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Sammanfattning 

Studiens syfte är att beskriva och analysera omständigheter som inverkar på flickor och 

pojkars könsöverskridande val till gymnasiet. Vidare är syftet att få kunskap om dessa elevers 

upplevelser i samband med det könsöverskridande valet och under utbildningsperioden. 

Studiens empiri samlades in genom kvalitativa intervjuer. Detta sätt ansågs mest lämpligt då 

det var individers erfarenheter, upplevelser och tankar vi ville studera. Genomförandet skedde 

på intervjupersonernas skola, på en studie- och yrkesvägledares kontor, och tog mellan 15 och 

45 minuter. Intervjuerna följde en semistrukturerad guide utifrån delområden. I resultatet 

framkom att intresse var den mest betydelsefulla faktorn för intervjupersonernas val av 

gymnasieutbildning men att även föräldrapåverkan förekom. Alla elever hade positiva och 

negativa erfarenheter under utbildningsperioden, där det mest avstickande var bemötandet 

från lärare och handledare på praktiken. Bemötandet upplevdes av intervjupersonerna i de 

flesta fall som bra, men undantag fanns, speciellt kring handledarnas bemötande på praktiken. 

Nästan ingen av intervjupersonerna hade haft något vägledningssamtal med studie- och 

yrkesvägledaren inför valet av gymnasieprogram. Slutsatsen som dras är att intresse är den 

viktigaste faktorn för eleverna när de väljer till gymnasiet, men att intresset kan kopplas till 

föräldrapåverkan. En annan slutsats som dras är att studie- och yrkesvägledning har skett i 

alldeles för liten utsträckning. 

Sökord: genus, mansdominerande, kvinnodominerande, intresse, social inlärningsteori.
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1. Inledning 

Gymnasieskolan består sedan den nya gymnasiereformen 2011 av tolv yrkesprogram och sex 

högskoleförberedandeprogram. Yrkesprogrammens syfte är att förbereda eleverna för att 

kunna arbeta inom ett specifikt yrkesområde direkt efter avslutad gymnasial utbildning. I 

dagsläget så är programvalen till gymnasiet i många fall könsstereotypiska, speciellt till de 

yrkesförberedande gymnasieprogrammen.
1
 Med könsstereotypiska val menar vi kvinnliga 

elever som exempelvis väljer yrkesprogram som omvårdnad och barn och fritid, eller manliga 

elever som söker till bygg- eller fordonsprogrammet. 

Åren då Lp 94 användes framgick en markant dominans av flickor på program som 

resulterade i yrken såsom barnsköterska, frisör och undersköterska.
2
 Dominansen av pojkar 

inom yrkesprogram, som resulterar i yrken där bristen på kvinnlig arbetskraft är stor, 

exempelvis snickare, lastbilsmekaniker och elektriker, är också tydlig. Denna könssegregering 

har hela tiden existerat på yrkesprogrammen enligt Skolverkets statistik, oavsett vilken 

läroplan som gällt.
3
 

Det finns tre sorters könssegregering; horisontell, vertikal och intern. Den vertikala 

könssegregeringen är den som placerar kvinnorna lägre än männen i hierarkierna. Den interna 

förekommer inom företag och organisationer. Vi är intresserade av den horisontella då den 

beskriver hur kvinnor arbetar inom specifika kvinnodominerade yrken och branscher medan 

män arbetar inom andra, mansdominerade. I Sverige år 2002 hade endast tolv procent av 

Sveriges arbetskraft sysselsättning inom yrken med jämn könsfördelning. Med jämn 

könsfördelning menas att båda könen är representerade med mellan 40 och 60 procent, 

exempelvis inom hotellbranschen och bankvärlden.
4
  

I skrivelsen från regeringen 1999 står det att läsa vad som dittills hade uppnåtts inom 

jämställdhetsarbete och vad som åsyftades att fokusera på inom området genom politiken på 

2000- talet.
5
 Då Sverige arbetar och har arbetat, både lokalt och nationellt, med frågor kring 

genus och jämställdhet, då de finns med som politiska mål, ansågs det önskvärt att arbeta för 

en mer könsutjämnande gymnasieskola.
6
 Syftet med, och förhoppningen om, en jämnare 

könsfördelning på de gymnasiala programmen var att också arbetsmarknaden skulle bli mer 

könsneutral, jämnare könsfördelad, vilket i sin tur skulle föra med sig flertalet fördelar. Dessa 

fördelar skulle vara i form av arbetsmatchning, där yrkesarbetande finns på rätt plats utifrån 

                                                           

1
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2
 Olofsson, Jonas. Utbildningsvägen - Vart leder den?, 2007. 

3
  Skolverket. Statistik om gymnasieskolan. http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4391 

4
 Cox, Roland. Jämställt vägval. Studie- och yrkesvägledning med genusperspektiv, 2005. 

5
 1999/2000:24. Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet. 
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kompetens och intresse, snarare än på grund av ett yrkesval grundat på kön och traditioner. 

Detta i sin tur leder till en ökning av ekonomisk tillväxt för företagen och för Sverige i och 

med att arbetslösheten minskar och sysselsättningen ökar.  Förbättrad hälsa och trivsel är 

tillika fördelar som följer på så sätt att även hemmets olika sysslor förmodas fördelas mer 

jämnt utifrån möjlighet och intresse, och där individens olika roller tillerkänns betydelse.
7
 

Inom skolans område uttrycks att jämställda och goda relationer mellan flickor och pojkar 

resulterar i de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
8
  

Skolan fick i uppdrag redan i 1969 års läroplan att aktivt arbeta för att motverka traditionella 

könsroller. Även när skolan har försökt bryta dessa traditionella könsmönster, genom bland 

annat jämlikhetsplaner som beskriver hur elever ska behandlas lika, men också en stor 

satsning på teknikkurser under sommaren för flickor, så är det väldigt lite som har ändrats.
9
 

Det har genomförts många kampanjer inom skolor för att öka antalet könsöverskridande 

gymnasieval.
10

 Traditionella utbildningsval har fortfarande starkt fäste i skolor, vilket framgår 

på både högstadiet och gymnasiet, via de könsstereotypiska val som ännu sker.
11

  

Vi finner detta område inom skolan mycket intressant för vår eget personliga vidkommande 

som blivande studie- och yrkesvägledare. Detta ämne är även intressant för politiker, andra 

studie- och yrkesvägledare, rektorer och annan skolpersonal. I valet mellan olika utbildningar 

och yrken är det avgörande vilket stöd och vilka kunskaper eleverna får med sig från skolan.
12

 

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar.
13

En väl fungerande studie- och 

yrkesvägledning i både grund- och gymnasieskolan är en förutsättning för att eleverna ska 

göra så bra val, inom både utbildning och yrke, som möjligt.
14

 Med hjälp av bra studie- och 

yrkesvägledning kan fler elever stödjas och uppmuntras att våga följa ett intresse för ett 

specifikt gymnasieval, som i förlängningen leder till ett specifikt yrke. Detta kan bidra till att 

de slentrianmässiga valen minskar och att de könsöverskridande valen ökar i antal.
15

  I 

flertalet tidigare forskningsrapporter framgår att elever många gånger blir bemötta utifrån 

traditionella värderingar kring hur flickor och pojkar anses bete sig och vad som kan förväntas 
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 Europeiska Socialfondens Tema Likabehandling, Nationella Sekretariatet för Genusforskning, Sveriges 
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av dem
16

. Alla som arbetar inom skolans värld måste granska sig själva och tillsammans 

arbeta för en ökad jämställdhet i samhället.  

Vad kan vi som studie- och yrkesvägledare göra för att underlätta och stötta eleverna ännu 

mer i utbildningsvalen, särskilt då vid könsöverskridande sådana? Att få ta del av de tankar 

och erfarenheter som påverkat elever i könsöverskridande gymnasieval kan ge mer kunskap 

och större förutsättningar att arbeta aktivt för en jämnare könsfördelning, både inom skolan, i 

hemmet och på arbetsmarknaden. Med mera kunskap inom detta område kan vi studie- och 

yrkesvägledare, liksom annan pedagogisk personal, medvetandegöra de egna värderingar som 

finns och därigenom stötta elever som väljer gymnasieprogram, omedvetet eller medvetet, 

avvikande utifrån egna och samhälleliga könsvärderingar.  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att beskriva och analysera omständigheter som inverkar på flickors och pojkars 

könsöverskridande val av gymnasialt yrkesprogram. Vidare är syftet att få kunskap om 

ungdomarnas upplevelser, i samband med utbildningsval och under utbildningsperioden. 

1: Vilka faktorer, anser eleverna, har påverkat utbildningsvalet? 

2: Vilka erfarenheter har eleverna av studie- och yrkesvägledning i samband med 

utbildningsvalet? 

3: Vilka negativa och positiva erfarenheter har eleverna upplevt i samband med 

utbildningsvalet och under utbildningsperioden? 
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2. Bakgrund 

För att ge en bakgrund till frågeställningarna kring könsöverskridande utbildningsval inleds 

avsnittet med en redogörelse för tidigare studier och forskning av påverkansfaktorer vid 

utbildningsval, samt elevernas erfarenhet och förväntningar av studie- och yrkesvägledning. 

Därefter följer studie- och yrkesvägledares uppfattning om förhållningssätt i samtal om 

utbildningsval och avslutningsvis ges en beskrivning av de negativa och positiva erfarenheter 

som upplevts av elever som valt könsöverskridande.  

2.1. Yrkesprogrammens statistik 

Vi har ställt samman diagram för att tydliggöra hur könssegregeringen sett ut i gymnasieval 

vid två tillfällen, med två läroplaner, det ena med uppgifter från 2010/2011, Lp94, det andra 

från 2012/2013, Gy11. De två diagrammen visar hur sökantalet såg ut baserat på kön och 

bygger på statistik tagen från Skolverket.
17

 Åren då Lp94 användes, och då det fanns fjorton 

yrkesprogram, framkommer en framträdande dominans av flickor på program som resulterade 

i yrken såsom barnsköterska, frisör och undersköterska.
18

 Dominansen av pojkar inom 

yrkesprogram, som resulterade i yrken där bristen på kvinnlig arbetskraft är stor, exempel 

snickare, lastbilsmekaniker och elektriker, är också tydlig. Denna könssegregering har hela 

tiden existerat på yrkesprogrammen enligt Skolverkets statistik, oavsett vilken läroplan som 

gällt.
19

 I den nuvarande läroplanen, Gy11, finns tolv yrkesprogram, och fortsatt samma 

könssegregering, samtidigt som de yrkesprogram som med Lp94 var mest könsjämna är 

detsamma med Gy11. Ett problem som kommer av könssegregeringen är att de pojkar och 

flickor som väljer ett könsöverskridande utbildningsval tenderar att hoppa av sin utbildning i 

större utsträckning än andra elever. En anledning kan vara det tuffa klimatet och det grova 

språket i de mansdominerade klasserna.
20

 Avhoppen resulterar i en längre väg för eleverna att 

utbilda sig, en del blir avskräckta från att studera, samtidigt som det kostar samhället pengar 

då dessa avhopp oftare leder till arbetslöshet.
21

 

 

                                                           

17
 Skolverket statistik Skolor och elever i gymnasieskolan läsår 2012/13. http://www.skolverket.se/statistik-och-

analys/statistik/2.4391/2.4392 och Skolverket statistik, Skolor och elever i gymnasieskolan läsår 2010/11. 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4391/2.4392/skolor-och-elever-i-gymnasieskolan-lasar-

2010-11-1.124788  

18
 Olofsson, Jonas. Utbildningsvägen - Vart leder den?, 2007. 

19
 Skolverket. Statistik om gymnasieskolan. http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4391 

20
 Skolverket. Könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval, 2006. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1653 

21
 Olofsson, Jonas. Utbildningsvägen - Vart leder den?, 2007. 
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Figur 1. Sökande till gymnasieskolan, 2010/2011, efter kön.
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Figur 2. Sökande till gymnasieskolan, 2012/2013, efter kön.

Flickor

Pojkar

 

Anm. Barn och fritidsprogrammet (BF) - Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)/Byggprogrammet (BP) - El- 

och energiprogrammet (EE)/Elprogrammet(EC)/Energiprogrammet(EN)Estetiskaprogrammet(ES) - Fordons- 

och transportprogrammet (FT)/Fordonsprogrammet(FP) - Handels- och administrationsprogrammet (HA)/(HP)- 

Hantverksprogrammet (HV) - Hotell- och turismprogrammet (HT)/Hotell- och Restaurangprogrammet(HR)- 

Industritekniska programmet (IN)Industriprogrammet(IP)  - Naturbruksprogrammet (NB)/(NP) - Restaurang- 

och livsmedelsprogrammet (RL)/Livsmedelsprogrammet(LP)  - VVS- och fatighetsprogrammet (VF) - Vård- 

och omsorgsprogrammet (VO)/Omvårdnadsprogrammet(OP) - Medieprogrammet(MP)(Gy11 

högskoleförberedande) 
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2.2. Påverkansfaktorer vid utbildningsval 

Under hela uppväxten formas flickor och pojkar till vad som anses vara typiskt just för flickor 

och pojkar i samhället. I barnets omgivning finns de vuxna som representerar vad som 

uppfattas som kvinnligt och manligt och därmed får barnet en uppfattning om vad som är 

kvinnligt respektive manligt.
22

 Det kan handla om vem som lagar maten, klipper gräsmattan 

eller lägger barnen för att sova. 

Både kvinnliga och manliga elever formas och styrs av traditionella värderingar om kvinnligt 

och manligt då de söker till gymnasiet. Det kan handla om att människor i omgivningen 

uttrycker åsikter som att flickor inte är byggda fysiskt för att arbeta inom byggbranschen eller 

att pojkar är homosexuella om de vill arbeta inom kvinnodominerande yrken som 

undersköterska eller frisör. Även bristande information om vilka yrken och utbildningar som 

finns, är en bidragande orsak till att elever inte alltid väljer som de själva skulle önska.
23

  

Anders Lovéns avhandling visar att eleverna, inför gymnasievalet, helt och hållet utgått från 

sina intressen. Intresset kunde emellertid uppfattas som två delar, yrkesintresse och 

utbildningsintresse. Samtidigt som eleverna i studien påpekade att intresset för yrket var det 

främsta skälet till val av utbildning, hade de tänkt på möjligheter i mån av betyg och 

färdigheter som krävdes för utbildningen. Majoriteten av svaren i studien pekade på att trivsel 

på utbildningen och möjligheten att få arbete efter avslutad utbildning var av stor betydelse 

vid valet. Vid förfrågan om föräldrars påverkan uttrycktes att deras åsikter naturligtvis hade 

viss betydelse, men att de inte styrde på något vis, enligt elevernas egen uppfattning.
24

 Det 

ansågs vara upp till eleven själv att välja gymnasieutbildning och i förlängningen ha ansvaret 

för densamma. I valet av utbildning väljer eleverna utifrån en utbildnings innehåll och 

kvalitet, samt dess betydelse för framtida utbildnings- eller yrkesval.
25

 

Resultatet från Lovéns studie styrks i ett betänkande, Den könsuppdelade arbetsmarknaden, i 

vilken det bland annat framkommer att den faktor som har störst betydelse vid utbildningsval 

är intresse. Betänkandet har tagits fram på uppdrag av regeringen för att visa hur 

könssegregeringen i Sverige har förändrats under 1990- talet och vilka faktorer det är som 

upprätthåller den. Utredaren av frågan hade också i uppgift att redogöra för vilka satsningar 

som gjorts för att motverka könssegregering.
26

 

 Även i Dresch och Lovéns enkätstudie, där sexhundra elever under sitt första år på gymnasiet 

deltagit, framgår att elevernas val av program stämde väl överens med deras intresse. Studien 

har undersökt vilka individer som rent faktiskt har påverkat eleverna att välja 

                                                           

22
 Olofsson, Jonas. Utbildningsvägen - Vart leder den?, 2007. 

23
 Skolverket, Ungdomars utbildnings- och yrkesval, 2004. 

24
 Lovén, Anders. Kvalet inför valet, 2000. 

25
 Skolverket, Ungdomars utbildnings- och yrkesval, 2004. 

26
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gymnasieprogram och i svaren framkommer att både föräldrar och studie- och yrkesvägledare 

haft betydelse. Hela 85 procent av eleverna säger att de har velat göra ett val som föräldrarna 

kunnat bli stolta över. Samtidigt visar resultatet i uppföljningsintervjuer att eleverna själva 

inte anser sig ha blivit påverkade i valet. Detta stämmer på det vis att eleverna själva inte är 

medvetna om de krafter som påverkat dem, enligt Dresch och Lovén. Deras slutsats blev att 

elevernas val, utifrån studien, visst var påverkat, och då av habitus (=omedvetna inlärda 

handlingsmönster) samt att de egentligen inte var medvetna om vad utbildningsvalet skulle 

komma att innebära. Eftersom eleverna inte är på det klara med vad de innehar för resurser, 

och vad de resurserna faktiskt har för betydelse vid gymnasieval, leder det ofta till avhopp och 

byte under första året på gymnasiet.
27

  

Det framgår i slutbetänkandet Flickor, pojkar, individer att det är svårare att välja något, 

exempelvis utbildning, som värderas lägre än något annat inom samma område. I många fall 

blir det svårare för en man att välja en kvinnodominerad utbildning, jämfört med om en 

kvinna väljer en mansdominerad utbildning, eftersom det manliga är mer eftersträvansvärt 

jämfört med den kvinnliga motsvarigheten. Detta kan förklaras som att det oftast ses som 

positivt om en flicka förknippas med något manligt, samtidigt som det oftast anses negativt då 

en man förknippas med kvinnligt. Att göra ett könsöverskridande gymnasieval kräver mycket 

av individen. I många fall väger inkluderingen i kamratgruppen tyngre än att gå sin egen väg. 

I betänkandet framgår att flickor och pojkar har lättare att göra könsöverskridande val desto 

äldre de blir, då de, i flesta fall, har hittat sin identitet och fått ökat självförtroende.
28

 

2.3. Förväntningar, uppfattningar och upplevelser kring studie- och yrkesvägledning  

Tidigare har det framkommit att det finns stora brister i grundskolan, kring studie- och 

yrkesvägledarnas arbete, när det gäller att hjälpa eleverna till självinsikt och ge dem kunskap 

kring vilka utbildnings- och yrkesmöjligheter som finns. En faktor som påverkar 

utformningen och inriktningen på vägledningen är bland annat förutsättningarna inom 

utbildningsväsendet. Andra faktorer som spelar in är förutsättningar på arbetsmarknaden samt 

förändringar i den organisation som vägledningen är en del av.
29

 

Enligt Gruffman och Schedins studie är det svårt för studie- och yrkesvägledare att arbeta i 

enlighet med läroplanen när det gäller att uppmärksamma de faktorer som bidrar till 

begränsningar, där ibland genus. Studie och yrkesvägledarna i studien menade att de behövde 

få större medvetenhet angående de processer som påverkar för att kunna ha möjlighet att 

bredda elevernas val utan påverkan av värderingar och traditioner kring genus.
30

 

                                                           

27
 Lundahl, Lisbeth. Att bana vägen mot framtiden, 2010. 

28
 SOU 2010:99 

29
 Skolverket. Ungdomars utbildnings- och yrkesval, 2004. 

30
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Även projektet Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län, som bygger sin empiri på 

intervjuer med studie- och yrkesvägledare, visade att medvetenhet över lag var av allra största 

vikt, men framförallt medvetenhet kring de egna värderingarna. Resultaten från intervjuerna 

visade att alla vägledare hela tiden behöver kompetensutveckling när det gäller genus och 

jämställdhet. En tanke som framkom var att en vägledare skulle kunna observeras av en annan 

vägledare under samtalen, för att tydliggöra vägledarens eventuella brister. En vägledare vid 

projektet ansåg att vägledningen påverkas, medvetet eller omedvetet, av de egna 

värderingarna. Den ideala vägledaren ska vara helt fri från fördomar och samtidigt inte heller 

styras av sin omedvetenhet.
31

 

I en artikel om elevers syn på vägledning i Skottland, där empirin samlades in genom 

gruppdiskussioner, pardiskussioner och frågeformulär, visade det sig att oavsett vilken 

erfarenhet och upplevelse eleverna haft av vägledning var de positivt inställda till själva 

vägledningssystemet. Den största anledningen till att det sågs som något positivt var att just i 

situationen med vägledaren upplevde eleven sig sedd som en enskild individ. Eleverna 

uttryckte krav på vad de ansåg vara viktiga kompetenser hos en vägledare. Att vara 

förtroendeingivande, ha integritet och uppfylla kraven på sekretess var de viktigaste. 

Dessutom ansåg eleverna att vägledaren skulle känna till eleverna som individer och när så 

var fallet kunde vägledaren hjälpa till mycket mer och göra större skillnad än om vägledaren 

inte kände till eleven. Flera elever tyckte att vägledningen främst var riktad mot 

problemelever och att mer tid borde läggas på elever utan problem. När eleverna pratade om 

tid med vägledaren efterlyste de mer, både enskilda samtal flera gånger om året men även 

gruppdiskussioner och information i klass.
32

 

I en avhandling av Lindh, där samtalet i studie- och yrkesvägledningen står i fokus, där 

resultaten bygger på för- och efterintervjuer och observationer, finner man liknande resultat. 

De sju eleverna i avhandlingen hade olika förväntningar på samtalet med studie- och 

yrkesvägledaren, dock med några gemensamma krav; tankar och idéer ska väckas, frågor ska 

besvaras, olika tillvägagångssätt ska förklaras. Den förväntning som delas av flertalet är dock 

att studie- och yrkesvägledaren ska känna till mer än eleven själv om möjligheter och 

alternativ. Eleverna både ville ha, och behövde, information och vägledning.
33

 

De sex vägledarna i studien menade att de alla ville att eleverna skulle ha fått ut något av 

samtalet men de kunde inte specificera vad det skulle vara. Flera av vägledarna menade att det 

fria valet var viktigt samtidigt som de undersökte hur verklighetsförankrat det valet var. När 

det kom till förhållningssätt gentemot eleverna under samtalen, menade alla att det var lika 

oavsett elev samt att informationen som gavs var färgad av egna värderingar i mer eller 

mindre grad. Ett fåtal av de intervjuade hade anammat att medvetandegöra sina egna 
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värderingar för att hålla sig så neutrala som möjligt i samtalen. Dock kan man inte från denna 

studie säga att de påverkar eller inte.
34

 

Skolverkets Allmänna råd och kommentarer skriver tydligt att studie- och yrkesvägledningen 

ska arbeta för att motverka att eleverna begränsas av sådant som kön, kulturell och/eller social 

bakgrund.
35

 Detta stöds också av skolverkets rapport, att skolan ska arbeta aktivt för att ge 

utrymme åt eleverna att prova på olika saker oavsett kön. Där framkommer även att skolan 

utifrån sitt jämställdhetsarbete ska ge möjligheter åt eleverna att utveckla sina förmågor utan 

att påverkas av bilden av kvinnligt och manligt.
36

 Studie- och yrkesvägledningen ska vara 

opartisk. Den ska inte heller vara influerad av utomstående företag eller organisationer. 

Studie- och yrkesvägledningen ska inte heller styra eleven utifrån de 

arbetsmarknadsprognoser som finns.
37

 Det framkommer i lagar och förordningar att flickor 

och pojkar ska få samma möjligheter att utveckla sina förmågor, utan att styras av 

traditionella könsmönster.
38

 

2.4. Negativa och positiva erfarenheter vid könsöverskridande val 

Innebörden av jämställdhet och genus kan skifta mycket mellan olika familjer och i många 

fall möts könsöverskridare av respekt. I många familjer och sociala omgivningar är 

könsmönstret redan förutbestämt och kan upplevas som omöjligt att ändra på. I de flesta fall 

drabbas kvinnliga elever av dessa begränsningar, men även de manliga är drabbade.
39

  

När unga män gjort ett könsöverskridande gymnasieval har deras vänner och bekanta ofta 

reagerat med skämt och viss tveksamhet. Manliga elever som valt ett könsöverskridande 

program har i vissa fall upplevt öppet hån från andra elever på skolan.
40

 De unga männen har 

haft ett genuint intresse som grundlagts redan i tidig ålder och i och med detta har dessa unga 

män verkligen vågat stå på sig och stå upp mot människors gliringar. I samma studie, Flickor, 

pojkar, individer, uppfattade sig både Tommy och Lars som särbehandlade under 

utbildningen, men på olika vis. Tommy upplevde att han kunde få undervisa sina kvinnliga 

klasskamrater inom diverse områden medan Lars hade möjlighet att ifrågasätta utbildningen 
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på ett helt annat sätt än kvinnorna i samma klass. Lars ansåg även att han blev mer 

uppmuntrad än kvinnorna.
41

  

I avhandlingen av Herrman svarade männen på vårdgymnasiet att en del av de kvinnliga 

lärarna hade som rutin att försöka uppmärksamma männen, på det traditionellt kvinnliga 

programmet, på ett negativt sätt, med bland annat sexuella gliringar.
42

 Fördomar kring 

kvinnor och män riskerar att återskapas i skolan genom bristande kunskap hos personalen.
43

 

Även efter utbildningen och in i arbetslivet har männen på kvinnodominerade arbetsplatser 

upplevt fördelar av sin könstillhörighet genom bland annat högre lön. På förskolan, där Lars 

arbetar, bemöts han av föräldrarna med en känsla av tacksamhet för att han är man. Båda 

männen har också upplevt vissa negativa konsekvenser av att vara man på ett 

kvinnodominerat arbetsområde. Bland annat har de kämpat mot samhällets syn på hur en 

riktig man ska vara, samtidigt som de förväntas inneha vissa kvinnliga egenskaper men ändå 

inte vara feminina.
44

 En annan negativ upplevelse de haft är känslan av utanförskap.
45

 

När det gäller unga kvinnor som valt ett mansdominerat gymnasieprogram är det större 

skillnad på upplevelser av utbildningen. Kvinnliga elever som gjort ett könsöverskridande 

gymnasieval upplever att de blir sämre behandlade jämfört med de manliga 

klasskamraterna.
46

 Enligt skolverkets rapport framkommer det att pojkar anser att det är bra 

sammanhållning och bra arbetsro i klassrummet, jämfört med flickorna.
47 De unga kvinnorna 

upplever sig utstå större prövningar och har nästintill en upplevelse av mobbing. Det har 

också visat sig att unga kvinnor på könsöverskridande gymnasieprogram, oftare än de unga 

männen på kvinnodominerande gymnasieprogram, gör avhopp. Dessa avhopp är ofta 

relaterade till könsmobbing, från eleverna men också lärarna, samtidigt som de unga 

kvinnorna, oftare än de unga männen, får tillgång till olika slags mentorsprogram, just för att 

underlätta och förhindra att sådana här saker sker.
48

 Sett till helheten så är avhoppen från 

gymnasieskolan fler bland elever som valt könsöverskridande gymnasieprogram än i övrigt. 

Många gånger handlar det om att skolorna inte varit beredda på, eller inte haft den kunskap 

som krävts för, att ta hand om elever som valt könsöverskridande.
49

 En annan orsak, som kan 
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kopplas ihop med stora avhopp, är skolmiljön som är hård i många fall och också att det finns 

få förebilder inom det egna könet inom utbildningen.
50

 

I praktiken kan det finnas begränsningar utifrån vilket kön man har. Med denna kunskap kan 

det vara svårt för unga elever att förhålla sig till det egna intresset av utbildningsval, då det 

lätt kan uppstå en konflikt mellan det önskade gymnasievalet och vilka möjligheter som finns 

ute på arbetsmarknaden.
51

 En stor del, av de elever som gjort könsöverskridande 

utbildningsval på gymnasiet, riskerar att i större omfattning än andra att bli arbetslösa. De 

utbildningar där flest arbetslösa inom påföljande yrken fanns år 2002 var för kvinnorna 

industriprogrammet och fordonsprogrammet. Under samma år var arbetslösheten bland 

männen högst hos de elever som hade gått omvårdnadsprogrammet.
52

 Kvinnliga elever 

uppmanas att göra könsöverskridande gymnasieval från skolans håll, samtidigt som kvinnliga 

elever vet att det kan vara tufft inom mansdominerade utbildningar och yrken.
53

 

Fackförbunden Målarna, Byggnads och Elektrikerna har som mål att fler kvinnor ska välja en 

utbildning inom mansdominerade yrken.
54

 

Cettner har skrivit en licentiatuppsats om kvinnor och deras upplevelser inom 

byggingenjörsbranschen. Det är ett traditionellt manligt yrkesområde med få kvinnor. Svaren 

som uppsatsen baserats på kommer från 11 intervjuer med kvinnor inom branschen. I 

uppsatsen visar det sig att de allra flesta hade varit med om flertalet negativa upplevelser, 

såsom att de känt sig tvungna till att tolerera viss kränkning och diskriminerande attityder 

eftersom de var kvinnor, samt att de haft svårt att bli tagna på allvar. Att kombinera detta yrke 

med familj och hem var svårt då de ofta var tvungna att tacka nej till de viktigare uppdragen 

med knappare deadline, vilket i sin tur ledde till att de inte kunna klättra vidare i karriären till 

en chefsposition. Det fanns också vissa fördelar med att vara kvinna i en mansdominerad 

yrkesbransch, till exempel fick de lite friare spelregler än männen. Alla informanterna menade 

dock att det var en tuff bransch att vara kvinna i.
55

 Skolverkets rapport lyfter fram att det är 

viktigt, för både manliga och kvinnliga elever, att den sociala miljön på arbetsplatsen är bra. 

Det är värdefullt att man har en bra chef, goda arbetskamrater och intressanta 

arbetsuppgifter.
56
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I skolverkets rapport framkommer det att pojkar och flickor behandlas olika redan från tidig 

ålder. Detta är inget som kommer först i grundskolan, utan studier visar att det finns med 

redan från förskolan. Det måste till en ökad förståelse hos lärarna om de egna attityderna 

kring vad som är kvinnligt respektive manligt. Samma rapport menar att de kvinnliga eleverna 

bryter mot de könsöverskridande valen i större utsträckning än vad manliga elever gör. De 

kvinnliga eleverna som gör könsöverskridande val upplever att de bemöts av mycket positiva 

reaktioner från omgivningen, jämfört med manliga elever i samma situation. Det framkommer 

att kvinnliga och manliga elever som väljer att göra ett könsöverskridande gymnasieval väljer 

att hoppa av utbildningen i större omfattning, jämfört med elever som valt traditionellt. Av 

dessa könsöverskridande avhopp skedde flertalet under det tredje året på gymnasiet.
57
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3. Social inlärningsteori 

Den sociala inlärningsteorin behandlar dels hur vi individer lär oss saker och ting, vilken 

betydelse andra människor har på vårt beteende men även hur vi tänker inför vårt handlande. 

Vi har även valt att ta med betydelsen av könsroller då även det har en stor inverkan på vårt 

handlande utifrån socialpsykologin som social inlärningsteori utgår ifrån.
58

 

Den sociala inlärningsteorin har sin grund i kognitiv psykologi och behavioristisk 

inlärningsteori. Behaviorismen anser att bara det beteende som går att omedelbart iaktta ska 

förklaras och analyseras. Behaviorismen är inte intresserad av att ta del av individers tankar 

och känslor, eftersom dessa inte går att iaktta. I behaviorismen undersöks betydelsen av yttre 

händelser på yttre beteenden med hänseende till olika typer av förstärkning.
59

 

I den kognitiva teorin däremot fokuseras det på människors tänkande och vilken betydelse det 

har för hur individer beter sig. Den kognitiva teorin lägger fokus på individers egna 

upplevelser och tolkningar. Den kognitiva ansatsen bygger på att människor själva kan 

värdesätta sina sociala relationer, tänka på dem och eventuella konsekvenser.
60

 

Social inlärningsteori består av både behavioristisk tradition och kognitiv tradition. Människor 

lär sig saker på två olika sätt enligt den sociala inlärningsteorin. Det ena handlar om att 

inlärningen sker genom observation av andra människor, modellinlärning. Det andra handlar 

om att vi lär oss av omgivningen och genom förstärkning och straff, direkt inlärning.
61

 

Modellinlärning innebär att människor lär sig genom att observera andra människor och 

genom härmning, identifikation och imitation. För att förtydliga begreppet modellinlärning 

jämför vi det med att lära sig en ny idrott. Först och främst måste individen rikta sin 

uppmärksamhet mot ledaren, som visar hur idrotten ska genomföras. Detta görs grundligt 

eftersom vi genom detta kan lära oss rörelserna och få ut mer av idrotten. Efter det handlar det 

om att minnas de rörelser som ledaren gjort för att lättare lära sig att genomföra dessa. I en 

idrott finns det oftast andra människor att titta på, vilket innebär att individen i fråga inte 

behöver komma ihåg rörelserna särskilt bra. Steg tre handlar om repetition och att det är 

viktigt att repetera för att lära sig på bästa sätt. Att repetera är viktigt både fysiskt och psykiskt 

oavsett inom vilket område det gäller. Den sista och fjärde punkten som ingår i 

modellinlärning är förmågan att återge de rörelser som ledaren visade i början. Det är inte 

alltid individen lyckas genomföra detta lika bra som ledaren, men det viktigaste är att 

individen återger rörelserna så gott det går i enlighet med de förutsättningarna som finns.
62

 

                                                           

58
 Angelöw, Bosse och Jonsson, Thom, Introduktion till socialpsykologi, 2000. 

59
 Ibid. 

60
 Angelöw, Bosse och Jonsson, Thom, Introduktion till socialpsykologi, 2000. 

61
 Ibid. 

62
 Angelöw, Bosse och Jonsson, Thom, Introduktion till socialpsykologi, 2000. 



 

14 

 

Direkt inlärning antar att individer lär sig av sitt tidigare handlande och vad konsekvensen av 

det blev. Ett barn lär sig ganska snart att om hen får en kaka från föräldrar, eller någon annan i 

dess närhet, vid en speciell handling så handlar barnet gärna likadant igen. Om barnet däremot 

skulle få ett straff på sitt handlande så medföra detta att barnet skulle undvika det handlandet 

igen. Att bara lära sig saker genom direkt inlärning är inte hållbart på längre sikt och ett av de 

effektivaste sätten att lära sig är att observera andra människors beteende.
63

 

Det finns tre faktorer som med växelverkan påverkar hur vi som människor beter oss. Det är 

förstärknings, kognitiv- och stimuluskontroll. Förstärkningskontroll innebär att oavsett om det 

handlar om belöningar eller bestraffningar så påverkar det individens beteende. Belöningen 

eller straffet behöver inte komma från andra människor, det kan vara något som individen 

själv upplevt som en bra eller dålig handling, som följs av en känsla av stolthet eller skam. 

Med kognitiv kontroll menas att det är inre tankeprocesser som styr individens beteende. Det 

vill säga att individen tänker efter, värderar utgången och handlar efter det. Även yttre 

händelser påverkar beteendet. Stimuluskontroll innebär att det finns olika rädslor, de flesta 

undviker de mest skrämmande och motsatsen när det gäller något positivt. Är individen 

exempelvis rädd för spindlar så försöker denne i allra högsta grad att undvika platser där det 

kan förekomma sådana.
64

 

Den sociala inlärningsteorin utgår från ett socialpsykologiskt synsätt då syftet med social 

psykologi är att kunna förstå och förklara kopplingen mellan den enskilda individens 

beteende, tankar och känslor gentemot det övriga samhället. Med övriga samhället menas 

materiella ting som byggnader, produkter och naturen. Med övriga samhället menas också 

andra individer och grupper eller olika institutioner i form av skola och arbetsliv.
65

 

Ur socialpsykologiskt synsätt är könsroller en annan viktig utgångspunkt kring beteende. I 

samspelet med andra människor socialiseras vi in i olika könsroller. Genom olika könsroller 

överförs de attityder och värderingar som anses viktiga och rätt, beroende på om individen är 

flicka eller pojke. Flickor och pojkar ser olika ut rent biologiskt och det finns forskare som 

menar att denna biologiska skillnad även finns i hur de olika könen tänker, känner och 

handlar. Flickor och pojkar har olika förväntningar på sig utifrån sin könstillhörighet. Om 

detta enbart beror på biologiska faktorer borde alla flickor respektive alla pojkar bete sig på 

ett likadant sätt och ha liknande egenskaper inom sitt kön, detta oberoende kultur och/eller 

samhälle.
66
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4. Metod 

Nedan presenteras hur vi gick tillväga för att göra vårt urval, genomförandet och 

tillförlitligheten i vårt val av metod.  

4.1. Datainsamlingsmetod 

Vårt syfte med intervjuerna är att upptäcka och identifiera strukturer hos intervjupersonens 

uppfattning och livsvärld i och med det könsöverskridande gymnasievalet. Av den 

anledningen är kvalitativa intervjuer den metod som är lämpligast och också den metod vi har 

valt att använda. Denscombe med flera anser att när intervjupersonernas uppfattningar och 

erfarenheter ska undersökas behövs intervjuer på djupet för att få en mer detaljerad 

beskrivning. 
67

  

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att kunna vara flexibla med
 
hög grad av 

strukturering då vi vet vad vi ska fråga om, samtidigt som frågorna är av blandad grad av 

strukturering då de är både öppna och slutna. En av de stora fördelarna med kvalitativ metod 

är att man kan blanda struktureringen av frågorna.
68

 Vi har gjort en intervjuguide med 

delområden. Vid varje delområde är det mellanhög standardisering av frågor för att täcka in 

alla aspekter av våra frågeställningar. Vissa frågor ska ställas och vissa områden ska täckas in 

annars är det relativt stora variationsmöjligheter av frågor då många är följdfrågor. Se bilaga1. 

Vi har använt oss av en diktafonapplikation på mobiltelefonen för inspelning av intervjuerna. 

4.2. Urval och avgränsning 

Vid valet av gymnasieskolor där intervjuerna skulle genomföras, så gjordes ett 

bekvämlighetsurval. Vi bor på olika platser geografiskt och valde därmed att intervjua elever 

på gymnasieskolorna närmast respektive bostadsort. I detta har vi även tagit hänsyn till 

begränsning av tid och resurser.
69

 Urvalet av intervjupersoner är subjektivt, vilket förklaras på 

följande sätt: 

“Termen används vid situationer då forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser 

som ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger 

mest värdefulla data.”
70 

Genom kontakt med personal på respektive skola fick vi klasslistor på relevanta 

yrkesprogram. De relevanta yrkesprogrammen är könssegregerade på det vis att mer än 60 

procent domineras av flickor eller pojkar. Vi valde att först fokusera på elever i årskurs tre, 

men i brist på intervjupersoner har även elever från årskurs två intervjuats. När det görs 

undersökningar kan det vara nödvändigt att få det godkänt av högre instans innan man börjar, 
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därför kontaktades berörda rektorer på skolorna för att få deras godkännande att genomföra 

intervjuerna.
71

 Detta gjordes via mejl där vi informerade om vilka vi är, varför vi ville göra 

dessa intervjuer samt frågade om de kunde ge klartecken till att genomföra intervjuerna. När 

detta skett kontaktades eleverna. Vi valde att ringa till våra intervjupersoner och vid första 

kontakten med de aktuella eleverna presenterade vi oss, förklarade vårt uppdrag och i de fall 

eleven tackade ja till att bli intervjuad, bokade vi tid och plats då intervjun skulle äga rum. 

Vi hade som mål att intervjua 12 elever. Tyvärr blev det ett bortfall på två personer, så i den 

slutliga undersökningen deltog totalt 10 intervjupersoner, 5 flickor och 5 pojkar. 

4.3. Genomförande 

Intervjuerna tog mellan 15 och 45 minuter. Vid kontakten med eleverna bestämde vi var vi 

skulle träffas för att genomföra intervjun. Redan innan första kontakten hade vi undersökt 

vilka möjliga lokaler som fanns att tillgå för att genomföra intervjuerna. På båda skolorna 

träffades vi på en studie- och yrkesvägledares kontor. På den ena skolan var det olika kontor 

för varje intervju. Även om kontoren skiftade var de i ungefär samma storlek, små och det 

fanns inget bord mellan den intervjuade och intervjuaren. Kontoret på den andra skolan var 

även det litet. På det kontoret satt den intervjuade och intervjuaren mittemot varandra med ett 

bord emellan sig. Vi gjorde intervjuerna enskilt, och det fanns inga störningsmoment av 

betydelse att reflektera över. Vi presenterade oss och förklarade återigen anledningen till att vi 

ville göra intervjun med den aktuella eleven. Frågan om inspelning var tillåten ställdes och i 

samtliga fall svarade intervjupersonerna ja. Vi berättade att intervjun var konfidentiell, vilket 

menas att endast vi som gör intervjuerna kommer att ha tillgång till intervjupersonernas 

personuppgifter.
72

  

4.4. Bearbeting av data 

Efter att intervjuerna var gjorda så transkriberades dessa. Detta var en tidskrävande och lång 

process.
73

 Vi fick med information som inte var relevant för vår studie, då de inte besvarande 

våra frågeställningar, och dessa sorterades bort. Sammanställningen gjordes genom att vi 

besvarade forskningsfrågorna en efter en, utifrån informationen som vi fått fram genom 

intervjuerna.  Vi namngav våra intervjuer med bokstäver mellan A och J för att lättare kunna 

sammanställa materialet, samt för att snabbt kunna se om vi hade något bortfall i någon fråga. 

Detta medförde att vi fick bättre överblick av vår empiri och kunde sammanställa sambanden 

mellan intervjupersonernas svar på ett enklare sätt. Därefter tog vi all relevant empiri till 

forskningsfråga ett och skrev ner resultatet, samma sak vidare med forskningsfråga två och 

tre. Vid analysering av resultaten utgick vi från vad resultaten visade på vardera 

forskningsfråga innan vi kopplade resultatet med vår tidigare bakgrund och teori för att kunna 
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genomföra analysen av resultatet. Vi tittade på om det fanns någon gemensam faktor mellan 

resultatet, teorin och bakgrunden och hur detta kunde analyseras på bästa sätt. Det fanns flera 

olika faktorer och gemensamma nämnare i olika skalor, och då har vi utgått först från den som 

har haft flest gemensamma nämnare och sen neråt i fallande skala. 

4.5. Tillförlitlighet 

Med reliabilitet så menas det att undersökningarna är gjorda på rätt sätt och att man kan lita på 

det som man kommit fram till, samt tillförlitligheten av mätinstrumentet. 
74

 Då vi är två olika 

individer som har gjort denna studie så har vi i den mån vi kunnat försökt göra det så lika som 

möjligt till exempel med hjälp av en intervjuguide. Troligast är ändå att resultatet är påverkat 

av att vi är två personer som har arbetat tillsammans med detta arbete, men att vi har gjort 

intervjuerna var för sig. Vi har tolkat intervjupersonernas svar utifrån oss själva och detta kan 

ha påverkat resultatet. 

En viktig sak att komma ihåg är att det, enligt vår uppfattning, finns tillräckligt med 

intervjupersoner för att tillfälligheter inte ska kunna påverka resultatet nämnvärt. Däremot 

bygger vår uppsats på få intervjupersoner och då finns det viss risk att resultatet inte går att 

generalisera.
75

 Validiteten är relativt hög då vi har undersökt det vi gav oss ut för att 

undersöka, nämligen intervjupersonernas omständigheter och upplevelser rörande deras 

gymnasieval.
76

 

4.6. Etiska aspekter 

Det finns inom forskningsintervjuer vissa etiska ståndpunkter att förhålla sig till, där man 

skiljer på moral och etik. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, och konsekvenser. 

Informerat samtycke betyder att forskaren har informerat intervjupersonerna om syftet med 

intervjun och studien samt vilka eventuella risker och fördelar det finns med att delta. 

Samtycke betyder att intervjupersonen deltar frivilligt och har rätten att dra sig ur när som 

helst personen vill. Vi har vid början av våra intervjuer fått samtycke från samtliga 

intervjupersoner. Vi har också fått samtycke från skolornas rektorer. Konfidentialiteten är av 

största vikt då empirin inte på något sätt ska identifiera intervjupersonerna. Detta 

informerades samtliga intervjupersoner om innan intervjun började. Vi har i uppsatsen tagit 

bort allt som skulle kunna avslöja intervjupersonernas riktiga identitet. Då det gäller 

konsekvenser, positiva och negativa, för intervjupersonerna har vi tagit hänsyn till att en 

eventuell skada ska vara så liten som möjligt. Det positiva har bland annat inneburit att varje 

intervjuperson har efter intervjun fått en trisslott som tack för medverkan.
77
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5. Resultat  

Nedan visas resultaten utifrån forskningsfrågornas ordning. Vi börjar med resultaten av vilka 

faktorer som eleverna själva anser har påverkat deras utbildningsval. Därefter kommer 

avsnittet om intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter, om studie- och yrkesvägledare 

och dess vägledning. Det hela avslutas med vilka negativa och positiva erfarenheter som 

eleverna reflekterar över. 

5.1. Faktorer som har påverkat utbildningsvalet 

En majoritet av intervjupersonerna hade valt gymnasieprogram utifrån ett intresse. Det kunde 

vara ett intresse för olika delar inom ett yrke, till exempel att måla. Ett annat intresse som 

framkom var att hjälpa till praktiskt, eller ett intresse för människor. Flera av faktorerna som 

hade påverkat eleverna vid deras utbildningsval kunde kombineras med varandra och det ena 

uteslöt inte det andra. Ett exempel på detta var en elev som valde efter intresse, men även 

utifrån att denne var praktiskt lagd. De intervjupersoner som hade intresse för människor och 

för att hjälpa, i kombination, hade valt Omvårdnadsprogrammet.  

”Att det är underbart att jobba med människor. Det var därför jag valde det. Försöka hjälpa 

dem så mycket jag kan.”(Pojke G) 

De övriga hade valt utifrån begränsningar kring olika skolor och vad de hade att erbjuda 

såsom inriktningar till eleverna. I valet mellan olika skolor så hade intervjupersonerna lyssnat 

till andras uppfattningar kring olika skolor och utbildningar. Skolornas rykten och traditioner 

hade också betydelse, där någon skola traditionellt fostrade läkare och advokater medan en 

annan var mer arbetsklass. 

”Ja, skolan var tråkig. Det var inga tjejer där.”(Pojke J) 

 ”Jag valde fordons på tre olika skolor i tre olika kommuner.”(Flicka C) 

En intervjuperson valde en specifik utbildning för att han hade tröttnat på skolan. Denne stod i 

valet mellan två olika program, men valde till slut det som innebar minst skolarbete. En annan 

elev valde utbildning på grund av att det skulle vara lätt att få jobb efter avslutad utbildning. 

Bland våra intervjupersoner så var det sex som hade någon i den närmsta familjen eller i 

släkten som arbetade inom utbildningsvalets bransch. Främst föräldrar och syskon, men också 

familj och släkt på längre avstånd. Det var ett fåtal som inte kände till någon alls som jobbade 

inom samma område.   

”Min pappa har kört hela mitt liv och sen har min morbror alltid haft lastbilar och jag har 

varit inne i lastbilar stor del av mitt liv.”(Flicka E) 

Det var inte många intervjupersoner som trodde att föräldrarna hade inverkat på deras 

gymnasieval. Utöver detta var det en intervjuperson som trodde att föräldrarna hade haft en 

inverkan på deras gymnasieval, men att denna inverkan var väldigt liten. Resterande 

intervjupersoner, det vill säga sju av tio, ansåg inte att föräldrarna påverkat deras val. På 
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frågan om intervjupersonen trodde att föräldrarna hade haft någon påverkan vid deras 

gymnasieval blev svaren i de flesta fall nekande. 

”De sa att jag fick gå det jag ville.”(Flicka D)  

”Jag har ju fått bestämma själv men de har ju sagt vad de tycker.”(Pojke J) 

Av dessa sju hade alla någon inom familjen som arbetade med ett yrke inom samma bransch 

som intervjupersonens utbildningsval skulle leda till. 

Bland intervjupersoner går åtta sitt förstahandsval medan de resterande två går sitt 

andrahandsval. De två intervjupersoner som går sitt andrahandsval kom in på sitt förstaval 

men valde av olika anledningar att byta gymnasieprogram inom en kort period. En av de åtta 

intervjupersonerna går ett specialutformat program där intervjupersonens förstahandsval 

kombineras med annan utbildning. Detta ändrades i år tre.  

5.2. Erfarenheter av studie- och yrkesvägledning i samband med utbildningsvalet 

Resultatet visade att endast två av tio intervjupersoner hade haft vägledningssamtal, där den 

ena hade haft flera stycken. Nära hälften av intervjupersonerna hade inte haft något 

vägledningssamtal alls och resten kunde inte minnas ifall de har haft något samtal.  

”Nej, faktiskt inte.”(Pojke H) 

”Nej, jag tror inte jag gjorde det faktiskt.”(Pojke G) 

”Då träffade jag ingen.” (Flicka A) 

En av intervjupersonerna som hade haft ett vägledningssamtal hade flera upplevelser och 

intryck av studie- och yrkesvägledaren. På det stora hela var erfarenheten av studie- och 

yrkesvägledaren positiv. Intervjupersonen tyckte att det var pinsamt i början att gå dit, bland 

annat för att han inte ville känna sig dum. Det som fick intervjupersonen att till slut gå till 

studie- och yrkesvägledaren var elevens vänner som hade varit där och som sa att det var okej. 

Dessutom var frågorna av stor vikt för eleven. Intervjupersonen tyckte att det hela med 

samtalen blev lite stressigt då eleven började samtala med studie- och yrkesvägledaren sent 

inför valet.  

Under samtalet fick intervjupersonen svar på alla sina frågor och ansåg att studie- och 

yrkesvägledaren skulle vara expert på området.  

”Jag kände att han var väl lite mer expert på området eller vad man ska säga.”(Pojke J) 

Eleven ansåg inte att studie- och yrkesvägledaren lade några egna värderingar i det han sa.  

”Nej, han la inga egna värderingar i det, det gjorde han inte.”(Pojke J) 

Intervjupersonen tyckte att studie- och yrkesvägledaren var schysst, bra, och att han fick svar 

på sina frågor. 
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”Jo, det var bra. Han var trevlig och så, man fick svar på frågorna, han hjälpte en och så. 

Det var skönt.” (Pojke J) 

Resterande sju av tio intervjupersoner kunde inte erinra sig något kring studie- och 

yrkesvägledaren på respektive skola och dennes arbete. 

Många hade fått information på olika vis inför gymnasievalet. Dock inte specifikt av studie- 

och yrkesvägledaren. Det kunde ha varit genom hemskickade broschyrer, information från 

annan skolpersonal eller genom gymnasieskolornas ”öppet hus”. 

”Men jag fick ju dom här broschyrerna eller vad det var.”(Pojke G) 

”Jag kommer ju från X och då var ju Y skola där och informerade innan.”(Flicka A) 

”Det var mest att kolla vad man ville gå och sen var vi runt på olika skolor och tittade på 

olika program.”(Flicka C) 

Väldigt få hade någon upplevelse av studie- och yrkesvägledning. De upplevelser som hade 

registrerats hos eleverna var att studie- och yrkesvägledaren skötte administration samt att 

reaktionen hos en annan hade varit positiv då eleven hade gjort ett könsöverskridande 

gymnasieval.  

”Hon tyckte det var roligt att man som tjej valt, skulle testa byggen.”(Flicka B) 

5.3. Negativa och positiva erfarenheter i samband med utbildningsvalet och under 

utbildningsperioden 

Alla intervjupersonerna hade upplevt något negativt med utbildningen. 

5.3.1. Negativa erfarenheter vid utbildningsvalet och under utbildningsperioden 

Bland intervjupersonerna var det tre av tio som hade upplevt något negativt i samband med 

själva utbildningsvalet. En aspekt, som några av intervjupersonerna hade upplevt som 

negativt, var bristande fysik. I vissa fall hade personen haft ont i kroppen redan vid 

utbildningsvalet och i vissa fall hade det även påverkat dem senare under utbildningsperioden.  

”Men jag har problem i ryggen och jag upptäckte tidigt att jag kan inte jobba med det här.” 

(Flicka B) 

Ett annan negativ erfarenhet som framkom var att personens släkt inte trodde eleven skulle 

klara av ett könsöverskridande gymnasieval på grund av fysik, eftersom eleven var väldigt 

liten till växten. I många fall valde intervjupersonerna skola utifrån andras upplevelser av om 

en skola var bra eller dålig, det vill säga skolans rykte och kultur. Bland annat var det en av 

intervjupersonerna som uttryckte att en släkting tyckte att eleven skulle välja en annan skola 

än den han själv gick på: 

 ”Han tyckte den skolan inte var så bra. Han tyckte att jag skulle välja en annan 

skola.”(Flicka C) 
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Det var bara en negativ erfarenhet angående lärarna, och det var en flicka som ansåg sig ha 

blivit curlad. 

”De tycker ibland att vissa saker behöver man inte göra, bara för att man är tjej.” (Flicka E) 

 Däremot hade några av intervjupersonerna upplevt negativt och kränkande bemötande under 

praktikerna. Ett par hade blivit utfrysta på det sätt att ingen hade pratat med dem, en annan 

hade blivit ombedd att hålla sig då det inte fanns någon toalett tillgänglig de närmsta 

timmarna. 

”Det var som ingen som tog kontakt med en, utan de säger vad man ska göra och sen så prata 

de inte så mycket mer med en.”(Flicka A) 

”För läraren där sa i stort sett ingenting så man bara satt där.”(Pojke J) 

”Jag sa att jag måste gå på toa och då fick jag som svar att vi åker hem klockan tre. Så jag 

bara hopp. Ska jag hålla mig i tre timmar till?”(Flicka B) 

 Flera av intervjupersonerna upplevde det som negativt att det inte fanns någon av samma kön 

på praktikplatserna.  

60 procent av flickorna som gick ett mansdominerat program upplevde pojkarna inom 

programmet som stökiga och omogna. Detta tog sig uttryck i bland annat matkrig och att 

pojkarna i vissa fall tyckte det var pinsamt att prata med en flicka. 

”Vi har en koja som vi äter mat i och där kan killarna ha matkrig där bara för att och börja 

kasta ägg.”(Flicka B) 

”Fordonskillar är det stökigaste och bökigaste som du kan hitta i skolvärlden.”(Flicka C) 

”Alla var ju så himla omogna så det fanns inte ens på världskartan.”(Flicka A) 

 En av pojkarna på ett könsöverskridande program uppgav att klassen hade stora problem med 

attityder och beteenden i årskurs ett och att rektor och kurator fick komma in för att försöka 

lösa det, vilket också gjordes under årskurs två. 

Under utbildningsperioden upplevde några att kroppens fysik var viktig och kunde vara ett 

hinder. En elev upplevde det som negativt att vara kort, då hen behövde ha extra material att 

stå på för att komma åt när hen var ute på praktiska arbeten. 

”Men en nackdel som finns det är att vara kort. Man måste hela tiden ha med sig bockar att 

stå på och ibland måste man ta två bockar för att det är så högt i tak.”(Flicka D) 

 I flera av utbildningarna så ingick det tunga lyft och i dessa fall var det viktigt, enligt 

intervjupersonerna, att lära sig att lyfta med rätt teknik för att undvika skada. 

”Man får ju lära sig teknik hur man ska göra för att det ska gå så smidigt som möjligt. Jag 

väger knappt 50 kg och jag jobbar med godshantering utan problem.”(Flicka C) 
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”Precis som i andra yrken som omvårdnad så måste du ju lära dig att göra tunga lyft och 

så.”(Flicka A) 

Hälften av intervjupersonerna ansåg att utbildningens upplägg var bristfällig. Det kunde 

handla om för långa lektioner utan någon schemalagd rast. I vissa fall kunde en lektion hålla 

på i två timmar. 

”Att vissa lektioner kan vara för långa. Vi brukar ha en lektion som är ganska precis två 

timmar lång, utan rast.”(Pojke F) 

 Ett annan negativ erfarenhet som framkom var att intervjupersoner tyckte att lektioner var 

ensidiga och många gånger var det flera ämnen som var likartade och hade samma 

arbetsuppgifter till eleverna. Bristen på kommunikation var skälet till detta ansåg den eleven. 

”Att man har gjort samma saker i vissa ämnen fast det är väldigt lika och då har lärarna sagt 

att ja nu får ni göra det en gång till.”(Pojke I) 

 En intervjuperson ansåg sig vara lurad. När det var dags för inriktningsval i årskurs två hade 

skolan tagit bort den inriktningen som eleven önskade gå, därav valet till program. Hade 

inriktningsvalet varit borta redan då eleven skulle söka till gymnasiet hade eleven valt ett 

annat program istället.  

”Då fanns det ju en akutvårdskurs också eller vad man ska säga akutvårdsinriktning kanske 

man ska säga istället. Som jag gärna ville gå som jag fick reda på bara slutade efter precis 

när jag skulle välja med då så det gick ju inte då.”(Pojke H) 

Andra negativa erfarenheter som framkom var bekanta som hade drivit med en av 

intervjupersonerna och att eleverna hade haft svårt att hitta klasskamrater av samma kön. 

”Ja, man har ju inte lika många tjejkompisar.”(Flicka A) 

 Det hade även varit svårare att komma in i klassen om eleven kommit från annan ort. 

”Sen kommer jag ensam utifrån det stället och det gör ju så att folk pratar inte så mycket med 

en.”(Flicka A) 

”…där jag bodde så hade de andra redan en kompiskrets som de umgicks med och deras 

intressen fanns här.”(Flicka B) 

 I vissa utbildningar krävs det att eleven har gått som lärling några år för att få jobba med 

yrket och detta ansågs av några av eleverna som negativt. 

5.3.2. Positiva erfarenheter vid utbildningsvalet och under utbildningsperioden  

Bland intervjupersonerna hade positiva erfarenheter vid utbildningsvalet varit att man hade 

bekanta på orten. Detta gällande intervjupersoner som kom från annan ort.  

”Jag har ju släkt här på orten så då tänkte jag att det var lättare och sen har man ju lite 

kompisar och bekanta här sedan tidigare.”(Flicka C) 
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Övrigt som ansågs som positivt var att vara tjurskallig och att eleven var säker på sitt val. 

Av intervjupersonerna var det sju av tio som tyckte att lärarna hade varit bra, trevliga och 

hjälpsamma. Enligt eleverna tyckte lärarna det var roligt när flickor ville gå på 

mansdominerade program. 

”Ja lärarna vill ju ha in tjejer i yrket och är jätteglada för att få tjejer.”(Flicka C) 

”Dom tycker bara att det är roligt att det är tjejer med. Vi får typ mer hjälp och bra kritik 

jämfört med killarna.”(Flicka D) 

”I det stora hela har det varit bra skulle jag säga.”(Pojke H) 

 Även på praktikplatserna upplevde flickorna att handledarna tyckte det var extra roligt med 

att de var just flickor. En av pojkarna hade upplevt liknande reaktion på sin praktikplats. En 

flicka upplevde också att de som flickor fick mer hjälp och bättre feedback från läraren 

jämfört med pojkarna i klassen. 

Ungefär hälften av alla intervjupersoner upplevde att de generellt hade blivit bra bemötta på 

praktikplatserna. 

”…så länge du sköter dig, sköter ditt, visar att du vill lära dig och att du kan så bemöts du 

alltid bra hos folk. Visa intresse, att du vill göra bra ifrån dig och visa fram fötterna.” (Flicka 

C) 

”De är som fascinerade att man vill jobba med det som tjej och att man tar tag i 

saker.”(Flicka E) 

Bland intervjupersonerna var det åtta stycken som tyckte att bemötandet bland 

klasskamraterna var från ganska bra till riktigt bra. När det var riktigt bra ansåg 

intervjupersonen att ingen behövde vara nervös eller tycka det var pinsamt att till exempel 

ställa sig framför klassen och redovisa. 

”... så har klassen vart väldigt bra också.”(Pojke I) 

”Ja generellt sett har det varit bra.”(Pojke H) 

”... men nu har vi väldigt bra klass jättebra.”(Pojke J) 

Andra positiva erfarenheter under utbildningsperioden hade varit att eleven hade en grund att 

stå på efter avslutad utbildning. 

”Här har du ju ändå en grundutbildning på att vara snickare.”(Flicka B) 

Övriga positiva erfarenheter som framkom utifrån elevens synvinkel var att man fick flera 

körkortsbehörigheter, mycket utbildning på kort tid och att eleven klarade av utbildningen 

trots fysiska hinder. 

”Man får mycket utbildning för bara tre år.”(Flicka E) 
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 Ytterligare positiva erfarenheter med utbildningen var att slippa läxor, att kunna jobba 

självständigt, träffa trevligt folk, får röra på sig, intressanta ämnen och att det var roligt. 

När eleverna tänkte på sin närmsta framtid så var det nio av tio som skulle stanna och arbeta 

inom sitt utbildningsområde. Flertalet hade redan fått jobb, särskilt sommarjobb, inom det de 

var utbildade till. Däremot rådde det stor ovisshet bland många av intervjupersonerna ifall de 

skulle komma att jobba inom området på längre sikt. Bland intervjupersonerna så var det en 

som valde helt att byta område. 

”Det är under sommaren, men de trodde att de behövde folk under hösten också.”(Flicka E) 

”Jag har jobb i sommar i alla fall.”(Flicka D) 

”I alla fall i sommar och sen får man se om det blir något mer över det.”(Flicka C) 

”Jag ska sommarjobba först på ett byggvaruhus” (Flicka B) 

”Jag ska jobba i sommar i alla fall så får jag se hur det blir till hösten.” (Pojke G) 
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6. Analys av resultat 

6.1. Faktorer som har påverkat utbildningsvalet 

Då fler än hälften av de intervjuade främst valt gymnasieutbildning efter intresse bekräftar det 

vad både Lovéns studie,
78

 och betänkandet angående den könsuppdelade arbetsmarknaden,
79

 

visar nämligen att intresse är den faktor som har störst betydelse vid utbildningsval. Även den 

stora enkätstudien av Dresch och Lovén menade att elevernas val av program och intresse och 

stämde väl överens med vårt resultat.
80

 Några av intervjupersonerna har haft ett intresse som 

funnits i flera år, och där framgår, precis som Sprickor i fasaden menar, att med ett 

grundläggande och genuint intresse vågar individen stå på sig mer och göra 

könsöverskridande val.
81

 Genom perspektivet av social inlärningsteori framgår att dessa val är 

gjorda genom den växelverkan av förstärkningskontroll och kognitiv kontroll som påverkar 

vårt beteende. Förstärkningskontroll genom att vi belönas eller bestraffas, antingen av oss 

själva eller av att andra. Kognitiv kontroll eftersom vi inför beslut tänker efter, värderar olika 

utgångar och sedan handlar.
82

 

Flera av eleverna har också anpassat sitt utbildningsval utefter faktorn skola- inriktning. Detta 

kan man se i Skolverkets kunskapsöversikt om ungdomars utbildnings- och yrkesval, där det 

visade sig att en bidragande faktor till att elever inte väljer efter önskemål är dålig kunskap 

om vilka yrken och utbildningar som finns.
83

 Utifrån de yttre händelser, stimuluskontroll, som 

påverkar vårt beteende tillsammans med förstärknings- och kognitivkontroll, har mindre än 

hälften av intervjupersonerna gjort utbildningsval utifrån vilken skola som har befunnits 

passande för eleven utifrån dennes synvinkel.
84

  

Kombinationen av faktorerna intresse och möjligheten att få arbete präglade flera av 

intervjupersonernas utbildningsval. Där en del av eleverna ansåg, tvärtemot vad som tidigare 

framkommit i Skolverkets rapport, att de skulle ha mycket goda möjligheter till arbete just för 

att de inte tillhörde det traditionella könet inom yrket.
85

 Med andra ord såg dessa elever stora 

arbetsmöjligheter just på grund av sitt kön inom just det yrkesområdet. Även detta skiljer sig 

mot vad Ganetz skriver, då dessa elever inte har sett någon konflikt mellan intresse och 
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möjligheten på arbetsmarknaden.
86

 Här framkommer en tydlig koppling till den kognitiva 

kontrollen, att när faktorn arbetsmöjlighet är eftersträvsansvärd. Intervjupersonen har gjort ett 

väl genomtänkt val, värderat hur utgången skulle kunna bli och sedan handlat, i detta fall, 

genom att välja utbildning.
87

 

Då cirka hälften av intervjupersonerna har någon i den närmsta släkten, eller så nära som en 

förälder eller ett syskon, inom yrket, kan det tolkas på samma sätt som framgår i Dresch och 

Lovéns studie. Nämligen att eleverna var påverkade av habitus. Det framgår även i samma 

studie att eleverna var påverkade av föräldrarna men inte i vilken grad. 85 procent av eleverna 

ville göra sina föräldrar stolta genom sitt val vilket kan tolkas som en omedveten 

påverkansfaktor.
88

 

Endast ett fåtal av intervjupersonerna uttryckte att föräldrarna varit en påverkansfaktor vid 

deras utbildningsval medan övriga nekade till att så var fallet alls. Det visade sig att alla av de 

som nekade till föräldrarnas påverkan har någon inom den närmsta familjen som arbetar inom 

samma yrkesområde som utbildningsvalet skulle leda till. 

Många av dessa elever sa under intervjun att föräldrarnas åsikt hade betydelse och att deras 

erfarenheter var av vikt men att de fick själva värdera det som kom från föräldrarna och sedan 

ta ett beslut på egen hand, vilket samstämmer med resultatet i både Lovéns avhandling,
89

 och 

Ungdomars utbildnings- och yrkesval.
90

 

Många av intervjupersonerna har någon i familjen eller släkten som arbetar inom det 

utbildningsområde som valts, och av de som inte tror att föräldrarna haft någon påverkan, det 

vill säga de flesta, arbetar deras föräldrar eller närstående inom samma område. Genom den 

sociala inlärningsteorins glasögon antas att intervjupersonerna har lärt sig ett beteende genom 

modellinlärning. När en individ växer upp och ser till exempel sin pappa göra ett arbete varje 

dag så riktas ens uppmärksamhet dit ens pappa är, man minns och det repeteras, sedan återger 

man det.
91

 

Då alla av intervjupersoner blivit antagna på sitt förstahandsval, där dock två har valt att byta 

program senare under utbildningen, ses inte faktorn av betygen som lika betydande som 

Lovéns studie vill mena.
92
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6.2. Erfarenheter av studie- och yrkesvägledning i samband med utbildningsvalet 

Eftersom endast två av de tio intervjupersonerna har haft vägledningssamtal, varav den ena 

har haft återkommande samtal, är det svårt att analysera resultatet. Resterande 

intervjupersoner kan inte minnas något samtal eller någon studie- och yrkesvägledare. Bara 

detta visar både med- och motsatsen i Dresch och Lovéns studie, att studie- och 

yrkesvägledaren har haft betydelse.
93

 

Tvärtemot vad Lindh,
94

 och artikeln om elevers åsikter på studie- och yrkesvägledning,
95

 

visar, att eleverna efterlyser mer vägledningssamtal och mer information, kan detta inte 

styrkas i vår studie. 

En av intervjupersonerna har upplevt ett samtal med studie- och yrkesvägledaren och fått 

positiva reaktioner kring sitt utbildningsval, så pass att det var tydligt som Lindhs informanter 

säger, att informationen som ges är mer eller mindre färgad av egna värderingar.
96

 Samma 

tendens kan man se i Partnerskap där vägledare säger att det är svårt att hålla vägledningen 

neutral, medvetet eller omedvetet.
97

 I de Allmänna råd och kommentarer som finns angående 

studie- och yrkesvägledning står det tydligt att vägledningen ska vara opartisk.
98

 Utifrån 

könsroller kan man tolka denna extra positiva reaktion från studie- och yrkesvägledaren så att 

hen har olika attityder och värderingar lagda på sin klient.
99

 

Intervjupersonen som har haft flertalet samtal med studie- och yrkesvägledaren uppfattar detta 

som bra och att det är positiva upplevelser. Där det positiva kan hållas med i artikeln av 

Howieson och Semple där informanterna, med eller utan erfarenhet av studie- och 

yrkesvägledning, var positivt inställda ändå.
100

 De förväntningar eleven har på studie- och 

yrkesvägledaren var detsamma som visade sig i Lindhs avhandling att studie- och 

yrkesvägledaren kunde bevara på frågorna och ansågs vara en expert inom området.
101
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6.3. Negativa och positiva erfarenheter i samband med utbildningsvalet och under 

utbildningsperioden 

6.3.1. Negativa erfarenheter vid utbildningsvalet och under utbildningsperioden 

Alla våra intervjupersoner upplever något negativt i samband med utbildningen. Bland dessa 

är det några som upplevde något negativt i och med utbildningsvalet till gymnasiet. Det som 

anses som negativt i och med utbildningsvalet är bland annat att intervjupersoner har 

bristande fysik eller hade ont i kroppen redan innan utbildningsvalet. En annan aspekt som 

framkommer hos en av intervjupersonerna är att dennes familj inte tror att personen i fråga 

ska klara av sin utbildning på grund av sin kroppsstorlek. I flera fall uppstår ett hinder i valet 

av utbildning då skolan som intervjupersonen vill gå på, inte har den utbildning som elev är 

intresserad av. I vissa fall väljer intervjupersonerna att inte söka till en viss skola på grund av 

skolans rykte och kultur, trots att skolan i fråga har program som intervjupersonerna är 

intresserad av. 

Intervjupersonerna uppger att de noga funderade över sitt utbildningsval gentemot bristande 

fysik. Det är inte alltid de själva som upplever att de har det, men en av intervjupersonernas 

familj är fundersam på om eleven i fråga ska klara av en utbildning med tungt arbete. Några 

av intervjupersonerna hade stora smärtor i sina kroppar redan innan utbildningsvalet och var 

därför tveksamma till att våga söka sig till en yrkesutbildning, då de var osäkra på om de ska 

klara av den rent fysiskt. Det innebär att de tänker efter, värderar utgången och sen handlar 

därefter. Detta kallas för kognitiv kontroll.
102

 Det är viktigt att vara medveten som person vad 

man klarar av och vad en specifik utbildning kräver av en. Intervjupersonerna upplevs vara 

väl medvetna om att deras utbildningsval kommer att innebär tunga lyft redan innan de valt 

gymnasieprogram. Detta medfört att de har fått tänka till ifall de skulle klara av det hela samt 

tänka på för- och nackdelar med utbildningen innan de till slut har gjort sitt val. 

I utbildningsvalet har eleverna möjligheter att välja vilken skola de vill gå på. I valet av skola 

lyssnar många elever till vad andra människor har haft för upplevelser i kontakten med olika 

skolor. Där kan det framgå både positivitet och negativitet kring olika skolor och deras 

utbildningar. Detta är en viktig faktor i hur intervjupersonerna senare väljer utbildning.
103

 

Intervjupersonerna anser även att trivsel och möjligheten att få arbete är andra faktorer av stor 

vikt vid utbildningsvalet.
104

 Betydelsen hur en skola väljer att marknadsföra sig är av stor 

betydelse då det gäller att locka till sig eleverna. I många fall handlar det om att lyssna till vad 

tidigare elever har haft för erfarenheter från skolan och vilket rykte det har. Detta bör innebära 

att en skola kan förbättra sitt rykte genom att aktivt arbeta med sina brister. Det som är 
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gemensamt hos intervjupersonerna är att de behöver tänka efter, värdera utgången och sedan 

göra sitt utbildningsval efter vad de kommer fram till.
105

 

Av våra intervjupersoner upplever alla något negativt under utbildningsperioden.  

Elever upplever skillnader i hur de blir bemötta under utbildningsperioden utifrån kön. Bland 

annat upplever en av intervjupersonerna att hon har blivit curlad på grund av att hon är flicka. 

Enligt skolverket är detta inget nytt utan flickor och pojkar behandlas olika redan från tidig 

ålder. 

Under den praktikförlagda utbildningen upplever några av informanterna negativ, och ibland 

även kränkande, behandling. Det kan vara att de känner sig utfrysta på praktikplatserna då 

handledaren eller andra på praktikplatserna inte pratar med dem.
106

 En kvinnlig elev berättar 

hur hon blir uppmanad att hålla sig tills dagen är över, trots att hon behöver gå på en toalett 

flera timmar innan arbetsdagen är slut eftersom det inte finns någon toalett att tillgå på 

platsen. Cettner skriver att flertalet är med om negativa upplevelser och att de i vissa fall 

upplever sig tvingade att acceptera diskriminerande attityder.
107

 

En annan sak som intervjupersonerna upplever som något negativt är att det oftast inte finns 

någon av samma kön på den arbetsplatsförlagda utbildningen. I den sociala inlärningsteorin så 

handlar en del om modellinlärning och att människor lär sig saker genom att observera andra 

människor.
108

 I Utbildningsvägen - Vart leder den? kopplas stora avhopp ihop med 

skolmiljön och att det finns få förebilder inom det egna könet.
109

 

Bland intervjupersonerna är det några som upplever problem i klassen och en av 

intervjupersonerna nämnde att de hade stora problem med attityder och beteenden i sin klass 

under år 1. Detta är dock något som bearbetades och problemen är numera lösta. Bland de 

kvinnliga intervjupersonerna är det flera som upplever pojkarna som omogna och stökiga. 

Några av pojkarna på de mansdominerade programmen brukar ha matkrig, samtidigt som de 

inte kan prata med en tjej då de upplever det som pinsamt. I skolverkets rapport framgår att 

det är viktigt, för både kvinnliga och manliga elever, att den sociala miljön är bra på en 

arbetsplats och det är viktigt att detta är något som skolorna arbetar aktivt för.
110
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Några av intervjupersonerna upplever det negativt med kroppens fysik. De kan inte uppfatta 

det som negativt att exempelvis just vara flicka på ett mansdominerat program. Det som 

däremot upplevs som negativt för en av flickorna är att vara kort. Detta medför att hon är 

tvungen att tänka till lite extra kring vilket material hon behöver ha med sig för att nå upp till 

saker. I flera av de yrkesinriktade utbildningarna ingår det tunga lyft och därför är det viktigt 

att arbeta med rätt teknik för att undvika skador. Eleverna använder sig av kognitiv kontroll i 

detta fall genom att de tänker efter innan de handlar.
111

 

En av intervjupersonerna upplever att en bekant driver med honom kring hans utbildningsval. 

Detta är något som även framkommer i (SOU 2010:99).
112

 Även om skolorna arbetar med hur 

bemötandet ska vara inom klassrummen så är det svårt att kunna påverka hur eleverna blir 

bemötta på sin fritid. 

6.3.2. Positiva erfarenheter vid utbildningsvalet och under utbildningsperioden  

Bland våra intervjupersoner så upplever alla något positivt under utbildningen. 

Kring utbildningsvalet är det en elev som tycker det är positivt att vara tjurskallig, då denne 

har stött på funderingar från familjen om denne ska klara av att gå sitt utbildningsval. 

Föräldrarnas åsikter har viss betydelse, men de styr inte på något sätt.
113

 

Av intervjupersonerna är det flertalet som tycker att lärarna är bra, hjälpsamma och trevliga. 

Hjälpsamheten lyfts särskilt fram av de kvinnliga eleverna.
114

  Enligt intervjupersonerna 

tycker lärarna att det är kul med flickor som vill gå på de mansdominerade programmen. 

Många av handledarna ute på praktikplatsen, tycker även de, att det är roligt med flickor som 

väljer könsöverskridande. I och med att de möts av positiva reaktioner är chansen stor att de 

vill återvända till praktikplatsen. Detta kan jämföras med stimuluskontroll då en elev gärna 

upprepar ett beteende ifall de upplevde något positivt när det gjorde det sist.
115

 De kvinnliga 

eleverna, som gör könsöverskridande val, upplever att de bemöts av många positiva 

reaktioner från omgivningen, jämfört med manliga elever i samma situation.
116

 

Bland intervjupersonerna är det många som upplever bemötandet från klasskamrater som 

positivt, från ganska bra till riktigt bra. Om eleven upplever något som positivt eller negativt 

påverkar det denne hur den väljer att agera framöver. Detta kan förklaras genom att ifall 
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bemötandet i klassen är positivt så vill eleven komma tillbaka dit. Om bemötandet däremot 

skulle vara negativt skulle eleven undvika att komma dit igen.
117

  

Bland intervjupersonerna har nästintill alla som mål att stanna och arbeta inom sitt 

utbildningsområde, åtminstone på kort sikt. Flertalet har blivit lovade arbete under sommaren 

men när de funderar kring att stanna inom utbildningsvalet på lång sikt så råder det stor 

ovisshet. Utifrån modellinlärningen är det inte omöjligt att flera väljer att byta inriktning 

senare i livet, då det finns få inom samma kön som jobbar inom valt utbildningsområde. En av 

intervjuperson väljer helt att ändra inriktning. Detta kopplas till kognitiv kontroll som innebär 

att människan tänker efter, värderar utgången och handlar därefter.
118
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7. Diskussion  

7.1. Faktorer som har påverkat utbildningsvalet  

Det främsta resultatet visade att så gott som alla intervjupersoner valt gymnasieprogram 

utifrån ett intresse. Intresset kan diskuteras om det är för vidare utbildning, arbete eller 

intresset i sig. Detta är vad vi trodde innan studien gjordes, att eleverna väljer efter intresse 

vilket vi tycker är mycket viktigt och helt rätt. Intresset var den största faktorn men eleverna 

kombinerade även intressefaktorn med andra viktiga faktorer för just den enskilda individen 

såsom skoltrötthet, mycket praktik och arbetsmöjligheter. Det som vårt resultat visade 

angående intresset som faktor är ett resultat som även har visat sig i flera studier, bland annat i 

Lovéns avhandling och (SOU 2004:43).
119

  Vad vi inte förväntade oss däremot var att 

skolmiljön har så pass stor betydelse i valet av gymnasieprogram att elever väljer andra 

utbildningar för att skolans miljö och/eller kultur inte ansågs passande, enligt 

intervjupersonens kriterier. Detta visar i alla fall oss vikten av stort utbud av skolor med 

samma program och att friheten att välja skola är positiv, i alla fall ur denna aspekt. Vi tolkar 

det som att intervjupersonerna har någonstans under sin uppväxt fått sina intressen förstärkta, 

antingen genom andra eller genom sig själv, och tillsammans med den kognitiva kontrollen 

värderat utgången av att välja gymnasieprogram efter intresse som rätt val. Så genom 

försträkningskontroll och kognitivkontroll har intervjupersonerna anammat ett beteende.
120

 

Av intervjupersonerna var det ungefär hälften som hade någon i sin familj eller släkt som 

arbetade inom samma bransch som elevens gymnasieval. Sju av tio ansåg inte att föräldrarna 

hade påverkat vid gymnasievalet, samtidigt som alla dessa sju hade någon i familjen som 

arbetade just inom det området som elevens gymnasieutbildning riktade sig till. Detta är 

mycket intressant då det visar tydligt hur familjemedlemmarna påverkar varandra inom 

familjen i och med vilket yrke, bransch, de arbetar inom. Dock är denna påverkan i de flesta 

fall helt omedveten. Det vi misstänker är intervjupersonernas omedvetenhet om föräldrarnas, 

eller annan viktig person i närheten, påverkan anser även Dresch och Lovén.
121

 Vad är det 

som gör att intervjupersonerna är så säkra på att föräldrarna inte har haft någon påverkan alls i 

deras gymnasieval? Kan det vara att intervjupersonerna väljer att inte se deras påverkan då det 

inte är någon konkret handling? Hur skulle svaren bli från intervjupersonernas föräldrar om 

man ställde frågan till dem; om de har påverkat sina barns gymnasieval? Ur perspektivet från 

social inlärningsteori där modellinlärning är ett av de effektivaste sätten att lära sig något på 

finner vi att det stämmer så väl överens, då modellinlärning är enkelt förklarat observation. 

Observation genom härmning, identifikation eller imitation, något som alla barn gör med 
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antingen föräldrar eller andra förebilder. Som barn har man ofta sina föräldrar eller äldre 

syskon som förebilder och man vill gärna vara som de. Genom att uppmärksamma, minnas, 

repetera och till slut återge dessa handlingar har ett eventuellt intresse återskapats.
122

 

Alla intervjupersoner kom in på sitt förstahandsval till gymnasiet, även de två som valde att 

byta program senare under utbildningen. Detta indikerar att betygen inte hade den stora 

betydelse för dessa elever som vi hade trott innan vi gjorde denna studie. Här kan tilläggas 

med säkerhet att nio av tio intervjupersoner går enligt Lp94 antagningsregler. Vi kan inte se 

med vår studie hur Gy11 antagningsregler ökar eller minskar betydelsen av betyg.  

7.2. Erfarenheter av studie- och yrkesvägledning i samband med utbildningsvalet. 

Endast två av intervjupersonerna hade träffat en studie- och yrkesvägledare för 

vägledningssamtal på grundskolan angående gymnasievalet. Detta tycker vi, som blivande 

studie- och yrkesvägledare, är mycket tråkigt. Vi tycker att alla elever på grundskolan ska ha 

träffat en studie- och yrkesvägledare för samtal angående gymnasievalet. Gymnasievalet blir 

allt mer viktigt och är en stor brytpunkt för eleverna. Valet blir också viktigare i och med att 

programmen först och främst är indelade i två grupper; högskoleförberedande och 

yrkesförberedande. Detta medför att eleverna redan i årskurs nio bör ha en någorlunda säker 

uppfattning om de ska vidareutbilda sig eller inte. Även om möjligheten finns att läsa vidare 

utifrån ett yrkesprogram är den vägen krokigare, tar oftast längre tid och kräver mer av 

eleven. Det är många regler som eleverna inte har någon kunskap om, men som studie- och 

yrkesvägledaren kan förklara för eleven på bästa sätt. Detta är viktigt för att eleven ska kunna 

göra ett väl genomtänkt val med sikte på framtiden. 

Av det som framkommit i resultaten har de som träffat studie- och yrkesvägledaren bara 

positiva upplevelser. Eleverna har tyckt att det känts bra efter att man har fått svar på sina 

frågor. Detta känns bra att höra och är precis det vi vill. Vi önskar att kunna hjälpa eleverna 

att få svar på sina frågor, att valet är väl genomtänkt samt att eleven går därifrån med en 

positiv känsla. Att som studie- och yrkesvägledare kunna förmedla en positiv känsla till 

eleverna. 

Den elev som har fått en reaktion på sitt könsöverskridande val av studie- och 

yrkesvägledaren var positiv, dock är det färgat av studie- och yrkesvägledarens egna 

värderingar. Detta är något som studie- och yrkesvägledare behöver arbeta med för att 

undvika, och kompetensutveckling för att medvetandegöra sina egna värderingar och för att 

underhålla detta, behövs. Detta är något som ligger i våra värderingar och attityder angående 

könsroller, könsroller som har olika förväntningar på sig utifrån samhället och kulturen.
123

 

Informationen om gymnasieskolor, programmen och annan relevant information inför 

gymnasievalet kom på flera sätt till eleverna. Dock inte så ofta från studie- och 
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yrkesvägledaren. Detta kan ses både positivt och negativt. Positivt utifrån att informationen 

nådde eleven på flera olika sätt, från flera olika människor, som till exempel elever från olika 

program, men negativt utifrån att studie- och yrkesvägledaren inte varit med och hjälpt 

eleverna att sortera all denna information. Då gymnasieskolorna bedriver en jakt på elever 

kastas det information på dem. All denna information behöver sorteras och bearbetas vilket 

många behöver hjälp med. Här skulle det vara möjligt för studie- och yrkesvägledaren att gå 

in och hjälpa till. 

Att fler än hälften inte kan minnas ifall de har haft ett vägledningssamtal är skrämmande. Dels 

ur synvinkeln att studie- och yrkesvägledaren har gjort ett så minimalt intryck, och/eller att de 

inte ens har träffat en studie- och yrkesvägledare. Hur kommer detta sig? Fanns det någon 

studie- och yrkesvägledare att tillhandahålla? Hur ser möjligheterna ut att införa ett 

obligatoriskt vägledningssamtal i högstadiet? Skulle det vara en möjlighet? Och vad skulle det 

i så fall ge för utslag? 

7.3. Negativa och positiva erfarenheter i samband med utbildningsvalet och under 

utbildningsperioden. 

7.3.1. Negativa erfarenheter vid utbildningsvalet och under utbildningsperioden 

Det var inte många som hade upplevt något negativt vid valet till gymnasiet. Det som 

upplevdes som negativt var bristande kroppslig fysik såsom längd och värk i kroppen. Annat 

som upplevdes som negativt var skolors rykten. Ryktena hade stor del i vilken skola 

intervjupersonerna kunde tänka sig att gå på. Vi tror att en skolas rykte påverkar eleven vid 

gymnasievalet. I och med att många skolor har få program så riskerar man att eleverna väljer 

en utbildning som inte egentligen är deras förstahandsval, på grundval av att skolans rykte, 

kultur och miljö inte passar eleven. Vi anser det är viktigt att skolorna tar till sig av den kritik 

som riktas mot dem och att de är beredda på att ta del av tidigare elevers upplevelser och 

erfarenheter av skolans sätt arbeta. Detta skulle medföra att skolorna kunde arbeta aktivt för 

att kunna locka till sig elever som kan känna tveksamhet i valet av skola. Det är viktigt att 

eleverna, men även skolorna, tänker efter och jämför för- respektive nackdelar innan de väljer 

att handla.
124

 

Alla intervjupersoner har upplevt något negativt någon gång under utbildningen. Några av 

eleverna upplevde att flickor och pojkar behandlades olika utifrån kön. Lärarna ska bete sig 

lika mot alla elever och utbildningen ska vara lika för alla elever. I detta fall skulle det vara 

intressant att undersöka ifall elever verkligen har fått en likvärdig utbildning, oavsett kön, 

eller om det finns brister i vad elever verkligen har lärt sig under utbildningens gång. 

Under den arbetsplatsförlagda utbildning är det några elever som har negativa erfarenheter i 

form av att de har blivit utfrysta av personalen på arbetsplatsen genom att dessa inte har pratat 

med eleven. Det är givetvis väldigt viktigt att den arbetsplatsförlagda utbildningen fungerar 
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bra och att eleverna blir bra bemötta. Utifrån stimuluskontroll finns det en större chans att 

eleverna väljer att bli kvar i utbildningsområdet även efter studenten ifall de blir väl 

bemötta.
125

 Vi antar att detta är viktigt för branscherna om de verkligen vill att de 

könsöverskridande eleverna ska bli kvar inom detta område.  

En annan aspekt som kom fram är att eleverna tycker det är negativt att det finns få av samma 

kön som jobbar könsöverskridande.
126

 Det är viktigt att det finns personer med samma kön på 

praktikplatsen då människor tittar på andra om lär sig av deras beteende.
127

 

Mer är hälften av flickorna upplevde pojkarna som mindre mogna jämfört med hur de själva 

var. I detta fall kan man fundera på om det skulle vara en fördel med att ha homogena klasser, 

att flickor och pojkar går i olika klasser inom samma program. Dock kan detta ha påverkan 

senare när eleverna ska göra sin arbetsplatsförlagda utbildning, eller när de ska börja jobba 

inom branschen. Dessutom kan antalet elever vara något negativt för uppdelade klasser på de 

program där könsöverskridande val behövs. 

Många av intervjupersonerna tyckte att det fanns brister i utbildningens upplägg. Det var 

bland annat samma uppgifter på olika lektioner, lektioner som gick ihop och behandlade 

ämnen som eleverna redan klarat av tidigare under utbildningen. Vi anser att detta kan bli 

bättre med mer kommunikation mellan lärarna om de mål som finns för de olika ämnena. 

Lärarna kan prata med eleverna i klassen och avstämma med eleverna vad de lärt sig tidigare 

under utbildningen. Det handlar mycket om utbildningarnas upplägg och vi anser att det 

skulle behövas en bättre genomgång av olika utbildningar för att säkerställa att eleverna lär 

sig det de verkligen behöver. I detta är det viktigt att undervisningen bedrivs på ett sätt så 

eleverna kan ta till sig innehållet på bästa sätt. 

7.3.2. Positiva erfarenheter vid utbildningsvalet och under utbildningsperioden 

Vid stor social bekantskapskrets såg intervjupersonerna större möjligheter i valet av 

gymnasieskola och utbildning. Med detta finner vi att det finns stora möjligheter för eleverna 

som väl känner människor på andra orter, men samtidigt blir det stora hinder för de elever 

som kanske inte känner så många på andra platser.  

Under utbildningsperioden var det flera av intervjupersonerna som hade positivt att säga om 

lärarna och bemötandet från dem. Positivt bemötande upplevdes även på praktikplatserna av 

drygt hälften av intervjupersonerna. Vi upplever överlag att det är positivt att så många 

upplever att de blivit väl bemötta. Samtidigt som vi skulle önska att det var alla elever som 

blivit bemötta på ett positivt sätt av både lärare och personal ute på praktikplatserna. Vi kan 

anta att personkemi är av viss betydelse mellan elever och lärare och personal på 
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praktikplatserna. En annan aspekt i det hela är om eleven eller lärarna/personalen på 

praktikplatsen har försökt arbeta för att bemötandet ska bli bättre.   

Bland flertalet av intervjupersonerna så var bemötandet i klassen positivt, fast på olika nivåer. 

Där bemötandet inte var positivt sattes de resurser in som krävdes, för att motverka detta, 

vilket även lyckades. Det var bra att bemötandet var positivt i de flesta fall och att skolorna 

arbetade aktivt för att öka det positiva bemötandet i de klasser där det var negativt. Dock kan 

man fråga sig ifall skolorna skulle kunna arbeta förebyggande i syftet positivt bemötande i 

klasserna redan från början. I detta fall antar vi att klasstorleken är en bidragande orsak, men 

även könsfördelningen i klassen kan antas ha en inverkan på det hela.  

Så gott som alla intervjupersoner hade blivit lovade arbete under sommaren och flertalet av 

dessa arbeten var inom elevernas utbildningsområde. Några av intervjupersonerna hade även 

möjligheter till fortsatt arbete även under hösten. Vi tycker det är bra att intervjupersonerna i 

de flesta fall hade fått sommarjobb. Då yrkesprogrammen har arbetsplatsförlagd utbildning 

skulle det vara intressant att titta på vilken betydelse praktiken på gymnasiet har påverkat 

möjligheterna till att få arbete och hur många av intervjupersonerna som har fått arbete på 

arbetsplatser där det tidigare har varit på praktik och i detta fall kopplas det samman med 

kognitiv kontroll som innebär att de tänker och värderar innan de väljer att handla.
128
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8 Slutord  

I vår studie har vi fått svar på de frågor som vi ställde. Samtidigt har fler frågor dykt upp som 

vi finner skulle vara intressanta att studera i en vidare forskning.  

Alla våra intervjupersoner tog sig in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Därigenom antar vi 

att betyget inte har haft någon större betydelse kring valet av gymnasieprogram. Dock är detta 

inget som vi har undersökt i vårt arbete, men som skulle vara intressant att forska vidare 

inom. Dessutom är det nya antagningsregler kring gymnasiet vilket skulle kunna ha betydelse. 

Vi har även upptäckt att många av intervjupersonerna har familj eller släkt som arbetar inom 

området som eleven har valt. De flesta elever anser att detta inte har haft någon påverkan på 

deras gymnasieval, samtidigt som vi kan anta att många av eleverna blir omedvetet påverkade 

av sina familjer. Här anser vi att det skulle behövas ytterligare forskning, och ett större 

underlag, kring de omedvetna faktorerna som gör att elever väljer sitt gymnasieprogram, både 

ur elevernas perspektiv men också föräldrarnas. 

Ett område som vi inte har tagit upp är vilken betydelse praktik på grundskolan har för hur 

eleverna väljer till gymnasiet. Hur skulle grundskolorna kunna arbeta kring praktiken för att 

bredda kunskapen om olika utbildningar till eleven? Detta anser vi är värt att forska vidare 

inom. 

Får elever likvärdig utbildning oavsett kön? Det är en fråga som vi har ställt oss eftersom det 

framkommit att några elever upplevt att de har behandlats olika jämfört med sina 

klasskamrater på grund av sin könstillhörighet. Vi anser att detta är en viktig fråga att 

undersöka då det inte ska finnas skillnader i utbildningen.  

Vi som blivande studie- och yrkesvägledare känner att våra värderingar behöver 

medvetandegöras kontinuerligt för att kunna ge den bästa och mest neutrala vägledningen. 

Inom detta område krävs det mer forskning, så att kompetensutvecklingen sker på mest 

givande sätt. Vad som har visat sig i denna studie är bristen på studie- och yrkesvägledning. 

Det var väldigt få som hade träffat en studie- och yrkesvägledare. Hur kommer detta sig?  
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Bilaga 

Intervjuunderlag  

1: Vilka faktorer tror informanterna haft påverkan vid deras utbildningsval? 

Hur kommer det sig att du valde detta gymnasieprogram? 

Finns det någon i din närhet som arbetar inom detta område? 

Har du haft praktik inom detta område tidigare? 

Var detta program ditt förstahandsval? 

Vilka andra program sökte du? 

2: Vilken erfarenhet hade eleverna av studie- och yrkesvägledning i samband med 

utbildningsvalet? 

Träffade du någon studie- och yrkesvägledare på grundskolan, inför valet av 

gymnasieprogram? (Nej; hur kommer det sig?) 

Vad var din studie- och yrkesvägledares reaktion på ditt val av gymnasieprogram? 

3: Vilka hinder och möjligheter har eleverna mött i samband med utbildningsvalet och 

under utbildningsperioden? 

Vad är det bästa med att gå detta gymnasieprogram? 

Vad är det sämsta med att gå detta gymnasieprogram? 

Hur har du blivit bemött av dina klasskamrater? 

Hur har du blivit bemött av lärarna under utbildningstiden? 

Hur ser du på din yrkesframtid? 

 

 

 


