaltningen ta fram en plan för jämställdhet och mångfald. Man 

kommer även att starta en arbetsgrupp där representanter från varje skola och verksamhet 

kommer att planera och genomföra processer i organisationen. Enligt verksamhetsplanen 

kommer gymnasieförvaltningen även att studera hur arbetsformerna och innehållet i 

utbildningen påverkar de val som begränsar elevens utveckling på grund av könstillhörighet. 

De kommer att söka samarbetspartner för utförandet och utlovar ett omfattande projekt som 

ska pågå mellan 2008-2010. De nämner inte vilka samarbetspartners de kommer att söka. 

 

Vår definition av kön 

Idag är det fritt att själv välja om man vill använda termen kön eller genus. Ordet genus har 

använts för att förtydliga manliga och kvinnliga identiteter skapade av sociala, kulturella och 

historiska kontexter. Inom genusteorin har genus och biologiskt kön ställts i motsats till 

varandra och därför har de även blivit beroende av varandra. För att en genusidentitet ska 

skapas måste det alltså finnas ett biologiskt kön. Den manliga eller kvinnliga genusidentiteten 

skapas alltså i första hand för att man föds med en snopp eller snippa (biologiskt kön) och i 

andra hand efter sociala, kulturella och historiska värderingar av vad en kvinna och en man är 

(genus).  Vi anser att det är problematiskt eftersom genus och biologiskt kön hamnar i ett 

motsatsförhållande där biologiskt kön blir grundbulten för genuset. Vi har istället valt att 

använda begreppet kön som både den sociala, kulturella och historiska 

uppfattningen/konstruktionen och det biologiska könet utan att hålla isär begreppen eftersom 

det är svårt att dra gränserna för vad som är det biologiska könet och det socialt konstruerade 

könet. Genus är en direkt översättning av engelskans gender, socialt och kulturellt skapat kön. 
                                                            
13 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplan för de frivilliga skolformerna. Lpf 94. Stockholm: 
Skolverket/Fritzes 
14 Om jämställdhet och mångfald i Verksamhetsplan för gymnasieförvaltningen 2008-2010 
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Gender och engelskans sex kan båda översättas till svenskans kön. Vi anser även att ordet inte 

behöver översättas eftersom vi redan har ordet kön med betydelsen av både gender och sex i 

det svenska språket.15  Genus förekommer enbart när vi refererar till andras teorier där ordet 

genus förekommer.  

 

Jämställdhetsproblem och könsmaktsförhållande 

Jämställdhet handlar enbart om män och kvinnors lika värde medan begreppet jämlikhet 

handlar om alla individers lika värde.16 Jämställdhetsbegreppet är könsneutralt, det bygger på 

antagandet om att män och kvinnor är lika och därför ska inte något av könen särbehandlas. 

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla 

områden.17 Utifrån ett jämställdhetsperspektiv syns inte könsmaktsordningen i ett samhälle. 

Jämställdhetsperspektivet utgår snarare från att kvinnor ska lyftas till mäns nivå i samhället, 

man utgår alltså inte från att samhället ska förändras utifrån kvinnors villkor och 

livsomständigheter.18 Ett könsmaktsförhållande innebär istället att samhällsstrukturen är 

patriarkal, det vill säga att kategorin män dominerar kategorin kvinnor. Man anser att 

könsmaktsordningen är så djupt rotad i samhället att förändringar inom systemet inte är 

möjligt.19 Ett exempel på detta är att många rösträttskämpar i Sverige under början av 1900-

talet trodde att jämställdhet skulle uppnås genom kvinnornas rösträtt.20 Nu är det ett faktum 

att jämställdhet inte uppnåddes 1921. Ur ett könsmaktsperspektiv skulle man förutom lagar 

snarare försöka förändra de strukturer som bygger upp den ojämställda könsmaktsstrukturen. 

En liknande problematik finns mellan genusforskningen och jämställdhetsforskningen. 

Kritiker till jämställdhetsforskningen menar att den riskerar att upprätthålla en heteronormativ 

ordning eftersom den handlar om två dikotoma kön som har en relation till varandra. 

Genusforskningen har istället inriktat sig på flera olika sorters femininiteter och 

maskuliniteter vilket inte förutsätter ett heterosexuellt samhälle.21  

                                                            
15 Engström, Kerstin (2008) Genus & genrer : forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress. Umeå: Umeå 
Universitet,  Institutionen för kultur och media,  s.28-29 
16 Nationalencyklopedin (2009-01-06) http:// www.ne.se 
17Jämo. Jämställdhet. (2008-11-24).  http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/default.asp  

18 Holmberg (1993), s. 20-21. 
19 Holmberg (1993), s. 16  
20 Gemzöe, Lena (2002). Feminism. Stockholm: Bilda förlag, s. 42-44 
21 Lundberg, Frida (2008). Vad har genusforskning med jämställdhet att göra? Genusperspektiv, nr 5-6, 8-9. 
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Den socialdemokratiska regeringen skrev 2005/2006 en proposition om jämställdhetspolitiken 

vilken delvis är baserad på könsmaktsordningen men också på jämställdhetsperspektivet. I det 

kursiverade stycket i citatet nedan går det att utläsa att man vill förändra könsmaktsordningen 

och bryta den systematiska underordningen där kvinnor generellt har en svagare ställning men 

man vill göra det utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Man vill alltså att kvinnor ska höjas till 

mäns nivå socialt, ekonomiskt och politiskt. Med den formuleringen förblir mannen norm och 

jämställdheten blir därför också på mäns villkor. 

Jämställdhetspolitiken bygger på den feministiska utgångspunkten att det finns en ordning 

eller ett socialt system i samhället som upprätthåller ojämlika maktförhållanden mellan 

könen, där kvinnor är underordnade och män är överordnade som grupper i samhället och 

där mannen/det manliga utgör normen. Jämställdhetspolitiken syftar till att förändra denna 

könsmaktordning och bryta den systematiska underordningen som innebär att kvinnor 

generellt har en svagare social, ekonomisk och politisk position i samhället än vad män 

har, även om det också finns skillnader inom gruppen kvinnor och gruppen män. Samhället 

är ordnat efter kön på ett strukturellt plan, men könsmaktordningen tar sig också konkreta 

uttryck i individuella kvinnors och mäns, flickors och pojkars liv.22  

 

Genussystemet med mannen som norm 

Arbetslivet speglar vårt övriga samhälle. I samhället finns det olika förväntningar på män och 

kvinnor. Man brukar tala om vad som är manligt och kvinnligt; manliga färger, kvinnligt 

kroppsspråk, manlig klädstil, kvinnlig röst, manligt arbete, kvinnlig omsorg o.s.v. Man kan se 

dessa exempel som förväntningar av könen. Dessa förväntningar kallar Hirdman för 

genussystemet, vilket innefattar synliga och osynliga överenskommelser om hur man bör vara 

som man/kvinna. Genussystemet bygger på motsatstänkande. Om man bryter kontraktet 

trotsar man den norm om hur man ska vara/icke vara i samhället och ses som avvikande.23  

Olika yrkens könsmärkning har genom tiderna skiftat mellan olika kulturer, ett yrke som är 

typiskt för en kvinna i en kultur kan vara typiskt för en man i en annan kultur. Det är alltså 

inte yrkena i sig som har en manlig/kvinnlig identitet utan det är arbetsdelningen, 

genussystemet som är det viktiga för att åtskilja könen från varandra. Det medför att det blir 

                                                            
22 Regeringen. (2008-12-09).  Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken, Prop. 
2005/06:155 www.regeringen.se/content/1/c6/06/07/46/bc381acc.pdf,  s. 43-44 

23 Gemzöe (2002), s. 80 
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”förbjudet” för kvinnan att arbeta med något som är tillskrivet mannen och ”förbjudet” för 

mannen att arbeta med något tillskrivet kvinnan. Därför blir mannen och kvinnan ett 

motsatspar, beroende av varandras tillskriva egenskaper. Mannen och kvinnan får alltså 

fördelar av att bli ett par, det blir viktigt att komplettera varandras egenskaper i en 

heterosexuell relation.24  

Mannen är norm i samhället, om en man könsöverskrider och bryter genuskontraktet faller 

normen. Utifrån det perspektivet blir det lättare för en kvinna att syssla med manligt betingade 

sysslor eftersom hon då inte ändrar normen. Mannen som går in på kvinnligt territorium 

rubbar könsnormen och har därför mindre spelrum att bryta könsmönstrena.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24 Gemzöe (2002), s.87 
25 Nordberg (2005), s.47 
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Metod  

Vi har analyserat två gymnasieprograms programbroschyrer för att sedan intervjua de 

personer som är skapare av broschyren och de jämställdhetsmål det rörda 

gymnasieprogrammet vilar på. Vi har valt att fokusera på ett designprogram, värt att tänka på 

är att den könsuppdelning som råder på detta program även finns på många andra program. Vi 

har valt detta program eftersom vi tidigare har varit i kontakt med skolan och eftersom design 

är aktuellt för oss som bild- och textillärare, inte för att programmet har någon generell 

skillnad från andra gymnasieprogram. Designprogrammet är intressant eftersom 

träinriktningen historiskt är könsmärkt som manlig medan designprogrammet har en kvinnlig 

majoritet. Endast ett fåtal män har läst inriktningen mot trä.    

Vi har använt oss av tre olika metoder i vår undersökning; delvis strukturerad kvalitativ 

intervju, semiotitisk bildanalys och textanalys med komparativ kritisk närläsning inspirerad av 

diskursanalytiska redskap. 

Vår bild och textanalys har varit delvis komparativ eftersom vi jämfört två olika 

gymnasieprograms broschyrer med varandra. Båda broschyrerna innehöll slöjd och design i 

olika former och därför såg vi det intressant att med en komparativ metod undersöka hur ett 

liknande innehåll kan marknadsföras på både lika och olika sätt.  

 

Bildanalys 

Vi har analyserat bilderna i broschyrerna enligt metoden semiotisk bildanalys. Skåreus 

beskriver teorin: 

Den betraktar inte bilden som en tom yta på vilken vad som helst kan projiceras beroende på 

betraktaren eller kontexten. Den erbjuder en metod som sätter bilden i fokus och den 

systematiska analysen pekar på element, händelser och innehåll. Metoden ger oss begrepp att 

undersöka bilder samt att tala om betraktandet eller tolkningen.26  

                                                            
26 Skåreus Eva (2007) Digitala speglar – föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder. Umeå: 
Umeå Universitet, Instutitionen för estetiska ämnen, s.35 
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Semiotik betyder ursprungligen teckenlära. De bilder som analyseras sätts alltid ett 

sammanhang med människans kommunikation och upplevelser.27 Marner skiver: 

Semiotiken studerar hur mening uppstår generellt, hur tecken och betydelser fungerar i 

allmänhet; vad bild, språk, upplevelse, konst, litteratur, medvetande, varseblivning osv. är i 

relation till människan. Den studerar det sätt som verkligheten förmedlas till människan, den 
form som världen blir till upplevelse för oss.28 

En bildsemiotisk analys omfattar sociokulturella perspektiv. Det går alltså inte att göra en helt 

objektiv bildanalys eftersom vi är formade av den värld vi lever i. De bildsemiotiska analyser 

man gör blir därför generella eftersom man utgår från olika teorier om t.ex. makt, kön eller 

etnicitet, man kan alltså inte se individerna på bilderna som oberoende utan de måste ses i 

kontextuella sammanhang.29  

I den semiotiska bildanalysen har vi använt oss av några begrepp hämtade från Marners 

lathund för bildanalys där han utgått från Göran Sonesson som menar att livsvärlden får 

betydelse när människan upplever och betraktar den.30  

Referentiellt rum – Direkta hänvisningar eller associationer man får av att se bilden 

som; före, efter eller vid sidan om bilden eller lukt, smak eller rörelse. 

Ikonografi – Symboler som t.ex. ett hjärta som betyder kärlek, ett kors som betyder 

sorg. Olika innebörder av samma symbol. 

Konstruktionsart – Kirografisk = handgjort som t.ex. en målning, eller en täljd skulptur. 

Mekanografisk = maskingjord som t.ex. ett fotografi eller en film. 

Cirkulationsart – Hur bilden färdas från sändare till mottagare som t.ex. via television, 

ett vykort eller en utställning.31  

 

 

                                                            
27 Marner Anders (2008-12-17) Bildsemiotik i korthet 
http://www.educ.umu.se/~marner/artiklar/Semiotik%20i%20korthet.pdf,  s. 1 
28 Ibid.  
29 Ibid. s. 3 
30 Marner, Anders (2007-12-17)  Bildanalys enligt Göran Sonesson 
http://www.educ.umu.se/~marner/lathund.htm 
31 Ibid. 
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Textanalys 

Kritisk närläsning med inspiration av diskursanalytiska synsätt 

Grunden för vår textanalys är närläsning, att läsa texten och kartlägga innehållet i texten 

noggrant.  Men den är även kritisk analys, beroende av den kulturella kontexten vi lever i 

läser vi texter olika och uppfattar sammanhang och resonemang olika.32 Det finns alltså ingen 

generell textanalys utan analysen förändras beroende på vem som analyserar. När man läser 

en text kritiskt ställer man frågor om texten och dess innehåll. Vad har man valt att ha med i 

texten och vad har man uteslutit? Vad betonas? Vem har skrivit texten och vad är syftet?33    

När vi ställt dessa frågor i vår textanalys har vi inspirerats av diskursanalytiska synsätt. Man 

kan säga att en diskurs är ett samtal eller en diskussion kring ett tema. Beroende på vilken tid 

eller vilket socialt rum samtalet befinner sig i finns det regler om vad som får sägas och inte 

sägas, vilken diskurs som är viktig och vilken som är mindre viktig.34 

Diskursanalyser arbetar ofta med att söka förstå hur olika identiteter formas, vilka element som 

ingår i olika identiteter, hur diskurser avgör och avgränsar vilka identiteter som är möjliga i 

viss tid och viss rum.35   

Eftersom diskursanalys kan kopplas till identitetsskapande kan diskursanalys vara användbart 

i frågor gällande kön. Diskurser är något som ständigt produceras och skapas bland 

människor. Den rådande normen kring femininitet har skapats bl.a. genom handlingar, tal, text 

och bilder. Den kommer även att omskapas genom handlingar tal, text och bild när nya 

diskurser uppkommer. Människan har på så sätt en makt att påverka diskurserna och med det 

även sitt eget sociala rum.  

 

Komparativ analys 

Resultatet av vår textanalys blir en komparativ kritisk närläsning eftersom vi valt att granska 

två programbroschyrstexter i förhållande till varandra. Eftersom vi har jämfört 

designprogrammets broschyrtext med träteknikerprogrammets har vi inte enbart beskrivit och 

                                                            
32 Björkvall, Anders (2003) Svensk reklam och dess modelläsare . Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
s. 20   
33 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen – Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, s. 64-65 
34 Skolverket (2008-11-23) Att spåra och skapa genus i gymnasieskolans program- och kursplanstexters, s.7 
35 Ibid. s.7-8 
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förklarat innehållet i designprogrammets text utan även förklarat skillnaderna mellan de två 

texterna.36 

 

Intervjuerna 

Vi har använt oss av delvis strukturerad kvalitativ intervju eftersom vi är intresserade av 

intervjuobjektens värderingar och arbetssättet mellan gymnasieförvaltning, rektor och lärare. 

Intervjuerna har varit delvis strukturerade eftersom vi har haft bestämda frågeområden och 

frågor. Intervjufrågorna har däremot ställts som öppna frågor vilket är grunden för en 

kvalitativ intervju. Vi har även ställt följdfrågor vilka har skiljt sig åt beroende på 

respondenternas svar. Vi har spelat in intervjuerna på en diktafon för att sedan ordagrant 

transkribera dem. Intervjuerna pågick mellan 40 minuter till 60 minuter. Vi har tillämpat 

vetenskapsrådets forskningsetiska grundprinciper.37 Vi har valt att varken namnge den 

aktuella gymnasieskolan eller den akutella kommunen för att skydda informanternas 

anonymitet. 

 

Intervjun med den manliga träläraren 

Vi bokade en tid med läraren i fråga och träffade honom i en träverkstad på den aktuella 

skolan. Där arbetade elever självständigt och med handledning. Läraren som vi skulle 

intervjua hade inte lektion just då utan mötte oss i salen efter att vi frågat efter honom. Vi 

satte oss i hans delvis inglasade arbetsrum som låg mitt i verkstaden.  Där var det en aning 

dammigt av träspån och under hela intervjun kunde man kontinuerligt höra en 

populärradiokanal spela i bakgrunden medan maskiner då och då gjorde sig bemärkta. Läraren 

var under intervjuns inledning lite nervös men allt eftersom blev stämningen mer avslappnad 

och det skrattades även en del. Läraren svarade seriöst på frågorna. 

 

 

                                                            
36 Johansson & Svedner (2006), s. 64-65 
37 Vetenskapsrådet (2009-01-06) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
http://www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix.pdf 
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Intervjun med den kvinnliga textilläraren 

Den andra intervjun infann sig i en vävsal. Innan vi satte oss ned i salen med 

anteckningsblock och diktafon fick vi en rundtur i textilsalarna för att titta på årskurs tre 

arbeten inför avslutningsutställningen. Isabella har gjort en del av sin verksamhetsförlagda 

utbildning med textilläraren och vi hade beslutat att det därför var bäst att Elin skulle ha 

huvudansvaret för intervjun för att få svar som inte var avsedda för en person med tidigare 

kunskaper om ämnet. Vi satte oss i vävsalen eftersom den var tom. Bordet var stort och 

läraren satte sig på ena sidan och vi som intervjuade på andra, diktafonen placerades på mitten 

av det stora bordet. Detta gjorde att ögonen lätt fastnade på diktafonen och känslan av att det 

var en inspelning som pågick i rummet blev tydligt. Stämningen i början av intervjun var 

ganska stel vilket vi tror kan ha berott på placeringen av oss och diktafonen. I efterhand skulle 

vi inte valt att båda satt sig på den motsatta sidan som den intervjuade. Under intervjuns gång 

lättade stämningen och textilläraren kändes inte längre lika stel.  

 

Intervjun med den manliga rektorn och den kvinnliga studie- och yrkesvägledaren 

Vi hade per telefon bokat en tid med rektorn, men när vi på den utsatta dagen och tiden 

träffades sade rektorn som om det var underförstått att snart kommer studie- och 

yrkesvägledaren. Hon skulle bara vara med ett tag för sedan skulle hon på ett möte, hon gick 

också efter ungefär halva intervjun. Rektorn hälsade aldrig på oss men det gjorde studie- och 

yrkesvägledaren. Vi intervjuade rektorn och studie- och yrkesvägledaren i rektorns kontor där 

vi satt runt ett runt bord. Isabella hamnade nära studie- och yrkesvägledaren vilket gjorde att 

det blev svårare att ställa frågor till henne än till rektorn eftersom avståndet blev litet och 

snett. Stämningen var från början stel och informanterna hamnade en aning i försvarsställning 

men efter en stund släppte det en aning. Rektorn och studie- och yrkesvägledaren var noga 

med att ge fullständiga svar på frågorna.  

 

Intervjun med den kvinnliga projektkoordinatorn och den manliga personalkonsulten 

från gymnasieförvaltningen 

Nästa intervju befann sig i ett konferensrum i gymnasiekontorets korridorer på stadens 

stadshus. Vi blev trevligt bemötta med handslag och förfrågan om vi vill ha kaffe eller te. 
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Medan vi väntade på vår ena respondent som hämtade kaffe i personalrummet kom en god 

vän till oss båda som arbetar på stadshuset för att hälsa. Vilken effekt detta möte hade på 

intervjun vet vi inte, det fanns ingen märkbar reaktion på den respondent som satt med vid 

mötet med vår väninna. Från början skulle vi bara intervjua den manliga respondenten men 

han ville ha med en kvinnlig kollega som också arbetade med jämställdhetsfrågor på 

gymnasiekontoret. Man ville även ha frågorna i förväg, så respondenterna var väl förbereda 

på de frågorna som skulle komma vilket ingen av våra andra respondenter var. Detta gjorde 

det väldigt svårt för oss att styra intervjun, respondenterna valde fritt vilken fråga de själva 

ville svara på om vi inte tydligt styrde intervjun, vilket stundtals var mycket svårt. Man hade 

kopierat upp material från exempelvis deras jämställdhetsplan som vi fick tillsammans med 

svar vid vissa frågor. De hänvisade även till annan personal när de inte tyckte frågorna rörde 

deras arbete. Detta gjorde att det blev svårt att få en tydlig bild av deras arbete och även av 

deras egna åsikter och värderingar och vad som var deras yrkesroll. I slutet av intervjun 

tillkallade respondenterna den marknadsföringsansvariga för kommunens gymnasieskolor och 

den kvinnliga respondenten lämnade rummet i ca 5 min. Från denna stund var det mycket 

svårt att fortsätta den delvis strukturerade kvalitativa intervjun. Det intervjumaterial vi har när 

den marknadsföringsansvariga dykt upp är kvalitativt men inte delvis strukturerat. Då talar de 

tre respondenterna med varandra samt ställer frågor åt oss. Vi lyckas komma in då och då med 

frågor till den nya respondenten, vilken vi inte hade för avsikt att intervjua. Innan intervjun 

avslutas får vi se en reklamfilm från webbsidan youtube.com för kommunens gymnasieskolor. 

     

Arbetsfördelning 

Vi har till den största delen skrivit examensrapporten tillsammans med undantag då vi har 

delat upp arbetet. Vi kommer nedan att ta upp de områden vi delat upp, icke nämnda områden 

har vi skrivit tillsammans.  

Bakgrunden har vi delvis delat upp men under skrivandet ändå haft en aktiv dialog. Vi har 

alltså både i förväg och under och efter arbetets gång diskuterat vilka teorier vi vill grunda 

vårt arbete på för att sedan fördela arbetet oss emellan. Elin har skrivit om underrubrikerna; 

verksamhetsnivåer, kön, genuskontraktet med mannen som norm, designbegreppet och om 

designprogrammet. Isabella har skrivit om underrubrikerna; könsbaserade gymnasieval och 
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könsmärkta gymnasieprogram, Skolverket och gymnasieförvaltningens jämställdhetsmål och 

jämställdhetsproblem och könsmaktsförhållande.  

Isabella har skrivit allmänt om metod och allmänt om intervjuerna och Elin har skrivit om 

textanalys och bildanalys. Vi har delat upp stycket om intervjuerna följande: Elin har skrivit 

om intervjuerna med textilläraren och med gymnasieförvaltningen. Isabella har skrivit om 

träslöjdslärarens intervju och om intervjun med rektor.  

Intervjufrågorna har vi utformat tillsammans och under intervjuerna delade vi upp det så att 

en person fick ta en aktiv roll och ställa frågorna medan den andra personen fick ställa 

följdfrågor och anteckna stämningar runt omkring. Elin intervjuade textilläraren och 

tjänstekvinnan och tjänstemännen på gymnasieförvaltningen och Isabella intervjuade den 

manliga träläraren och rektorn och studievägledaren.  

I resultatet har Isabella skrivit träteknikerprogrammets textanalys och Elin 

designprogrammets textanalys. Isabella har skrivit den komparativa bildanalysen och Elin har 

skrivit den komparativa textanalysen. Isabella har skrivit analysen av intervjuresultatet på den 

första frågeställningen och Elin har skrivit analysen på den andra frågeställningen. 

I diskussionen har Elin skrivit avsnitten mellanled och avsaknaden av manliga elever  och 

Isabella har skrivit avsnitten värderingar om jämställdhet och kön, intresse och utbildning och 

andra perspektiv. 
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Resultat 

Semiotisk Bildanalys 

Om designprogrammets programbroschyr 

I reklambroschyren finns det tre mekanografiska fotografier som är specifika för 

designprogrammet. På varje bild finns en ung kvinna. Bilderna i broschyren är 

mottagarorienterade reklambilder. Mottagarna är elever i åk. 9 som ska välja 

gymnasieprogram och deras vårdnadshavare. Sändarna är marknadsföringsgruppen på 

gymnasieskolan, rektorn för programmet och programmets arbetslag. Cirkulationarten är via 

pappersexemplar.  

 

Designprogrammet - Bild 1  

 

Hyllan på bilden är gjord av både trä och metall och är därför ett ikonografiskt tecken för trä 

och metallslöjd. På bilden finns en ung kvinna och vi ser inte mycket av den miljö hon 

befinner sig i. Vad vi kan tyda bakom kvinnan är en vit vägg och ett fönster, inget man direkt 

kopplar till en slöjdsal. Det referentiella rummet hon befinner sig i är en skolmiljö eftersom 

bilden finns i en broschyr för en gymnasieskola, men det finns ingen direkt koppling till en 

verkstad eller en arbetsmiljö där man arbetar med design. Hon skulle lika gärna kunna arbeta i 

hemmet eller i en grundskolas slöjdsal. Den unga kvinnan har inga arbetskläder på sig och bär 
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örhängen och ring vilket inte är optimalt för ett verkstadsarbete. Det finns inga maskiner i 

bilden, arbetet utförs för hand. I bilden framgår inte vem som designat möbeln. Man kan inte 

heller se vad det är för möbel, möbeln samt dess design är inte i fokus i bilden. Slutsatsen är 

att det inte är någon typisk verkstadsmiljö och det finns ingen koppling till design i bilden. 

Det referentiella rummet blir en trä- och metallslöjdsal eftersom mottagarna (eleverna) som 

läser broschyen mest troligt har hållit i en tving under sina slöjdlektioner i grundskolan. 

Kvinnan på bilden böjer ned huvudet och därför får man en känsla av att bilden är tagen lätt 

uppifrån, ur ett fågelperspektiv. Bilden är även tagen nära henne vilket ger en närhetskänsla. 

Närheten sammantaget med ”bristen” på miljö förtydligar för mottagaren denna närhetskänsla 

som också signalerar intimitet. Kameran är även vid fotograferingen snedställd vilket ger ett 

ostadigt intryck. 

 

Designprogrammet - Bild 2 

 

 

Bilden visar en typisk slöjdsal.  En kvinnlig elev sitter i förgrunden av bilden och syr på en 

industrimaskin. Eftersom den industrioverlock som visas på bilden hör hemma i en 

klädindustriell miljö härleder den ikonografiskt till en sömmerskas arbetsliv. I bildens 

bakgrund finns en tydlig koppling till design, där provdockorna blir ett ikonografiskt tecken. 

Man har ställt upp provdockor med plagg som vi tror är exempel på vad eleverna sytt. Detta 

medför att bilden känns arrangerad. Det ser heller inte ut som att eleven på bilden syr ett 
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plagg utan snarare en provlapp. Om vi antar att hon syr en provlapp försvinner kopplingen att 

hon skulle vara designern till plaggen. Hon blir istället slöjdeleven som ska lära sig att sy. Vi 

ser stora delar av slöjdsalen men det finns inga andra människor i bakgrunden än eleven på 

bilden, detta sänder ut en känsla av stillhet och lugn. Bilden är tagen ur ett fågelperspektiv där 

mottagaren får överblick över symaskinsbordet. 

 

Designprogrammet - Bild 3 

 

Det är i det stora omöjligt att bilda sig en uppfattning om vad den unga kvinnan på bilden gör 

eller i vilken miljö hon befinner sig i, hon är i bilden endast ett poserande objekt. Kvinnan på 

bilden ler och ser glad ut och har en närmandegörande betydelse för de elever som läser 

broschyren och därför ser bilden i ett större sammanhang. Kanske vill bilden säga att 

designprogrammet är roligt och trevligt. Det finns inte någon annan koppling till 

designprogrammet. Den unga kvinnan står nedböjd mot ett föremål som är gjort i trä men 

föremålet är inte i fokus och det skulle lika gärna kunna vara en papperskorg som ett designat 

föremål.  

 

Om träteknikerprogrammets programbroschyr 

I reklambroschyren finns det tre mekanografiska fotografier som är specifika för 

Träteknikerprogrammet. På bild 1 och 3 finns en ung man, bild 2 innehåller verktyg. Bilderna 

i broschyren är mottagarorienterade reklambilder. Mottagarna är elever i åk. 9 som ska välja 

gymnasieprogram och deras vårdnadshavare. Sändarna är marknadsföringsgruppen på 
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gymnasieskolan, rektorn för programmet och programmets arbetslag. Cirkulationarten är via 

pappersexemplar.  

 

Träteknikerprogrammet - Bild 1 

 

I bildens förgrund finns en maskin som den unge mannen använder sig av. Den är ett 

ikonografiskt tecken för industri och teknik. Även bildens bakgrund med rör, kablar och 

tegelvägg signalerar att det referentiella rummet är en industriell miljö. Eleven har inte på sig 

typiska arbetskläder men däremot hörselkåpor vilket tyder på att det är hög ljudnivå vilket 

ytterligare förstärker den industriella miljön. Hörselkåporna på bilden visar även att här tänker 

man på arbetsmiljön. Bilden är tagen från ett grodperspektiv och den unge mannen är 

centrerad i bildens mitt. Eleven sitter stadigt och ser koncentrerad och nöjd ut. Bilden ser inte 

konstlad ut utan ser ut att vara tagen i ett lektionssammanhang.  

 

Träteknikerprogrammet - Bild 2  
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Bilden visar nio borrar och ser ut att vara taget i ett materialskåp. Det finns ingen fokus i 

bilden vilket gör att det ser ut som samtliga borrar rör sig. Detta och den perspektivverkan 

som skapas mellan de olika borrarna ger bilden liv. Livet och rörelsen i bilden kan vara ett 

ikonografiskt tecken för att programmet är fartfyllt. Bakom borrarna kan man urskilja något 

som liknar en trävägg eller ett träförråd. 

 

Träteknikerprogrammet - Bild 3 

 

På bild 3 ser vi en manlig elev som tittar mot en gestalt i förgrunden. Vi ser inte vem gestalten 

i förgrunden är men kan anta att även det är en elev eftersom gestalten ser ut att ha samma 

svarta huvtröja som eleven i bildens mittpunkt. Det referentiella rummet är en verkstad eller 

en industrimiljö med en stor grön maskin i bakgrunden samt rör, kablar och lysrör. Vi ser 

öppna ytor som inte är vanligt i en traditionell slöjdsal där det brukar finnas arbetsbänkar till 

varje elev. Eleven på bilden lutar sig mot något som ser ut som en hyvelmaskin. Man får 

känslan av att rummet är mycket maskinellt utrustat. Båda gestalterna på bilden håller i brädor 

och ser ut att ha ett samspel/dialog om sitt arbete. Man tänker att de arbetar kreativt med 

designen/skapandet av sina träprodukter. Eleven i bildens fokus har den typiska posen för en 

den tänkande människan som ses i exempelvis Auguste Rodins välkända staty Tänkaren, en 

symbol för filosofi.    
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Textanalys 

Designprogrammets programbroschyr 

På broschyrens framsida står med stort teckensnitt Designa din väg in i framtiden!  För 

eleverna som läser broschyren är framtiden ett laddat ord, de ska precis göra ett val som för 

vissa kommer att vara avgörande för framtiden. Detta laddade begrepp tillsammans med det 

centrala begreppet Design skapar en intresseveckande rubrik och en känsla av att man själv 

kan påverka sin framtid. Ordet design är synonymt med ordet formgivning – att ge form till 

någonting. Det sänder budskapet att eleven får inte bara designa föremål på sin utbildning 

utan även formge sin framtid. 

Nedanför rubriken går det att läsa En flexibel utbildning. Studieförberedande eller 

yrkesförberedande. Ordet flexibel finns även med i ett annat stycke i broschyren. Om man 

kopplar detta till den ovan nämnda rubriken så är även det ett förtydligande över vilka 

valmöjligheter eleven har, både i sin utbildning och som eleven kommer att få i sin framtid. 

Kanske beror denna iver efter att eleven ständigt ska göra val på vikten av att marknadsföra 

sig mot andra program och skolor. De vill förtydliga att på detta program får du designa din 

egen utbildning i större skala än på de andra programmen. Man nämner även att programmet 

är studieförberedande eller yrkesförberedande. Varför har man valt att ha ett eller i meningen? 

Utesluter det ena det andra? Kan man inte få både en yrkesförberedande utbildning och en 

universitetskompetens? Svaret på denna fråga framgår inte i broschyren.  

Man fortsätter koppla ordet design till elevens framtid i stycket Efter genomförd utbildning 

har du chansen att skapa en ny värld som designer! Eleven har efter avslutad utbildning 

chansen att bli något storslaget. Hur eleven kommer att förändra världen framgår inte, inte 

heller vilken värld man menar. Designvärlden? Modevärlden? Eller hela universum? Man tar 

upp miljötänkandet i broschyren, eleverna kommer att kunna arbeta på ett miljömässigt 

hållbart sätt. Miljö är ett mycket aktuellt ämne 2008. Är det med detta miljötänkande som 

eleverna kommer att kunna förändra världen och dess klimatförändringar? 

I åk 1 får eleverna en grund inom designområdet och en inblick i olika tekniker för 

produktframställning. Man arbetar både manuellt och med hjälp av dator. Ordet manuellt38 

syftar till arbete gjort för hand. Att använda dator som hjälpmedel gör man idag i de flesta 

                                                            
38 Malmström, Sten. (2002). 



23 

 

sammanhang. Det finns alltså ingen direkt koppling till arbete som sker industriellt. Detta ger 

en bild av att designprogrammet skapar produkter av trä, metall och textil genom en mer 

hantverksmässig framställning än industriell. Under programmets andra år specialiserar sig 

eleverna beroende på intresse och val.  Att vara intresserad av det man utbildar sig till är en 

viktig aspekt för yrkesvalet, så som chans till framtida arbete och ekonomi. Dessa aspekter 

kan bli avgörande när eleverna ska välja gymnasieprogram, universitetsutbildning eller yrke.39 

I broschyren framhålls intresseaspekten, det blir viktigt att eleverna tycker att trä, metall och 

textil är roligt. Här nämns även att man kan göra sin specialisering helt utanför skolan eller i 

kombination mellan arbetsplatsförlagd utbildning och skolförlagd utbildning. Denna 

samverkan med arbetslivet sätts inte i fokus i broschyrens marknadsföring. Vilket de skulle 

kunna göra för att locka elever till utbildningen eftersom ämnet idag är aktuellt. Regeringens 

utredning har på förslag att eleverna på de yrkesförberedande programmen ska ha minst 15 

veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).40 

I åk 3 fördjupar eleverna sina kunskaper. I stycket om denna årskurs går att läsa att eleverna 

gör ett större projektarbete utfört enskilt eller i grupp. Betoningen på större får 

designprogrammets projektarbete att verka mer gediget än andra programs projektarbeten. 

Projektarbete är obligatorisk kurs för alla gymnasieprogram och ska därför vara likvärdig.41 

I broschyrens sista stycke betonas hela skolans undersökande arbetssätt och att elevinflytande 

är viktigt på skolan. Eleverna som besökt programmets textilinriktning inför sitt gymnasieval 

vet att textillokalerna inte ligger i anslutning till den övriga skolan utan i en byggnad cirka 

200 m från skolan. Kanske vill man därför betona samhörigheten med den övriga skolan. 

Fortlöpande i hela broschyren använder man sig av versaler i första bokstaven i ord som syftar 

på broschyrens läsare som; Din väg, har Du chansen, ger Dig, Du arbetar. Individen hamnar i 

fokus på designprogrammet och man får en individuell utbildning utifrån sina intressen. 

Något som stämmer överens med den övriga analysen av programmet. 

                                                            
39  Saco. Inför valet. (2008-11-25). 
http://www.saco.se/templates/OcupationStandardPage.aspx?id=4174&epslanguage=SV  

40 SOU 2008:27. (2008-11-19). Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola. http://www.skolverket.se, s. 384 
 
41 Skolverket. (2008-12-12). Kursplan projektarbete. 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3902&extraId=  
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På broschyrens baksida finns en programplan, där man kan se vilka kärnämnen och 

karaktärsämnen programmet innefattar. Under karaktärsämnet syns det tydligt att man läser 

både studie- och yrkesförberedande kurser, vilket ger programmet både en akademisk och en 

kreativ känsla. I planen kan man se att man sedan väljer en inriktning men vilka kurser 

inriktningarna innefattar nämns inte. Läsaren får alltså ingen vetskap om vilka specifika 

kurser man läser på sin inriktning efter åk 1. 

 

Träteknikerprogrammets programbroschyr 

Texten i Träteknikerprogrammets broschyr använder sig av begrepp som träteknik och 

industriell produktion. Mellan begreppen träteknik och industriell produktion skriver man att 

eleverna kan skapa i trä och utveckla sin kreativa förmåga. Träteknik och industriell 

produktion associerar med teknik och industri, en mansdominerad sfär och yrkesliv och 

mansdominerade gymnasieprogram.42 43 Att skapa och utveckla sin kreativa förmåga 

associerar både med en kvinnlig och med en manlig sfär. De ”kreativa” programmen i 

gymnasieskolan som till exempel hantverksprogrammet och estetiska programmet är 

kvinnodominerat medan de stora ”kreativa” aktörerna i samhället ; arkitekter, konstnärer, 

designers är män.44 Samtidigt finns det många verksamma kvinnliga hantverkare. Genom att 

baka in meningen om att skapa i trä och utveckla sin kreativitet mellan begrepp som träteknik 

och industriell produktion hamnar begreppen skapa och kreativitet (associeras främst till 

kvinnligt) i bakgrunden och träteknik och industriell produktion (associeras till manligt) i 

förgrunden. 

På programbroschyrens förstasida skriver man att eleverna får grundläggande yrkeskunskaper 

inom olika typer av industriell produktion. På tredje sidan i programbroschyren skriver man 

att träteknikerprogrammet dessutom ger grundläggande behörighet till universitet och 

högskola. Genom att använda ordet dessutom blir det ett tillägg till övrig text. Det står även 

som sista mening på tredje och sista sidan (där det är flytande text). Att programmet både är 

yrkesförberedande och studieförberedande hamnar därför ur fokus och betoningen ligger 

                                                            
42 Skolverket  (2008-12-04) Gymnasieskolan – Elever – Riksnivå 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/12/61/Gy_Elever_Riksniv%E5_Tabell%204Awebb.xls 
43 Statistiska centralbyrån. (2008-12-02).  Antal förvärvsarbetande 16- år efter yrke och kön, FoB 75 - FoB 90. 
http://www.scb.se/templates/tableorchart____26303.asp 

44 Skolverket  (2008-12-04) Gymnasieskolan – Elever – Riksnivå 
http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/12/61/Gy_Elever_Riksniv%E5_Tabell%204Awebb.xls 
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istället på yrkesförberedande. En fjärdedel av broschyrens text handlar om arbetsplatsförlagd 

utbildning där eleverna får kontakt med företag i regionen. Det förstärker ytterligare att det är 

ett yrkesförberedande program. I samma stycke skriver man även att eleverna får möjlighet att 

specialisera sig och designa egna produkter i årskurs två och tre genom uppgifter inom olika 

kunskapsområden. Genom att betona att eleverna specialiserar sig och designar inom olika 

kunskapsområden utelämnar man att det skulle kunna vara ett fritt skapande. 

Kunskapsområdena blir istället ytterligare en förstärkning av att programmet är 

yrkesförberedande eftersom det associerar med karaktärskurser och delmoment. 

Den fjärde och sista sidan av broschyren består av en programplan där kärnämnen, 

gemensamma karaktärsämnen, valbara kurser, projektarbete och individuellt val är upplistade 

under dessa rubriker. Kärnämnesgruppen innehåller alla kärnämnen med ett långt radavstånd 

mellan och liten text. Gruppen för de gemensamma karaktärsämnena är listad med ett tätt 

radavstånd och liten text, även de valbara kurserna är listade med tätt radavstånd och liten 

text. Genom att lista kärnämnena med ett brett radavstånd ser texten lättläst ut och det kan 

associera med att kurserna är lätta eller grundläggande. Karaktärsämnena och de valbara 

kurserna ger genom det täta radavståndet ett intryck av att det är innehållsrikt och mycket att 

lära sig. En liten text visar också på seriositet och proffsighet. Det största karaktärsämnet är 

Industri Design (250p), majoriteten av de övriga karaktärsämnena har namn som antingen 

innehåller teknik, trä eller kunskap. 

 

Komparativ analys - Bilderna 

Skillnader mellan träteknikerprogrammets broschyr och designprogrammets broschyr kan 

utläsas ur flera aspekter.  

 

Det strukturella könsmaktsperspektivet  

På broschyrerna finns det tre bilder. På designprogrammets broschyr är det kvinnor på alla tre 

bilder. I träteknikbroschyren finns det män på två av tre bilder och en bild av borrar på den 

tredje. Majoriteten av eleverna på designprogrammet är kvinnor och majoriteten på 

träteknikprogrammet är män. Detta representerar också bilderna eftersom de visar den 

könsdominans som råder på respektive program. De grundskoleelever broschyrerna riktar sig 
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till får en bild av de två programmen som kvinnligt och manligt könsmärkta vilket kan 

relateras till ett strukturellt könsmaktsperspektiv eftersom könen hålls isär.45  

 

Könsmaktsperspektivet genom hur och var kameran är placerad  

Träteknikerprogrammets två bilder på manliga elever är båda fotograferade från ett 

grodperspektiv vilket ofta är använt i visuella medier (tv, film, tidningsbilder, reklambilder) 

för att illustrera makt.46 Personerna i bilderna ser mäktiga och självsäkra ut eftersom 

mottagaren av bilden hamnar på ”grodans plats” och därför känner sig mindre. 

Designprogrammets första bild har ett lätt fågelperspektiv och en närhet och den andra bilden 

har även den ett fågelperspektiv. På designprogrammets två första bilder möter mottagaren 

inte kvinnornas blick. Att inte möta någons blick kan vara ett tecken på blyghet eller 

underlägsenhet.47 Visserligen är båda kvinnorna koncentrerade, man vill ogärna lyfta blicken 

om man syr på en symaskin. Designprogrammets tredje bild är individcentrerad, men kvinnan 

på bilden har inget samband med designprogrammet förutom att hon är i rätt åldersgrupp för 

att vara gymnasieelev. Designprogrammets tredje bild kan enkelt placeras in i den kategori av 

reklambilder där det kvinnliga objektet är i centrum. Skillnaden mellan 

träteknikerprogrammets två bilder på män och designprogrammets tre bilder på kvinnor blir 

utifrån ett könsmaktsperspektiv mångtydig. Männen är porträtterade som mäktiga beroende på 

kameravinkeln. Mannen i den tredje bilden sitter i tänkarposen men mannen i den första 

bilden är passiv vilket är ovanligt för män i reklambilder. Kvinnorna på designprogrammet är 

dels porträtterade som aktiva förutom den tredje bilden där kvinnan är passiv och ett objekt, 

dels ur ett fågelperspektiv som ger en lägre maktposition. På de två första bilderna är ansiktet 

vinklat så att huvuddelen av det inte syns men det är genom kvinnligt könsmärkta attribut 

(örhänge, ring, långt hår, smink) ändå tydligt att personerna på bilderna är kvinnor och 

”kvinnliga”.  

 

 

 
                                                            
45 Gemzöe (2002), s.93 
46 Skåreus (2007), s. 50 
47 Ibid. 
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Hemmet, slöjden och fabriken 

 Träteknikerprogrammets två bilder på män är båda tagna i en miljö som associeras med 

träindustrin. Den andra bilden på borrarna skulle antingen kunna hänknytas till en industri 

eller en slöjdsal. Designprogrammets första bild associerar med träslöjd eller snickeri i 

hemmet men den andra bilden skulle kunna associeras med textilindustri på grund av industri 

overlocken eller en skolsal eftersom bord och stolar syns i bakgrunden. Provdockorna i 

bakgrunden associerar med design och skulle kunna härledas till både en textilindustriell 

miljö och en slöjdmiljö. Den tredje bilden associerar inte med designprogrammet, hemmet, 

slöjden eller fabriken överhuvudtaget. Träteknikerprogrammets bilder blir därför knutna till 

en mansdominerad industri och slöjdsal och designprogrammet till en kvinnodominerad 

textilindustri och en sfär av hemslöjdande och slöjdande.  

 

Komparativ analys – Texterna 

Intresseaspekten och den traditionella synen på hantverk  

När man läser reklambladet för träteknikprogrammet får man intrycket av eleverna som läser 

programmet infinner sig i en industriell miljö eftersom man nämner industriell produktion och 

arbetsplatsförlagd utbildning. I designprogrammets broschyr talar man om manuellt arbete 

vilket kan kopplas till typiskt traditionellt manuellt hantverksarbete eftersom den enda 

beskrivningen av hur de arbetar på programmet är manuellt. Vilket vidare kan kopplas till 

obetalt hemarbete, som vävning, strumpstickning och dukvirkning.  Arbete som idag ses som 

ett intresse men förr var en nödvändighet i hemmet eftersom man inte konsumerade på samma 

intensiva sätt som idag. Intresse är även en aspekt designprogrammet använder sig av i sin 

marknadsföring. Hemmet har sedan urminnes tider varit kvinnans domän, utestängd från 

arbetslivet medan mannen haft ett yrke och en arbetsplats att gå till. Genom att programmet 

använder sig av designbegreppet som inte förknippas med något man sysslar med hemma utan 

ett yrke döljer man hantverksstatusen på manuellt skapande i trä och textil.  
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Mannen som yrkesutövare 

 I båda broschyrerna framhåller man vad utbildningarna kan leda vidare till. I 

textilprogrammets broschyr kan man läsa att man får många möjligheter till vidare studier och 

framtida yrkesval och att programmet är studie eller yrkesvägledande. Vad man får för yrke 

eller vad man kan studera efter avslutad utbildning nämns inte. Det blir även otydligt om 

programmet är studie eller yrkesförberedandet i och med det eller som finns mellan de olika 

alternativen. Vilket får en att tro att eleverna måste välja en av inriktningarna. I 

träteknikutbildningen framgår tydligt att man får både en grundläggande gymnasiebehörighet 

och en yrkesförberedelse. Det finns även exempel på yrken som utbildningen kan leda till som 

maskinsnickare, CNC-operatör, montör m.m. Även detta går att koppla till då mannen hade en 

yrkestitel och kvinnan arbetade i hemmet utan varken yrke eller titel.  

 

Framtiden  

I textilprogrammets broschyr talar man inte enbart om framtiden som de framtida arbeten 

eleverna kan få utan även om eleverna som skapare av sin framtid. Man lockar inte med en 

yrkestitel utan en vidöppen framtid med olika val. Det blir därför svårt att se utbildningen som 

endast yrkesvägledande. Den flexibilitet utbildningen har enligt broschyren borde kräva att 

den är studievägledande. Vilket den förmodligen är enligt de kurser som går att läsa på 

broschyrens baksida. Oklarheten ligger i språkvalet i programbroschyren. Idag är det fler 

kvinnor är män som läser vidare efter gymnasieskolan. Om man riktar en gymnasieutbildning 

mot unga kvinnor kan det mycket väl locka med en flexibel utbildning där de själva kan 

designa deras egen framtid.48  

 

 

 

                                                            
48 Högskoleverket. (2008-11-14). Stora regionala skillnader i övergång till högskola 
http://www.hsv.se/download/18.47873ee11827f812de8000278/regionala-skillnader-08.pdf 
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Analys av intervjuerna - Hur kopplar gymnasieförvaltning, rektor och 

lärare designprogrammets marknadsföring till jämställdhetsmålen i bild 

och text; attityder, värderingar och undertexter? 

 

Attityder och värderingar om kön 

När Designprogrammet startades för ungefär 10 år sedan (idag 2008) hade grundarna 

ursprungligen en idé om att kvotera in eleverna efter kön, men det fick de inte som träläraren 

påpekade. Han menade även att ett mål är att de vill få in fler pojkar på programmet och 

textilläraren håller med. 

Textilläraren: Att vi vill visa att vi har den här bredden på programmet, att den både är den här 

bredden på programmet att det både är trä och textil och man kan vara i företag och flickor kan 

lika gärna jobba med trä som att det är typisk killar som gör det. Eller omvänt att killar kan 

vara på textil, och det är helt okej.49  

Men när lärarna, rektorn och gymnasieförvaltningen talar om att det är viktigt med både 

manliga och kvinnliga sökande hänvisar de främst till att kvinnor ska läsa träinriktningen och 

desto mindre att män ska läsa textilinriktingen.  

Rektorn: Vinkla eller visa på att det här är ett program för både tjejer och killlar. Men 

sanningen är ju den att vi får inte riktigt får ut det budskapet för den här textila delen som av 

tradition är knutet lite till det kvinnliga könet slår igenom. Det är därför vi har försökt att göra 

den där informationsdriven att vi tog en lite mer grabbig, å nu hör ni ju vilka fördomar jag har. 

Iaf en svetslokal vi blanda alltså vi tog en kille och en tjej för att visa på att det här är för både. 

Både tjejer och killar.50 

Textilläraren: Men jag tror inte nån riktigt har tänkt på det ni nu säger att vi ska ha en kille med 

utan vi har väl kanske tänkt tvärtom att vi att det ska synas tjejer också kan ha trä, men det 

kanske är dumt av oss.51 

Då fokus ligger på att kvinnorna ska studera på manligt betingade gymnasieprogram blir 

könsbaserade val och jämställdhet en kvinnofråga. Det är kvinnor som ska anpassas och 

införlivas i en manlig värld, men att männen ska bryta mansnormen och studera på 

                                                            
49 Intervju textilläraren 
50 Intervju rektorn 
51 Intervju textilläraren 
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kvinnligt betingade program kommer i andra hand då det för referenterna blir en 

parentes som kommer efteråt.  

Personalkonsulten: Ja alltså vi har väl varit på olika inbjudningar, eller konferenser är väl fel att 

säga. *** *** för, men inte nå enskild utbildning för frågan. Det bygger på ett intresse, precis 

som du52. (…) Så det är väl mer ett intresse och en följd av intresset är att man kan fokusera 

mer på det.53 

Personalkonsulten, projektkoordinatorn och studie och yrkesvägledaren berättar om att de 

diskuterar jämställdhetsfrågor för att de är intresserade vilket ytterligare gör jämställdhet till 

en intressefråga. Enligt könsmaktsordningen behöver det inte vara av allas intresse att arbeta 

för ett jämställt samhälle. Den manliga grupp som har makt inom till exempel politik behöver 

inte tjäna mer på att det ska vara jämställt än på den könsmaktsordning som verkar idag. Män 

sitter till exempel i majoritet i finansutskottet, konstitutionsutskottet och justitieutskottet 

medan kvinnor sitter i majoritet i socialutskottet, socialförsäkringsutskottet och 

utbildningsutskottet.54 Den manliga majoriteten bestämmer alltså var pengarna ska fördelas 

och hur lagarna skall se ut medan den kvinnliga majoriteten beslutar om redan fördelade 

pengar i traditionellt kvinnliga vårdande områden. De som är intresserade av jämställdhet är 

de som ser baksidan av könsmaktsordingen, som studie och yrkesvägledaren uttrycker det. 

Studie och yrkesvägledaren: Så vi sitt ju i samma skit om man så ska säga (haha) så vi lever ju 

i det här och vi diskuterar ju det jätteofta. Eller hur för det är ju våran vardag så att säga.55  

Textilläraren talar även om intresse när hon talar om textil och trä. 

Textilläraren: Vi försöker egentligen fånga upp att flickor att bli intresserad av trä, och att 

pojkar kan bli intresserade av textilt.56 

Omsorgsarbetet och omvårdnadsarbetet som de kvinnligt dominerade utskotten nämnda ovan 

arbetar med är inte skilda från vad kvinnor arbetat med i hemmet sedan urminnes tider. 

Hemmet och arbetet blir därför del av samma intressebasis medan männens arbete är skilt från 

hemmets sysslor och intressen. På samma sätt blir slöjden ett intresse som kvinnor och män 

sedan urminnes tider har arbetat med i hemmet för att kunna tillgodose sina grundläggande 

                                                            
52 Personalkonsulten hänvisar till projektkoordinatorn under intervjun på  gymnasieförvaltningen. 
53 Intervju personalkonsulten, gymnasieförvaltningen 
54 Statistiska centralbyrån. (2008-12-10). På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0202_2006A01_BR_X10ST0601.pdf , s.95 
55 Intervju studie- och yrkesvägledaren 
56 Intervju textilläraren 
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behov. Genom att säga att flickor ska bli intresserade av trä talar man fortfarande om 

hemmets handarbete. Endast ett fåtal män har läst träinriktningen på designprogrammet men 

en majoritet män läser träteknikerprogrammet som har ett liknande innehåll och samma lokal. 

I träteknikerprogrammets broschyr skriver man däremot inte om intresse utan om teknik och 

industriell produktion vilket är ett manligt dominerat område.57 

Lärarna pratar mycket om kvinnorna som går på designprogrammet och hur drivna och 

duktiga de är. Lärarna och rektorn talar också varmt om elever som gått ut designprogrammet 

som har lyckats med studier och arbetsliv och går på designskolor, men när de nämner kön 

nämner de tre av fyra gånger män. Respondenterna har tydliga mål om att de vill att 

könsfördelningen ska vara jämn men de använder inga strategier och har inte utarbetat några 

strategier för att uppfylla dem.  

Isabella: Har ni haft någon speciell strategi eller någonting för att motverka dom här valen? 

Textilläraren: Nä, det kan jag inte påstå. Vi försöker bara marknadsföra oss på det sättet att när 

vi då pratar och informerar de här kvällarna att det inte är ett tjejprogram utan lika mycket för 

killar.58 

Rektorn: Där är alltså lärare från trä och beskriver vad dom gör och utfallet av det och hur det 

bemöts och man tar den textila delen och sen får eleverna också beskriva sin del. Vi försöker så 

att säga att ge hela bilden av programmet så att det inte blir vinklat. (…) Så handlingsplan, vi 

har det inte nerskrivet men vi har i vår diskussion kring programmet uppmärksammat det.59  

Rektorn talar därmed om tidsfördelning mellan inriktningarna när de informerar men inte om 

hur de arbetar mot könsbaserade gymnasieprogramval.  

 

Text och bildanalyser 

Texten i designprogrammet är utformad av rektorn. Träläraren tycker att texten är bra och att 

den precis beskriver det programmet handlar om. Träläraren påpekar även att skillnaden 

mellan designprogrammet och träteknikerprogrammet är att designprogrammet är 

studieförberedande och träteknikerprogrammet inte är det. På träteknikerprogrammet kan 

istället eleverna välja valbara kurser och därigenom göra programmet studieförberedande. 

                                                            
57 Waldén, Louise (1990) Genom symaskinens nålsöga: Teknik och social förändring i kvinnokultur och 
manskultur. Stockholm: Carlsson, s. 40  
58 Intervju textilläraren 
59 Intervju rektorn 
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Ingen respondent reagerade över formuleringen i ingressen i designprogrammets broschyr där 

det står att det är en flexibel utbildning som är studieförberedande eller yrkesförberedande.  

Respondenterna på gymnasieförvaltningen anser att bilderna och illustrationerna på 

broschyren som är allmänna är könsneutrala och att de inte är uppseendeväckande. De menar 

att det är på programmets specifika bilder blicken hamnar. Textilläraren talar också om den 

gemensamma layouten men fokuserar då på vad en annan lärare i arbetslaget ansåg om den ur 

negativ bemärkelse. Hon talade dock inte ur ett könsperspektiv.  

Den kvinnliga projektkoordinatorn på gymnasieförvaltningen påpekar flera gånger att 

det är viktigt med bilder och att hon tänkt på bilders betydelse mycket på senare tid, hon 

menar även att bilden är viktigare än texten. 

Projektkoordinatorn: Just nu är jag mycket för det här med bilderna. Hur bilden ändå påverkar 

en, det vet vi ju att det är viktigt, viktigare än vad som står skrivet i ord. Ändå då jag gick 

tillbaka till gymnasiesajten för designprogrammet som ni nu har en fråga om. Det var ju 

förskräckligt, det var ju tjejbilder för designprogram och det var killbilder för byggprogram 

som du har tagit fram. Det var jag inte medveten om förrän ni ställde frågan.60 

Träläraren på Designprogrammet anser att bilderna visar en snedvriden bild av programmet 

där textilinriktningen får ett större utrymme än träinriktningen eftersom bilderna inte visar 

träprodukterna. Bild ett och tre är från träinriktningen och träläraren har också varit med och 

valt ut bilderna, men han påpekar också att bild ett och tre var de bästa bilderna som fanns. 

Textilläraren ställer sig frågande när hon ser bild ett och undrar om kvinnan arbetar med trä 

eller metall vilket förtydligar trälärarens bildanalys. Det verkar inte enligt respondenterna 

finnas någon genomtänkt strategi när bilderna har tagits. 

Textillärare: Det är nog bara slumpens skördar. Jag ska se vem som sitter där… Det är nog bara 

slumpen. Det här har ju också varit så att det har varit en, inte vi inom lärare här utan en 

speciell lärare som har varit runt och fotograferat. Så det är inte alltid så att vi har tänkt att det 

ska vara en kille med. För ifjol fanns det ju så det finns ingen anledning att det inte ska vara 

med.61 

Rektorn menar istället att det är ett högt tempo i arbetet och det därför inte finns tid till att 

reflektera över bilderna. 

                                                            
60 Intervju projektkoordinatorn, gymnasieförvaltningen 
61 Intervju textilläraren 
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Rektorn: Näe alltså tempot är sånt att han gör ett förslag också ser det bra ut eller ser det inte 

bra ut.62  

På de andra gymnasieskolorna finns det en informatör som är anställd för att enbart arbeta 

med marknadsföring men på den aktuella skolan finns ingen sådan tjänst, utan där arbetar en 

marknadsföringsgrupp bestående av lärare och rektorer. De arbetar med marknadsföring för 

hela skolan. Ingen av respondenterna på den aktuella skolan är med i 

marknadsföringsgruppen. 

Rektorn: Vi har en grupp som jobbar och dom har ju kört igång nu vi har ju klarat av den här 

marknadsföringen igår och sen är dom igång med det som ska va i januari. Så dom jobbar ju 

hela tiden.63 

Rektorn talar i citatet ovan om att marknadsföringsgruppen har klarat av marknadsföringen 

men han pratar däremot inte om reflektion. Han menar även att tempot är högt och att 

förslaget antingen får ett ja eller nej. Tempot som rektorn talar om kan betyda brist på tid och 

att skolan inte har en anställd informatör kan både betyda att det är brist på pengar eller/och 

att det inte är en prioriterad tjänst på den aktuella skolan.  

Rektorn: Det här är ju mera då att vi har en fotograf som har gått runt och tagit autentiska 

bilder i dom miljöer dom är. Så jag vill inte påstå att vi har nåt såhär genomtänk att man, näe, 

så djupt. (…) Men när han går runt så ser han ju dom miljöer som är mest rådande och så. 64 

Träläraren berättar däremot att träinriktningen på Designprogrammet och 

Träteknikerprogrammet delar samma lokal. Rektorns uttalande blir därför märkligt då den 

rådande miljön i designprogrammet och träteknikerprogrammets lokal är likadan. 

Könsfördelningen skiljer sig markant mellan programmen, men eleverna torde använda 

samma maskiner och verktyg och vistas i samma maskinpark, i samma miljö. Träläraren 

berättar och visar även designelevernas arbetsvästar som ett företag i kommunen sponsrat. I 

designprogrammets programbroschyr framgår det inte att eleverna har arbetskläder. 

 

 

 

                                                            
62 Intervju rektorn 
63 Intervju rektorn 
64 Intervju rektorn 
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Analys av intervjuerna - Hur arbetar och samarbetar verksamhetsnivåerna 

med marknadsföringen av designprogrammets programbroschyr utifrån 

Skolverkets och gymnasieförvaltningens jämställdhetsmål att motverka 

könsbaserade gymnasieprogramval? 

 

Hur upplever de att de har lyckats? 

Vi frågade alla respondenter hur de tyckte att de hade lyckats med gymnasieförvaltningens 

mål att motverka könsbaserade gymnasieval men ingen respondent ansåg att de hade lyckats. 

Rektorn: Ja alltså vi kan ju inte påstå att vi har lyckats eftersom det är väldigt få pojkar som 

går.65 

Men rektorn menade samtidigt att det sker en förändring eftersom många unga kvinnor till 

exempel läser byggprogrammet. En liknande förändring kan däremot inte ses på 

kvinnodominerade gymnasieprogram. Träläraren och textilläraren talar om att sedan skolan 

öppnade ett nytt program, stylist och spaprogrammet, har konkurrensen blivit större om 

eleverna och designprogrammet har inte längre lika många sökande. Textilläraren berättar att 

stylist och spaprogrammet har en liten textilkurs. De har även en grundkurs i bild och kultur 

och stilhistoria som även designprogrammet har. Träläraren menar även att fler kvinnor går 

designprogrammet för att de har högre betyg. 

 

Begreppsdefinitionen av jämställdhet  

Designlärarna definierar vad jämställdhet är för dem men saknar en könsteoretisk 

kunskapsgrund. De kan förklara vad kön är men inte se det från flera sidor eller bottna 

begreppet i teoretiska ansatser. Det framgår inte heller om lärarna talar om jämställdhet som 

något som enbart handlar om män och kvinnor, vilket gör det oklart om de känner till 

skillnaden mellan begreppen jämställdhet och jämlikhet. 

Textilläraren: Jag tycker det är att värdera människor lika oavsett kön eller vilka folk man 

tillhör så att säga, ras. Det tycker jag är jämställdhet att man blir värderad lika högt oavsett vad 

                                                            
65 Intervju rektorn 
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jag är om man är kvinna eller man. För mej är det bara jämställdhet, jag vet inte hur jag ska 

svara. (Skratt).66 

Träläraren: Jämställdhet, (paus) ja jämställdhet det är ju likavärde och likaberättigande. Det 

kan man väl säga. Jämställdhet alltså. Du skall vara jämställd mot andra. Jag vet inte om man 

kan uttrycka sig på annat vis. Det är ju som ordet säger jämställdhet. Man ska va på samma 

nivå. Eller behandlas lika kan man ju säga också. Då är man ju jämställd.67 

För lärarna och rektorn finns en osäkerhet kring begreppet. Vi upplever att de blir 

mycket ställda när vi frågade om vad jämställdhet var för dem. 

Rektorn: Min definition av jämställdhet, ja just det, det här skulle man ju fått grunna på ett tag. 

(Skratt).68   

Gymnasieförvaltningen som hade läst frågorna innan intervjun hade en helt annan inställning 

till frågan. Man ville gärna börja intervjun med jämställdhetsfrågan eftersom den ansågs vara 

lättast. Kanske berodde denna inställning på att de som tjänstemän kunde luta sig mot 

gymnasieförvaltningens definition av jämställdhet. De hade redan tänkt igenom sitt svar på 

frågan och tagit med ett utdrag från gymnasieförvaltningens jämställdhetsplan där 

förvaltningen definierar jämställdhet. 

 

Bristen på utbildning i jämställdhetsfrågor 

För att arbeta med jämställdhetsfrågor krävs redskap för att ständigt se världen i ett 

jämställdhetsperspektiv. En grund för att kunna inhämta sig dessa redskap är att kunna 

definiera begreppet jämställdhet och se det från olika vinklar och genom olika teorier, vilken 

ingen av våra respondenter kunde. 

Projektkoordinatorn: Men det tror jag är viktigt att vi också i vår faktabeskrivning nu här att vi 

lägger fram förslag på någon form av utbildning, att man köper och gör seminarier. För att man 

öppnar ögonen. Fast att jag har jobbat på det här ett helt liv nästan på mitt sätt blir jag ändå 

betydligt mer medveten och lägger märke till saker som jag inte gjort bara jag hållt på med den 

här jämställdhetsplanen.69       

Ingen av våra respondenter har någon utbildning i jämställdhet vilket kan vara orsaken till 

osäkerheten kring begreppet. Om man som lärare vill ha mer kunskap i ämnet blir det då svårt 

att veta vart man ska vända sig om inte de yrkesutövare som sitter på de högsta posterna på 
                                                            
66 Intervju textilläraren 
67 Intervju träläraren 
68 Intervju rektorn 
69 Intervju projektkoordinatorn, gymnasieförvaltningen 
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skolan har en jämställdhetsutbildning. Så som citatet ovan visar har inte den intervjuade 

personalen på gymnasieförvaltningen reflekterat över att de inte har någon utbildning i 

jämställdhet trots att de ansvarar för jämställdhetsmål för en hel kommuns 

gymnasieverksamhet.      

  

Vetskapen om verksamhetsmålen 

Ingen av lärarna arbetar utifrån eller med gymnasieförvaltningens verksamhetsmål. Träläraren 

vet inte vilka verksamhetsmålen är eller vad gymnasieförvaltningen gör. Textilläraren 

däremot säger att de arbetar med målen inom arbetslaget men när hon beskriver arbetet talar 

hon om de mål lärarna inom designprogrammet sätter upp för sitt arbete. Om detta arbete 

utgår från verksamhetsplanen framgår inte. Värt att tillägga är att textilläraren och träläraren 

båda är med i samma arbetslag. Överlag har textilläraren en större inblick i verksamheten och 

vi kan utifrån intervjun dra slutsatsen att hon tar på sig större ansvar för vad som sker på 

programmet. I och med att hon har varit med i processen till den färdiga broschyren i större 

omfattning har hon även haft större chans att påverka marknadsföringen. Detta medför att de 

lärare som är intresserade och delaktiga i frågor gällande marknadsföring har större chans att 

påverka marknadsföringens utformning och innehåll.  

Elin: Ni får som inga direktiv från gymnasieförvaltningen om hur man skulle göra eller så där 

tänkte jag? När de har det som mål, att det går att nå fram till er att man samarbetar på nått sett. 

Textilläraren: Nej det har vi inte fått. Men det kanske vore värt att ta upp. Just det där att få in 

mer killar för det tror jag skulle vara mycket positivt för programmet.   

Textilläraren tycker det skulle vara en god ide att samarbeta med gymnasieförvaltningen, hon 

har en tilltro till förvaltningens arbete och antar med påstående ovan att förvaltningen ligger 

inne med kunskaper i jämställdhetsfrågor för att lärarna på designprogrammet och 

gymnasieförvaltningen ska kunna ha ett samarbete i frågan.  

 

Läroplanen 

När vi frågar rektorn om hur man arbetar utifrån läroplanens jämställdhetsmål berättar han att 

det förut funnits en kurs på skolan som heter livskunskap där man diskuterade saker som 

könsroller, att bli behandlade lika oavsett kön och manlighet och kvinnlighet. Kursen har 

tagits bort eftersom Skolverket visade på att det inte skulle finnas en speciell kurs i 
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jämställdhetsfrågor utan att det skulle finnas med övergripande i all undervisning. Samma syn 

har projektkoordinatorn på hur man ska bedriva jämställdhetsfrågor på 

gymnasieförvaltningen: 

Projektkoordinatorn: Asså de är det står ju också i vår verksamhetsplan att det här får inte vara 

nått som bedrivs som en liten ö som ett speciellt jippo eller något som händer några gånger om 

året. Det ska genomsyra allt arbete, det ska verkligen synas att det är genustänket, 

jämställdhetstänket, ett mångfalldhetstänk. Det ska inte ligga som en ö för sig.70  

Gymnasieförvaltningen arbetar inte utifrån läroplanen eftersom den är riktad mot 

verksamheten och inte förvaltningen. Gymnasieskolan tar även upp jämställdhet via en 

elevenkät till elever och en medarbetarenkät till personalen samt att det förekommer 

studiedagar. Det är oklart om textilläraren har anammat rektorns, gymnasieförvaltning 

och läroplanens syn på att jämställdhetsfrågor ska finnas med i all undervisning. Om 

träläraren har gjort det framgår inte.  

Textilläraren: Ja det är ju alltså, den och det där utifrån våran målbeskrivning det sker under 

höst och vår. Asså då vi verkligen sätter oss ned och funderar vad har gått snett och vad har 

gått bra och vad hade vi kunnat förverkliga och så vidare. Men just det här med jämställdhet 

det tror jag dom känner sig när dom väl är inne i vårat program men vi är ju för få killar att det 

känns riktigt bra. Nu är det ju bara i tvåan till exempel bara en kille och i ettan finns det inte 

nån. Det är väldigt synd. 71  

Träläraren: Ja, jo vi går ju ut från, det gör vi allihop. Går utifrån Skolverkets direktiv så att 

säga. Också har vi ju den här elevenkäten skick ut varje år får man gå utifrån det och 

medarbetarenkäten också. Skriv ut dom är planerna.  

Det samarbete man kan se gällande läroplansmålen är att man har en elevenkät och en 

medarbetarenkät vilken man sedan sammanställer och arbetar utifrån. Man har även 

studiedagar i jämställdhet, vilka inte verkar förekomma särskilt ofta enligt lärarna. Att 

gymnasieförvaltningen inte vill ha något koppling med läroplansmålen eftersom dessa 

mål kan ses som grundbulten för den verksamhet deras förvaltning arbetar inom.   

 

Informationsflödet mellan rektorn och gymnasieförvaltningen   

Under intervju med gymnasieförvaltningen var det mycket svårt att få en övergripande bild av 

som är förvaltningens arbetsuppgift. Enligt förklaringen nedan kan vi avläsa att våra 

                                                            
70 Intervju projektkoordinatorn, gymnasieförvaltningen 
71 Intervju textilläraren 
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respondenter från gymnasieförvaltningen ser sig som en mellanpart mellan politikerna och 

rektorerna där ett flöde med information passerar upp och ned. De säger även att det finns ett 

samarbete där man stöttar, hjälper och tipsar varandra.  

Projektkoordinatorn: Vi har ju som gemensamt att jobba ut den här verksamhetsplanen. Och 

följer upp det som finns. Vi får ju vårt uppdrag från politikerna, ett politiskt uppdrag. Och så 

ska det göras en verksamhetsplan och en budget så att det också går att genomföras på skolnivå 

så att säga av rektor och lärare. (…) Dom har ju sina rektorer under sig och dom här rektorerna 

har ju sina lärare under sig. Det blir ju som en form av hierarki. Men det finns ju ändå ett 

väldigt gott flöde upp och ned mellan tips och idéer, att stötta och hjälpa varandra.72 

Våra respondenter på gymnasieförvaltningen har ingen kontakt med rektorerna utan ser sig 

själv som pappersvändare. Deras uppgift är att samla ett faktaunderlag som lämnas in till 

gymnasiedirektören som för materialet vidare till rektorerna via frekventa sammanträden. 

Enligt våra respondenter på gymnasieförvaltningen samtalar man under dessa träffar om hur 

verksamheten ska arbeta mot eleverna. Projektkoordinatorn och personalkonsulten som skrivit 

verksamhetsplanen säger att man följer upp målen men vi får aldrig veta hur denna 

uppföljning sker. Det vi vet är att de målformulerare vi intervjuat inte har någon egen kontakt 

med lärare eller rektor. Därför är det svårt att förstå hur de vet att det finns ett gott samarbete 

mellan de olika verksamhetsnivåerna.   

 

Det är även svårt att få en tydlig bild av hur rektorn ser på samarbetet med 

gymnasieförvaltningen utifrån målbeskrivningarna. 

Isabella: Ehh. Hur ser samarbetet ut mellan gymnasiekontoret eller förvaltningen och rektor, 

lärare? I jämställdhetsfrågor? 

Rektorn: Jaa, äh jag kan inte peka på nått speciellt. Jag förstår att du vill ha svar på om man så 

att säga lyfter upp från gymnasiekontoret kontra. Alltså politikerna dom funderar väl på det här 

och vill ha svar på hur vi jobbar vidare med dom här målen men, men det är ju mera då ett 

överförande av information mellan varandra och det är ju oftast vi som sitter inne med svaret. 

(Haha).73 

Även rektorn talar om ett flöde, ett överförande av information. Men han talar inte om samma 

typ av flöde som gymnasieförvaltningen. Han talar istället om en envägskommunikation där 

                                                            
72 Intervju projektkoordinatorn, gymnasieförvaltningen. 
73 Intervju rektorn 
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politikerna är mottagare – vill ha ett svar på hur man arbetar på skolan och rektorn är sändare 

– lämnar ett svar. Här finns inget gott flöde upp och ned med tips, idéer och hjälp.    

Rektorn: Så det är ju vi som ska producera ett svar till dom förvaltning då som politiker och 

hela. Så den här frågan om det finns ett samarbete kring det här de, det som vore likvärdigt å 

med samma tyngd det finns ju inte utan det är ju snarare en grupp som ska producera och den 

andra som är mottagare.74 

Både gymnasieförvaltningen och rektor är överens om att gymnasieförvaltningen formulera 

målen som sedan ska förverkligas av rektor och lärare.   

Projektkoordinatorn: Vi ska ju genomföra de mål vi som fått av politikerna. Och sen ger vi då 

möjligheterna ut till skolorna, till verksamheterna och då ska dom genomföra de på skolorna.75 

För att förstå hur dessa förverkligas på den berörda skolan tar vi upp ett konkret exempel 

under intervjun med rektorn. Enligt verksamhetsplanen ska man ta fram en plan för 

jämställdhet och mångfald för 2008-2010 med hjälp av representanter för varje skola. Rektorn 

har ingen vetskap om denna grupp eller att det finns representanter på skolan. 

Elin: Men jag tänkte, det står ju såhär alltså, exempel på vad man ska göra för att nå målet. Ta 

fram en plan för jämställdhet och mångfald. Ja det kanske det är på gymnasieförvaltningen då. 

Och sen en arbetsgrupp med representanter från varje skola och verksamhet utses för att 

planera och att genomföra processer i organisationen. Är det någonting som ni har? 

Rektor: Näe det tycker jag inte att vi kan påstå att det finns. (paus). Nu, nu, nu är det här ju en, 

en. Alltså inte på den enskilda skolnivån i alla fall. Utan då är det ju gymnasienämnden alltså 

eller snarare för hela *** som är det samlade namnet för alla gymnasieskolor i *** kommun. Å 

de känner jag inte till hur dom, hur dom i så fall har kört igång med arbetet med det finns det 

säkert, men, det har jag inte någon kläm på. 

Elin: Man får ju som en liten bild av att det är någon satsning på jämställdhet mellan 2008 och 

2010. Eh. 

Rektor: Ja jag vet inte hur den här arbetsgruppen du läser om ser ut och vilka som är 

representanter från varje skola just i den gruppen, det kan jag heller inte svara på.76  

För att förstå detta i ett vidare perspektiv måsta man ha i åtanke att gymnasieförvaltningens 

arbete rör flera gymnasieskolor i kommunen, varje skola har en gymnasiechef och under 

gymnasiechefen finns flera olika rektorer. Gymnasieförvaltningen talar mycket om kontakten 

med skolornas gymnasiechef, inte rektorerna. Gymnasieskolornas chefer har kontakt med 

                                                            
74 Intervju rektorn 
75 Intervju projektkoordinatorn, gymnasieförvaltningen 
76 Intervju rektorn 
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gymnasieförvaltningen genom gymnasiedirektören. Det finns flera led informationen kan gå i, 

vilket kräver ett strukturerat informationsflöde. Det är alltså inte rektorn som är högst upp i 

hierarkin på den undersökta skolan och det finns andra rektorer på skolan. Eftersom han inte 

har hela ansvaret för hur verksamhetsplanens mål förverkligas kan rektorn säga att han inte 

vet om det finns en arbetsgrupp på skolan. Och på så sätt föra ansvaret till skolans andra 

ledare. Men han har ansvaret för designprogrammet. Om dessa mål ska praktiseras på detta 

program, med mycket sned könsuppdelning måste rektorn ha vetskap om arbetet.  

 

Glappet mellan teori och praktik 

Den bild av informationsflödet som gymnasieförvaltningen och rektor talar om stämmer inte 

överens med varandra, man delegerar över ansvaret på varandra. Rektorn vet inte om målet 

uppföljs och gymnasieförvaltningen säger att uppföljningen av målen är rektorns ansvar. 

Denna brist i kommunikationen gör att målen bara blir en pappersprodukt, ett glapp mellan 

teori och praktik. Skaparna av pappersprodukten på gymnasieförvaltningen har inte som 

arbetsuppgift att kommunicera om målen med rektor och lärare. Men de saknar inte idéer till 

hur man skulle kunna förändra den könssegregering som råder på gymnasieprogrammen. 

Exempel på idéer som nämndes under intervjun:  

• Att grundskoleeleverna borde få prova olika program innan de gör deras gymnasieval. 

• Att syokonsulenterna ska få de rätta redskapen när de går ut och pratar med eleverna. 

• Att man informerar föräldrar om kön och jämställdhet eftersom föräldrar ofta har 

delaktighet i valen. 

• Att kommunen kan börja med sommarjobb för unga kvinnor inom exempelvis teknik 

och för unga män inom äldreomsorgen för att skapa ett intresse.    

Det är däremot deras arbetsuppgift att följa upp hur/om målen har förverkligas genom rektor. 

Därför borde det ligga i hela gymnasieförvaltningens intresse att minska det glapp som gör att 

informationsflödet mellan rektor och förvaltning inte fungerar. 

 

 



41 

 

Diskussion 

Bild och text 

Skolans programbroschyrer är ett avslutat kapitel nu när marknadsföringen sker genom 

Internet, men principen är densamma, informationen sker med text och bild. Man har genom 

text försökt få elever av båda könen att läsa gymnasieprogrammet men bildspråkets betydelse 

har inte uppmärksammats. Gymnasieförvaltningen talar om bildernas betydelse och att det är 

förskräckligt med ”tjejbilderna” på designprogrammet broschyr. Men de säger även att de inte 

var medvetna om bilderna förrän de fick se dem under intervjun.77 Rektorn på det 

designprogrammet talar mycket om det tempo som finns på den aktuella skolan. Det finns 

enligt honom inte tid för reflektion.78 Att den aktuella skolan inte har en anställd informatör 

avspeglar också de värderingar skolan sätter vid bild och text när det gäller marknadsföring. 

Genom att inte ha en anställd informatör nedvärderar de informatörens arbete och utbildning 

och menar att lärare och rektorer kan göra detta arbete tillsammans utan utbildning. 

Gymnasieförvaltningen har en marknadsföringsansvarig, men han är inte ansvarig för de 

enskilda programbroschyrerna utan för den övergripande marknadsföringen av alla 

kommunens gymnasieskolor.79 Deras mål om att bryta tankemönster och väcka intresse för att 

vidga pojkars och flickors perspektiv når inte till de bilder programmet sänder ut. Vi vet inte 

hur uppföljningen av målen går till, kanske sker den via det typiska informationsflödet av ord 

och text uppföljningar och utvärderingar brukar ske i och de bilder som sänder ut så tydliga 

budskap blir aldrig infogade i dokument och sammanträden. 

Bildsemiotiken hamnar i intervjuerna i skymundan då ingen av refererenterna talar om det 

bildsemiotiska innehållet i bilderna som till exempel kameravinkel, belysning, val av kläder, 

blick och så vidare. Ingen av respondenterna har någon kunskap om hur man kan förändra en 

bilds betydelse med bildsemiotiska grepp.80 Genom att inte reflektera och analysera 

programmets marknadsföring återskapar man de könsmaktstrukturer man lever i. Värderingar 

i bild och text skickas på så sätt omedvetet vidare till skolans framtida elever.   

                                                            
77 Intervju projektkoordinatorn 
78 Intervju rektorn 
79 Intervju projektkoordinatorn och personalkonsulten 
80 Marner, Anders (2008-12-17) Bildanalys enligt Göran Sonesson. 
http://www.educ.umu.se/~marner/lathund.htm 
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I texten i designprogrammets broschyr nämns begrepp som har en tydlig koppling till en 

typiskt kvinnlig sfär så som manuellt arbete, arbete styrt av intresse, flexibilitet, utbildning 

utan fokus på yrkesroll. Enligt respondenterna på designprogrammet har de reflekterat över 

kön och jämställdhet när de skrivit texten.81 Vår analys är ett resultat av en närläsning och en 

tydlig fokusering på hur kön skapas i texten. Trots att textförfattarna hade i åtanke att skriva 

en könsneutral text finns värderingar om vad kön är med i allt vi gör. Samhället är ännu inte 

jämställt och vi skapar och upprätthåller kön omedvetet hur medvetna vi än är. För att 

medvetandegöra hur man själv skapar kön måste man ha instrument för att urskilja sitt eget 

könsskapande.82 En temadag i jämställdhet öppnar upp ögon men ger inte tillräckligt med 

redskap för att man ska förstå dessa komplexa strukturer. För det krävs att skolan uppföljer 

läroplanens mål om att integrera jämställdhetsfrågor i all undervisning.83  

 

Värderingar om jämställdhet och kön 

Respondenterna använder till stor del jämställdhetsdefinitionen när de talar om jämställdhet, 

men de kan inte skilja på vad som är jämställdhet och vad som är jämlikhet.84 I flera av 

intervjuerna talar respondentera även om ras när de talar om jämställdhet. För att kunna arbeta 

jämställt och mot jämställdhetsmål är det grundläggande att väl känna till begreppet och målet 

man ska arbeta mot. Synen på kön ur antingen ett jämställdhetsperspektiv eller ett 

könsmaktsperspektiv speglar heller inte samma verklighet.85 Jämställdhetsvärderingar handlar 

som respondenterna också uttrycker att alla ska ha lika rättigheter men diskussionen utgår från 

ett normsystem där mannen är norm.86 När jämställdhetstexterna talar om att kvinnor ska ges 

samma rättigheter som män blir kvinnans intressen åsidosatta. En mångbottnad diskussion om 

vad kön är, jämställdhet och könsmaktsordningen saknas i verksamheten vi undersökt.  

 

 

 

                                                            
81 Intervju rektorn, textilläraren, träläraren 
82 Gemzöe (2002), s. 80 
83 Utbildningsdepartementet (1994) 
84 Jämo. Jämställdhet. (2008-11-24) http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/default.asp 
85 Holmberg (1993), s. 20-21 
86 Gemzöe (2002) s.80 
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Mellanled 

Det finns inget fungerande flöde mellan verksamhetsnivåerna vilket gör att det känns mycket 

svårt för samtliga verksamhetsnivåer att uppfylla gymnasieförvaltningens mål.87 Detta 

resulterar även i att de mål som skrivs inte har någon rot i gymnasieskolans verksamhet 

eftersom de som sår fröerna till målen gör det på en annan plats, i stadshuset på 

gymnasiekontoret. Om det inte känner till terrängen vet de inte heller vilket frö som passar 

och om man sedan inte vårdar sitt frö kommer de aldrig rotas och förverkligas. Det krävs 

ständig vattning för att fröet ska växa sig starkt. Gymnasieförvaltningen finns inte i skolans 

korridorer utan lämnar i stället fröet till rektorn som inte får några som helst anvisningar om 

hur de ska skötas. Därför krävs ett tätare samarbete mellan de olika partnerna om målen inte 

ska vara fina ord utan förändra elevernas könsbaserade gymnasieval vilket i längre sikt leder 

till en mer könsintegrerad arbetsmarknad. Kanske måste man uppmärksamma verksamheterna 

om vilket viktigt uppdrag de har. För att göra detta krävs utbildning för samtliga 

verksamhetnivåer i jämställdhet.  

 

Intresse och utbildning 

Intresse blir för respondenterna en viktig faktor när det gäller jämställdhet. Det är de som är 

intresserade som utbildar sig på sin egen fritid. Studie och yrkesvägledaren menar att hennes 

yrkeskår diskuterar jämställdhetsfrågor ofta eftersom de sitter i samma båt.88 Intresseaspekten 

är problematisk eftersom alla naturligtvis inte är intresserade av jämställdet. Det är de 

personer som berörs negativt av könsmaktsordningen som är intresserade eftersom de har ett 

intresse av att förändra sin situation.89 Skolan är starkt kvinnodominerad och därför tycks det 

märkligt att inte skolans personal har en större kunskap om vad kön är och hur det kan skapas. 

Men skolan är precis som resten av samhället strukturerad av makt och kön och där sätts 

okunskapen i sitt sammanhang. Utbildning är grundläggande för att kunna arbeta mot ett mål, 

det är självklart i alla skolämnen. Därför är det viktigt att skolan har behöriga lärare även i 

jämställdhetsfrågor. För att jämställdhet ska tas på allvar och inte enbart vara en intressefråga 

måste det lyftas på högre instanser och även på lärarutbildningen. De nya lärare som får sin 

                                                            
87 Gymnasieförvaltningens verksamhetsplan i aktuell kommun. 
88 Intervju studie- och yrkesvägledaren 
89 Holmberg (1993), s. 20-21 
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första tjänst måste vara utbildade för att det ska bli en förändring. Där har lärarutbildningen 

misslyckats eftersom det även på universitet är frivilligt för lärare och studenter att engagera 

sig i jämställdhet. Alla kurser ska visserligen ha ett köns, klass och etnicitetsperspektivitet 

men det kan i praktiken vara upptill varje lärares intresse att följa dessa mål efter egen 

förmåga och just intresse. Samma utveckling har skett inom gymnasieskolan. Eftersom 

Skolverket menar att det är bättre att jämställdhet ska genomsyra alla kurser har kursen 

livskunskap tagits bort.90 Det betyder att jämställdhet även här blivit en intressefråga. 

Respondenterna på gymnasieförvaltningen har inte heller någon jämställdhetsutbildning 

fastän de arbetar med en jämställdhetsundersökning. De har också läst på fritiden just efter 

intresse. Respondenterna talar även om deras familjer och deras barn och att de därför är 

utbildade, de har levt i praktiken med jämställdhet.91 Viljan att arbeta med jämställdhet och 

förkovra sig om könsteorier finns hos projektkoordinatorn men hon har inga verktyg att nå 

dessa. På gymnasieförvaltningen finns det ingen utbildning att få för tillfället men 

projektkoordinatorn och personalkonsulten menar att det vore en bra idé att genomföra.92 

Bristen på utbildning och det problem det medför tycks inte bottna i någon ovilja, alla 

respondenter ställer nyfiket frågor och undrar själva vad kön är, men de har ingen som de kan 

fråga eller någon utbildning där de kan söka svar och därmed ställa nya frågor. För att 

jämställdhetsarbetet ska fungera i praktiken behövs det kontinuerlig utbildning och 

fortbildning. Kanske vore det en god idé att anställa en jämställdhetskonsult som skulle kunna 

hålla utbildningar inom skolan och finnas till för att bolla idéer. Problemet blir däremot att 

denna person ofta engageras efter verksamhetens intresse. Den aktuella kommunen har ett 

jämställdhetsombud men kommunen är stor och har många verksamheter och 

jämställdhetsombudet resurser räcker knappast till för att genomföra kontinuerliga 

utbildningar. Om delar av lösningen skulle vara att anställa en jämställdhetskonsult till 

skolorna i den aktuella kommunen måste denna person ligga nära verksamheten och ha 

kontakt med de som faktiskt arbetar med eleverna, lärarna. För många mellanled genom 

rektorer och gymnasieförvaltning ger inte den kunskap om kön som krävs för att kunna 

undervisa med könsteoretiska teorier i ryggsäcken.  

På den aktuella skolan var jämställdhetsutbildningen knapp och lärarna och rektorn hade 

skilda minnesbilder av när och om utbildningen egentligen hade ägt rum. Eleverna hade 

                                                            
90 Intervju rektorn 
91 Intervju projektkoordinatorn och personalkonsulten 
92 Intervju projektkoordinatorn och personalkonsulten 
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ibland temadagar om jämställdhet och även om sex och samlevnad. När lärarna skulle 

undervisa om detta hade de dock ingen utbildning utan hade fått en kort information om vad 

de skulle undervisa om.93 Detta ger en bild av att undervisningen antagligen inte är objektiv 

och utformas efter många olika perspektiv utan snarare är utformad efter oprövade och 

personliga värderingar i jämställdhetsutbildningar. Lärarna kan inte undervisa eleverna ur ett 

icke-konfessionellt perspektiv när deras värderingar inte har ifrågasatts, omprövats och 

diskuterats och de inte har fått någon utbildning om det de ska prata om.   

När rektorn får frågan om de har någon strategi eller handlingsplan för att motverka 

könsbaserade gymnasieval blir svaret tydligt, det finns inte, men det diskuteras.94 Nerskrivna 

handlingsplaner och dokument behövs i skolan för att ange jämställdhetens seriositet. Det är 

oerhört viktigt att utforma en strategi för att motverka könsbaserade gymnasieval och arbeta 

för  jämställdhet. Könsmaktsordningen är ingenting som kan sättas ur balans genom en 

diskussion mellan kollegor baserat på intresse utan här behövs tydliga riktlinjer.95 Ty vi är ju 

alla del av könsmaktsordningen och inte fria människor som tänker som vi vill eller gör som 

vi vill helt utan yttre påverkan. Vi lever alla i ett sammanhang och detta sammanhang behöver 

formuleras. Om skolan inte vet vilka strukturella ordningar som råder kan skolan heller inte 

förändra dessa.  

 

Avsaknaden av manliga elever 

På designprogrammet finns en avsaknad av manliga elever, programmet har blivit könsmärkt 

som kvinnligt. Trä ses traditionellt som ett program för män, medan textil ses som kvinnligt. 

Program inriktade mot trä har under alla år haft mycket få kvinnliga sökanden, men när ett 

liknande program med inriktning på både trä och textil design startade lockar det istället in 

kvinnor. Vad kan detta bero på?  

När man startade designprogrammet hade man planer på att kvotera in eleverna utifrån kön, 

tanken var att man ville ha in lika många män som kvinnor.96 Men man fokuserade mer på att 

kvinnliga elever skulle inträda i det manligt betingade träområdet än att manliga elever skulle 

                                                            
93 Intervju textilläraren 
94 Intervju rektorn 
95 Holmberg (1993), s.20-21 
96 Intervju textilläraren 
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välja textil. Resultatet av den tanken verkar idag, tio år senare som en självuppfyllande 

profetia. 2008 års programbroschyr innehåller bara kvinnliga elever och våra respondenter på 

de olika verksamhetsnivåerna talar främst om att få kvinnor till träinriktningen på 

designprogrammet. För att få ett jämställt samhälle krävs det inte enbart att kvinnor får 

tillgång till traditionellt manligt dominerade områden utan även att männen kommer in i 

traditionellt kvinnliga områden. Genussystemet bygger på isärhållande av manliga och 

kvinnliga egenskaper som ska kompletteras i en heterosexuell relation.97 Om en man har 

typiskt kvinnligt könsmärkta egenskaper blir den person han behöver för att komplettera sina 

egenskaper med en man. Därför hotas heterosexualiteten om man rubbar på gränserna över 

vad som är manligt och kvinnligt och en man som syr eller en kvinna som snickrar kan ses 

som homosexuella. Eftersom mannen är normen i samhället blir det extra tydligt när han 

bryter genussystemet vilken kan vara en anledning till att män som sysslar med textildesign 

kan få en ”bögstämpel” eller förväntas vara feminina. Han trotsar då inte enbart mansnormen 

utan även heteronormen. Dessa förutfattade meningar som finns i samhället kan vara mycket 

svåra att strida emot som ung man vilket gör det extra svårt för män att gå in på typiskt 

kvinnligt betingade territorium. För att eleverna inte ska göra könsbaserade 

gymnasieprogramval krävs kanske att genussystemet blir helt upplöst. Utan ett genussystem 

har inte längre människors intressen något att göra med deras sexualitet.   

 

Andra perspektiv 

I detta examensarbete har vi satt fokus på jämställdhetsarbetet och att det finns en stark 

snedfördelning utifrån kön när ungdomar väljer gymnasieprogram. Denna snedfördelning 

behöver inte enbart bero på kön utan kan även vara en förlängning av elevernas 

klassbakgrund. Designprogrammet profilerar sig som ett teoretiskt och praktiskt program 

medan träteknikerprogrammet är yrkesförberedande. Det är idag ett faktum att kvinnor till 

större del läser vid universitet och högskola än vad män gör.  

 

Det har i denna undersökning blivit tydligt att värderingar, brist på utbildning och 

envägskommunikation ger avtryck – i marknadsföring, i skolan och i samhället. 

                                                            
97 Gemzöe (2002), s. 80 
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Bilaga 2 – Programbroschyr Träteknikerprogrammet s. 2 & 3 

 

 



 

Bilaga 3 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor lärare och rektor  

Vad säger marknadsföringen om gymnasieprogrammet design? (Attityder, 

Värderingar, Undertexter) 

1.1 Vilka värderingar och attityder vill ni nå ut med i broschyren? 

1.2 Hur tänkte ni på designprogrammet när ni valde bilder till broschyren? 

1.3 Hur tänkte ni på designprogrammet när ni skrev texten till broschyren? 

 

Hur kopplar kommun, rektor och lärare designprogrammets marknadsföring till 

jämställdhetsmålen? 

2.1 Hur arbetar ni med marknadsföring av designprogrammet? Vilka är ansvariga?  

2.2 Hur arbetar ni med marknadsföring av designprogrammet för att uppnå 

gymnasieförvaltningen och läroplanens jämställdhetsmål?  

 

Hur lyckas designprogrammet med kommunens mål att motverka genusbaserade 

gymnasieprogramval? 

3.1 Hur upplever du att ni lyckas med att motverka genusbaserade programval i 

designprogrammet? 

3.2  Vi har sett att det är en stor majoritet tjejer som läser designprogrammet, hur ser ni på 

detta? 

  

 Vad finns det för samarbete mellan de olika verksamhetsnivåerna i arbetet med 

jämställdhetsmålen och designprogramet? 

4.1 Hur arbetar ni utifrån läroplanens jämställdhetsmål? 

4.2 Vilken utbildning får designprogrammets rektor och lärare i jämställdhet? 

4.3 Hur samarbetar kommun, rektor,  lärare med jämställdhetfrågor? 

 



 

Hur använder man designbegreppet för att locka båda könen till designprogrammen? 

5.1 Hur använder ni er av designbegreppet i marknadsföringen av designprogrammet? 

Skillnader från innan programmet kallades design? 

 

6.1 Vad är jämställdhet?  

6.2 Vad är kön/genus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervjufrågor gymnasieförvaltningen  

1.1Beskriv erat arbete med jämställdhetsmålen i gymnasieförvaltningens verksamhetsplan? 

1.2 Hur arbetar ni med verksamhetsplanens jämställdhetsmål?  

1.3 Vad har ni för utbildning i jämställdhetsfrågor? 

 

2.1 Hur tror ni att man kan förändra den könsuppdelning som finns på många 

gymnasieprogram? 

2.2 Hur tror ni att marknadsföring kan påverka könsbaserade programval? 

2.3 Hur arbetar ni med könsbaserade programval? 

 

3.1 Hur samarbetar ni med gymnasieskolan och dess marknadsföring?  

3.2 Vad tycker ni om designprogrammet broschyr? I ett jämställdhetsperspektiv? 

3.3 Vilka värderingar och attityder sänder broschyren ut? 

 

4.1 Hur arbetar ni utifrån läroplanens jämställdhetsmål? 

4.2 Hur samarbetar ni med skolverket? 

4.3 Hur samarbetar kommun, rektor,  lärare med jämställdhetfrågor? 

 

5.1 Vad är jämställdhet? 

5.2 Vad är kön/genus? 

 

 

 

 


