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1 Inledning

Varför valde jag att bli lärare? Vad eller vem påverkade mig till detta val? Har jag valt
detta yrke på grund av att jag är kvinna och kunnat identifiera mig med många andra
kvinnor som före mig valt läraryrket framför t ex ingenjörsyrket? Detta har jag funderat
över många gånger och denna frågeställning ligger som utgångspunkt för mitt
examensarbete.

Svaret på ovanstående fråga är flera än ett. Sedan jag var liten har jag haft flera starka
kvinnor omkring mig vilka därmed varit goda förebilder för mig. Jag anser att de
könsroller vi idag är fostrade till har vi tillägnat oss genom ett kulturellt  ”arv” från tidigare
generationer. Vem känner inte igen sig i den gamla schlagern ”Mamma är lik sin
mamma”? Som tur är har tiderna förändrats och det som idag är självklart för kvinnor
eller män har inte alltid varit det. Följande citat belyser att vi idag har nått mycket långt när
det gäller våra könsroller.

Lyttkens (1973) skriver om Rousseau’s teser: "... kvinnornas hela uppfostran bör ske
med hänsynstagande till männen. Att behaga dessa, att vara dem till nytta... att trösta
dem, att förljuva deras tillvaro, se där kvinnornas plikter under alla tider...” Att Rousseau
var en stor filosof, upplysningens fader och hans uppfattning om att människan av
naturen är god kan jag instämma i. Däremot anser jag att han hade helt fel vad gäller
synen på kvinnors uppfostran. I detta hänseende vinner han inte mina sympatier.

Jag anser att vi blivande och redan verksamma lärare i skolan måste vara
uppmärksamma på de könsroller som råder i samhället. Dessutom anser jag att det är vår
plikt att påverka elever att välja över könsgränserna eftersom jag tror att det gagnar alla
parter om vi får möjlighet att prova och testa det som idag av många anses typiskt
”kvinnligt eller manligt”.

Idag värderas typiska manliga och kvinnliga yrken olika, t ex status- och lönemässigt,
fast de borde ha lika värde. Jag undrar vad det är som säger att det kvinnligt
dominerade läraryrket ska ha lägre ersättning för sina samhälleliga insatser än det
manligt dominerade teknikeryrket.

I detta examensarbete har jag valt att anta ett feministisk perspektiv (det finns flera olika
feministiska modeller) eftersom jag anser att det ger en tydlig förklaringsmodell till varför
kvinnors och mäns arbete värderas olika. Ett feministiskt perspektiv utgår från att
samhällets struktur är uppbyggt kring mannen som därmed gynnas på kvinnans
bekostnad. Jag vill påstå att det ofta talas om att det är kvinnor som ska ta för sig, utbilda
sig till mansdominerade yrken, spränga könsgränserna och vidga sina yrkesvyer. Men
hur är det egentligen ställt med männen nu när kvinnorna börjar erövra männens revir
och domäner? Jag undrar om det inte är dags för männen att börja ta för sig och i sin tur
välja över könsgränserna. Nej, som jag uppfattat det är det vi kvinnor som ska sträva åt
samma håll som männen. För att förtydliga mitt budskap vill jag påstå följande: Det är helt
okej att en kvinna klär sig i manskläder (slips, kostym och hatt) och är en s k ”gender-
bender” (person med motsatt köns stil, klädsel) kör snabba bilar och är fotbollsproffs.
Men hur skulle det se ut om en man klädde sig i kvinnokläder (den lilla svarta, läppstift
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och högklackat) cyklade och ägnade sig åt att sy sina egna underkläder? Jag tror att de
flesta människor skulle fnysa föraktfullt åt dessa män.

Om vi kvinnor i olika hänseenden liknar män så är det allmänt accepterat. Om däremot
en man försöker bete sig som och efterlikna en kvinna så anses han inte ”normal”.
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2 Syfte och problemställning

Barn har mycket tidigt tankar kring utbildnings- och yrkesval menar att Tallberg Broman
(1998).  Barnet bygger upp en självbild och frågar sig: vad passar mig som är pojke, mig
som flicka? I mitt arbete belyser jag de könsaspekter som idag är rådande i samhället
och därmed i hela utbildningsväsendet. Jag vill därmed medvetandegöra blivande
lärare om de traditionella könsrollsmönster som styr skolan och i förlängningen
eventuellt vår undervisning. Tallberg Broman (1998) påpekar att pedagogerna i skolan
bidrar till elevernas föreställningar om sig själva och även formandet av barnets framtid.

Syftet med arbetet är att studera några elevers tankar om deras yrkesval och vad som
eller vem som kan påverka deras tankar och funderingar kring yrken. Mina frågor som jag
söker svar på är:

• Vilka tankar har elever inför val av yrke?
• Vad eller vem påverkar deras tankar till att ev välja ett speciellt yrke i framtiden?
• Finns det skillnader mellan pojkars och flickors tankar kring yrkesval?
• Vad känner elever till om yrken de kan tänka sig att arbeta med och vad tror de man

gör och förväntas kunna i dessa yrken?
• Finns det skillnader i flickors och pojkars kunskaper om olika yrken?
• Finns det kopplingar mellan val av fritidsintressen, funderingar kring yrken och

eventuell påverkan från föräldrar?

Jag vill också utreda vilka kunskaper eleverna har om ett 20-tal yrken. (bilaga 2)
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3 Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt vill jag först förklara några begrepp som läsaren kommer i kontakt med.
Förklaringarna är delvis mina egna, medan andra är hämtade ur litteraturen. Jag går
sedan över till de teorier som enligt min mening förklarar mannens ställning i förhållande
till kvinnan i ett rang- respektive genussystem. De teorier jag tar upp förklarar att det är
mannen som är norm och att könen utgör en indelningsgrund där mannen och kvinnan
ordnas hierarkiskt. Mannen anses stå över kvinnan och detta medför att kvinnor tilldelas
lägre resurser. Genusforskare menar att skillnaderna mellan män och kvinnor och vad
som anses ”typiskt” kvinnligt och manligt, är socialt och kulturellt betingat. Som ett
exempel kan jag nämna läraryrket som tidigare var förbehållet mannen, till en början
prästerna, numera är det som bekant tvärtom åtminstone i de lägre årskurserna.

3.1 Begrepp

Genus

Pedagogisk Uppslagsbok (1996) förklarar på följande vis vad genus betyder,
”lat. ‘härkomst’, ‘stam’, ‘kön’, ‘slag’) ... term inom modern kvinnoforskning som vill
markera skillnaden mellan biologiskt kön (eng. sex) och socialt och kulturellt kön (eng.
gender).

Jämställdhet

Enligt Pedagogisk Uppslagsbok (1996) förklaras jämställdhet som följer:

Jämställdhet kan allmänt definieras som rättvisa mellan könen.
I arbetslivet syftar jämställdhet på kvinnors och mäns lika rätt i fråga
om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt
utvecklingsmöjligheter i arbetet. I skolans arbete innebär
jämställdhet att skolan skall ge flickor och pojkar likvärdiga villkor
och förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sin fulla
potential som individer. Detta förutsätter kunskaper om skillnader,
likheter och olikheter mellan könen och könstillhörighetens betydelse
i skolan.

Jag anser att jämställdhet innebär att alla oberoende av kön ska ha lika
möjligheter, rättigheter och värde samt skyldigheter att arbeta för att
jämställdhet upprätthålls. I skolan är det viktigt att vi uppmärk-sammar
flickor och pojkar för vad de är, men vi bör vi även stimulera eleverna att
utveckla sidor vilket kanske innebär att de väljer intressen över
könsgränserna.

Feminism
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”(av lat. femina ‘kvinna’), hävdandet av kvinnors rätt och rättigheter. Feminismen är en
mycket mångskiftande idérörelse, men gemensamt är strävan efter att skapa insikt om
att det nuvarande samhällets struktur är uppbyggd kring mannen och att mannen gynnas
på kvinnans bekostnad.” ( Pedagogisk Uppslagsbok 1996)

3.2 Feministiskt perspektiv

I och med att jag valt att anta ett feministiskt perspektiv tar jag här upp begreppet
rangförhållande som förklaras utifrån att det ena av de båda könen tillskrivs ett lägre
respektive högre värde eller värderas lika. Denna indelning anser jag väl förklarar
förhållandet mellan könen.

3.2.1 Andrarang

Käller (1990) förklarar att rangförhållandet mellan könen kan tänkas i tre varianter:

• lika värde
• mäns resp kvinnors högre värde
• mäns resp kvinnors lägre värde

Begreppet andrarang visar på en svagare position där det ena könet tillskrivs ett lägre
värde. Begreppet förstarang visar på en starkare position där det ena könet tillskrivs ett
högre värde. Begreppen förstarang resp andrarang är relationellt och visar på
förhållandet första-andra samt män-kvinnor. Det är könen som utgör indelningsgrund
vilka ordnas hierarkiskt. För kvinnor medför detta lägre resurser och färre fördelar än
förstarang. Något som talar för detta är t ex talutrymmet i skolan. Ett välkänt faktum är att
lärare talar 2/3 av tiden, pojkarna och enstaka flickor 2/3 av resterande tid samt flickorna
och enstaka pojke 1/9 av tiden.

Olika områden och arbetsuppgifter för män resp kvinnor betyder olika mycket makt,
enligt Käller. De yrkesområden kvinnor återfinns inom tillmäts ett lägre värde, vilket
b l a visar sig i lägre lönelägen i t ex vårdyrket (SCB, 1986) De mansdominerade
områden som drar till sig allt fler kvinnor tappar i värde. Prästyrket och vigningen av
kvinnliga präster är ett välbekant exempel. Reglerna ändras där flickor/kvinnor kommer
in menar Käller (1990). Den vanligaste förklaringen till att flickor/kvinnor tillskrivs
andrarang har varit biologiska. Denna förklaring är dock inte heltäckande. I stället ges
förklaringen enligt genussystemet. Hirdman (1985, i Käller 1990) anger två principer för
genussystemet.

• Man och kvinna ska hållas isär - ha skilda arbetsområden, skilda tankar och känslor.
Segregation.

• Vad mannen gör, tänker och tycker är bäst. Dominans.

Den första principen visar på dikotomin, "uppdelning av variabler i två kategorier som
utesluter varandra" (Pedagogisk uppslagsbok 1996) d v s isärhållandets tabu: Manligt
och kvinnligt bör inte blandas. Den andra principen är dominans. Det är män som utgör
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normen för det allmängiltiga (Käller 1990). Segregation och dominans är något
underordnade kvinnor har att förhålla sig till. De kan antingen acceptera eller förkasta
den ena eller andra principen eller omvänt. De kan också acceptera eller förkasta båda.
Män behöver inte alls förhålla sig till principerna då de har privilegiet att tolka situationen
utifrån de styrandes privilegium (Hirdman 1985, i Käller 1990).

3.3 Genus och genusforskning

”Man föds inte till kvinna, man blir det” var en insikt som redan Simone de Beauvoir
förmedlade i sitt banbrytande verk  Det andra könet (1949). Hon menade att våra
biologiska kön - om vi är kvinna eller man - inte i sig bestämmer vilka uppgifter,
egenskaper och rättigheter vi tilldelas i samhället. ( http://www.genus.gu.se/ Nationella
sekretariatet för genusforskning. Göteborgs universitet)

Antropologen Margaret Mead menade på 1940-talet att könsroller inte är biologiskt
bestämda förpliktelser som man föds med. Genus baseras på en kulturell tolkning av de
biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Det är inte de biologiska skillnaderna i
sig som utgör genus utan det är tolkningen av dessa (Kulick 1987).
Genusforskare menar att skillnaderna mellan män och kvinnor och vad som anses
”typiskt” kvinnligt och manligt, är socialt och kulturellt betingat. På 1700-talet ansågs det t
ex manligt att visa känslor och under medeltiden var bryggerinäringen ofta en kvinnlig
verksamhet. ( http://www.genus.gu.se/ Nationella sekretariatet för genusforskning.
Göteborgs universitet)

I dag används termen genusforskning, vilket innebär att man problematiserar frågor
kring relationen mellan mannen och kvinnan. Könens egenskaper och uppgifter utformas
i relation till varandra, det som anses kvinnligt är vanligen motsatsen till det som anses
manligt och vice versa. Genusforskningen problematiserar också frågor kring mannen
och manligheten (ibid).

3.4 Könsdifferentierande socialisation

Enligt Carlsson (1991) finns det tre psykologiska teoretiska riktningar som beskriver hur
utvecklingen av könsidentitet och könsrollsidentitet går till:

1. Psykoanalytiska teorier, där man betonar vikten av de biologiska könsskillnaderna.
2. Sociala inlärningsteorier, där man betonar vikten av identifikation/imitation med

modeller av samma kön som barnet självt.
3. Kognitiva utvecklingsteorier, där man betonar det sätt på vilket barnet ”socialiserar”

sig själv när det väl en gång har etiketterat sig som flicka respektive pojke

Jag har tagit fasta på den kognitiva utvecklingsteorin där könsrollsidentiteten
socialiseras, barnet skapar sin jaguppfattning genom att lära in och assimilera
samhällets normer och värderingar. Jag valde denna teori därför att jag anser den
stämmer väl överens med min egen uppfattning om att barn styrs av förväntningar,
d v s ”våra” förväntningar på hur de ska bete sig som flicka respektive pojke.
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Kohlberg (1966 i Öhrn 1990) beskriver utvecklingen av en könsrollsidentitet utifrån ett
kognitivt utvecklingspsykologiskt perspektiv:

Barns ”hörsamhet” mot kulturella förväntningar på dem som flickor respektive pojkar
relateras till att individer försöker uppnå och vidmakthålla en stabil bild av sig själva och
den värld de lever i. Ett grundläggande antagande är att barnet självt strävar efter att
tolka, förstå och strukturera den omgivande världen. Individen tilldelas därmed en aktiv
roll i utvecklandet av könsidentitet och tillägnandet av aspekter som i det omgivande
samhället förknippas med olika könstillhörighet. Etablerandet av en könsidentitet, att
individen uppfattar sig vara ”flicka” eller ”pojke”, är första steget mot utvecklingen av
könsroller d v s attityder, värderingar och beteenden som i ett givet samhälle associeras
med en viss könstillhörighet. Utifrån barnets förståelse av vad som utmärker män och
kvinnor, formas könsrollsbegrepp, vilka kan sägas vara stereotypa föreställningar om
könen, menar Kohlberg.

Könsrollsbegrepp relateras till föreställningen om det egna jaget och leder till
utvecklandet av maskulina-feminina värden. Ett väsentligt drag i formandet av kvinnliga
och manliga värden är sålunda strävan efter en positiv självuppfattning, vilket innebär en
tendens att positivt värdera aktiviteter och objekt som associeras med, eller liknar, det
egna jaget. Båda könen värderar det egna könet som ”bättre”. Samtidigt tenderar både
flickor och pojkar att tilldela den manliga rollen mer makt och prestige, något som
Kohlberg hänför till insikter om mäns större sociala makt i samhället. Insikten om
prestigeskillnader mellan könen kan antas göra det svårare för flickor än för pojkar att
upprätthålla en positiv bild av det egna jaget. När grundläggande feminina och maskulina
värden etablerats, tenderar barnet att identifiera sig med personer av samma kön, i
synnerhet föräldrapersoner hävdar Kohlberg.
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4 En tillbakablick på yrkesval och jämställdhetspolitik

Om vi tar en titt i backspegeln så har vi idag möjlighet att se om vi nått de mål som
regeringen 1989 föreslog för att öka jämställdheten inom utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiken. Regeringen föreslog bl a att:

• År 1993 bör minst tio yrkesområden ha en jämn könsfördelning jämfört med fyra idag
(1989).

• För att bryta det könsbundna studievalet i gymnasieskolan och på högskolan är det
långsiktiga målet att alla studievägar ska ha minst 40% av varje kön

• Andelen män inom barnomsorgen bör öka (Jakobsson 1989).

Ledaren i DN i augusti i år diskuterar kring att vi ännu inte nått målet:

Nästan åtta av tio kvinnor arbetar i yrken som är kvinnodominerade; motsvarande
gäller för män. Bara en tiondel av arbetskraften arbetar
i yrken med jämn könsfördelning. Arbetsmarknaden är med andra
ord alltjämt könssegregerad. (Ledaren i DN (2/8 1999).

Dagsfärska uppgifter från SCB visar att männen dominerar bygg-, el-, energi-, fordons-,
och industriprogrammen medan kvinnorna dominerar hantverks-, omvårdnads-, samt
barn- och fritidsprogrammen. Uppgifterna bygger på första-handsval till de olika
gymnasieprogrammen inför läsåret 1999/2000.
(http://www.scb.se/press/press99/p100.htm)

5 Om kön och arbetslivsorientering i styrdokumenten

5.1 Om kön i läroplaner

På principiell nivå anses det höra till en bra lärares och en bra människas egenskaper att
främja jämställdhet menar Lahelma och Gordon (1998). Med det menar de att kön i
praktiken får olika betydelse. ”Världen ses genom glasögon, färgade av kön, och man
märker det inte ens, eftersom kön är en så självklar dikotomi. I vår kultur är antaganden
som rör kön så starkt förankrade, till och med naturaliserade och normaliserad, att man
har svårt att se dem.”

5.1.1 Styrdokumenten - studie- och yrkesval

Vad säger styrdokumenten om yrkesval och jämställdhet? Jag har begränsat mig till att
studera vad Lgr 80 och Lpo 94 tar upp då jag anser att de båda skiljer sig markant från
varandra. I Lgr 80 tas begrepp som jämställdhet, yrke och motverkande av traditionellt
könsrollstänkande vad gäller t ex studie- och yrkesval upp mer utförligt än i Lpo 94.
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5.2 Lgr 80

I Lgr 80 framhålls att skolan måste arbeta i samverkan med näringslivet och arbetslivet i
övrigt. Förhållanden i arbetslivet ska så långt det är möjligt konkretiseras i undervisningen.
Lgr 80 menar att andra än de som är anställda i skolan ska kunna medverka i
undervisningen. Det är skolledningens ansvar att organisera en så bred samverkan som
möjligt mellan t ex föräldrars eller andra förvärvsarbetandes deltagande i
undervisningen. Skolan bör också på olika sätt stimulera eleverna att välja yrke och
vuxenroll oberoende av traditionella könsföreställningar och den bild av könsrollerna
som massmedia ofta förser oss med hävdar Lgr 80. Elevens samtal med lärarna kring
intressen och framtidsplaner spelar en viktig roll menar Lgr 80.

Skolans verksamhet ska motverka sådana begränsningar i studie- och yrkesvalet, som
beror på traditionellt könsrollstänkande. Arbetslivsorientering ska dessutom ingå i olika
former i skolans verksamhet från första till sista årskursen och inriktas mot jämställdhet
mellan könen i familj och arbetsliv. I skolan ska eleverna i olika ämnen få möjlighet att
bearbeta sina erfarenheter så att dessa kan bidra till väl övervägda studie- och yrkesval.
Som ett exempel tar Lgr 80 upp språkundervisning där eleverna ska göras
uppmärksamma på betydelsen av språkkunskaper i olika yrken och studier och då
diskutera de olika yrken i vilka dessa kunskaper är nödvändiga för själva yrket.

5.3 Lpo 94

I Lpo 94 uttrycks under rubriken ”Grundläggande värden” frågan om jämställdhet och
skolans ansvar vad gäller att motverka traditionella könsmönster på följande sätt:

Människolivets okränkbarhet ...jämställdhet mellan kvinnor och män
 ... är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.
Skolan har också ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen
oberoende av könstillhörighet.

Av detta går att utläsa att mycket av ansvaret när det gäller att motverka traditionella
könsmönster har lagts över på all personal i skolan i stället för på skolan som sådan vilket
Lgr 80 förespråkade. Detta budskap förstärks i Lpo 94, mål och riktlinjer.

Alla som arbetar i skolan skall bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens
studie- och yrkesval som grundar sig på kön och läraren skall dessutom bidra med
underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning samt medverka till att utveckla kontakter
med mottagande skolor, organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika
skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället.

Rektor skall vara pedagogisk ledare och ha ett särskilt ansvar för samverkan med
mottagande skolor och arbetslivet utanför skolan för att ge eleverna egna konkreta
erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Rektor
ska även ansvara för organisationen av den studie- och yrkesorienterande
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verksamheten så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och
inför val av fortsatt utbildningsväg.

Under målformulering i Information om Lpo 94 står det under rubriken ”Skolan och
omvärlden” följande:

Skolan skall sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och  erfarenheter
för att:

• kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna
framtiden,

• få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv
• få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.

Av ovanstående kan jag dra slutsatsen att vi i Sverige har blivit mer internationella.
Utbildning utomlands togs inte upp som ett alternativ i Lgr 80.

5.4 Dagens skola och orientering om arbetslivet

Under rubriken ”Orientering om arbetslivet” i  Bildning och kunskap (Särtryck Skolverket
1995) står att läsa:

Skolan skall ge kunskaper om villkoren i de vuxnas förvärvsarbete,
om arbetsmiljöer, arbetsvillkor ... skapa kontaktytor med denna del
av de vuxnas liv och ge stoff och erfarenheter som kan användas i
undervisningen i alla ämnen och i val av fortsatt verksamhet. Ett
allmänt mål för skolan bör vara att eleverna får det stöd de i form
av kunskaper, arbetslivskontakter, vägledning m.m. kan behöva för
att kunna träffa väl underbyggda val av utbildning och arbete.

I ovanstående text nämns ingenting om att skolan ska försöka motverka de traditionella
yrkesvalen för att bidra till jämställdhet i samhället. Tallberg Broman (1998) påpekar att
det var flickorna som var i fokus för ”jämställdhetsarbetet” i skolan under 80-talet och att
det är flickorna som utgjort ”problemet”. Ur den synpunkten har det varit av stort värde att
handledare i tekniska och naturorienterande ämnen varit kvinnliga menar Tallberg
Broman (1998).

6 Könsrollsfrågor, könsroller och identitet - tidigare forskning

I följande kapitel tar jag bl a upp vilken inställning lärarstuderande har till frågor som
relaterar till kön. Skillnader mellan könen och deras olika värde förstärks ofta omedvetet
och omärkligt . Det kan t ex ske genom att lärarna förhåller sig till flickor och pojkar på
olika sätt. Det kan också ske indirekt genom att man upprätthåller traditionella
uppfattningar om kvinnor och män och deras egenskaper i undervisningen och i
uppfostran menar Lahelma och Gordon (1988).
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6.1 Lärarstuderandes syn på jämställdhet i grundskolan

Enligt en enkätundersökning, besvarad av 470 studerande gjord 1989 på
Lärarhögskolan Göteborgs Universitet, framkom att fler än hälften av de manliga
lärarstuderande inom ma/no/ek ansåg att ämnet jämställdhet var ”uttjatat” trots att de
mindre än övriga behandlat jämställdhetsfrågor under sin utbildningstid. Kvinnorna i
gruppen var inte av samma uppfattning som männen. Lärarstuderande i ma/nat/ek ansåg
att det var viktigare att ma/no gjordes attraktivare för flickor än att textilslöjden gjordes
attraktiv för pojkar. Nästan samtliga kvinnliga studenter på ma/nat/ek ansåg att no/teknik
undervisningen borde anpassas så att den bättre passar flickor medan drygt hälften av
de manliga studerande ansåg detsamma.

Ungefär tre fjärdedelar av kvinnorna och hälften av männen som besvarade enkäten
menade att barnomsorgs- och lärarutbildningarna borde lägga större vikt vid
jämställdhetsfrågor. De manliga och blivande fritidspedagogerna och lärarna i
matematik, no-ämnen och ekonomi var inte särskilt angelägna om att deras utbildning
borde lägga större vikt vid jämställdhetsfrågor (Jakobsson 1989).

Vid en enkät där grundskollärarstuderande (ma/no åk 4-9, nionde och sista terminen,
Tallberg Broman 1997 i Tallberg Broman 1998) tillfrågats om könsperspektiv tagits upp i
lärarutbildningen svarade 4 av 49 att detta skett i pedagogikämnet. I svenskan tycks de
lärarstuderande uppfattat att ett könsperspektiv varit liktydigt med ”språk” och ”kön”. Det
likställs med talutrymmet i klassrummet menar Tallberg Broman. De kvinnliga
studerande ansåg i högre grad än de manliga att frågor rörande könsaspekter var viktiga.
Brist på kunskaper ansågs vara skälet till att jämställdhet och genusfrågor ej får plats i
undervisningen på lärarutbildningarna. Men en större orsak är brist på intresse och därtill
är frågorna ej integrerade i lärarutbildningen menar Hjälmeskog (1996, i Tallberg
Broman 1998).

6.2 Könsroller och identitet

Under denna rubrik tar jag upp frågor kring hur flickor och pojkar formas in i könsroller
och vilka outtalade förväntningar samhället har på dem. Redan tidigt vet flickor vilket kön
de tillhör (Ethelberg 1983, i Käller 1990). Flickor och pojkar värderar varandra olika
(Stanworth 1984, i Jakobsson 1989), och under tonåren strävar pojkar efter att bli så olika
flickor som möjligt menar Gens (1998).

Pojkar och flickor får olika roller i relation till omvärlden. Även om föräldrar och syskon är
de som först signalerar könsspecifika förväntningar till barnet, kommer förr eller senare
förskola och skola in i bilden och påverkar barnet. Ethelberg (1983, i Käller 1990) menar
att när en flicka är mellan 5 och 7 år så har hon blivit stor nog att förstå och uppfatta att
män har högre status och mer makt i samhället än kvinnor. Manligt är överordnat
kvinnligt och detta gäller även för barn. Ethelberg hävdar också att ingen individ av
kvinnligt kön undslipper att förhålla sig till denna mansdominans och att den är av stor
betydelse för flickan.

Redan tidigt etablerar samhället könsbestämda kontrakt med barnen, där flickor
förväntas förbereda sig för att som vuxna, i olika yrken och på olika sätt, ta ansvar för
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barn, gamla, sjuka och sårade hävdar Hägglund (1998). Denna könskompromiss har
resulterat i en tyst överenskommelse, enligt vilken "kvinnorna har rätt till betalt arbete ... i
utbyte mot att de fortsätter att ta ansvar för omsorgen om människor, både i
välfärdssamhällets tjänst och i familjen, och att de, utan klagomål, accepterar en
underordnad ställning inom det avlönade arbetet och i politiken" menar Joan Acker
(1989, i Magnusson 1998).

Flickor har förändrats och är bättre än pojkar på att utveckla de färdigheter som behövs i
samhället. I skolan formas - genom läroplanen och undervisningen och genom lärarnas
och elevernas attityder - uppfattningar om vad det betyder att vara flicka eller pojke,
kvinna eller man, i samhället, skriver Lahelma och Gordon (1998).

”Vårt kön är den allra viktigaste egenskap vi besitter”, menar Gens (1998). En könlös
varelse är omöjlig att förhålla sig till dessutom bestämmer kön nästan fullständigt vårt
förhållningssätt. Gens förklarar vidare att vara pojke, är framför allt att inte vara flicka.
Det är antagligen det pojkar tränar hårdare än allt annat. Glorifieringen av det manliga
uppmuntras av alla, och då blir det oerhört viktigt att tillhöra de premierade. I och för sig
har det ju alltid varit centralt i tonåriga pojkars liv att tillhöra en grupp, men nu skall den
vara tydligare. Det finns en uppsjö av manliga tillhörigheter, och profileringen är den
unge mannens mål. Den nästan vuxne mannen är mer upptagen av att inte vara flicka än
någonsin tidigare i sitt liv avslutar Gens.

Enligt en intervju (Stanworth 1984, i Jakobsson 1989) med sex elever (16-18 år) och sex
lärare av vardera könet menar Stanworth att för pojkar är flickorna en negativ
referensgrupp, man understryker sin maskulinitet, genom att vara så olik flickor som
möjligt. Flickorna däremot använder inte pojkarna som negativ referensgrupp, utan när
flickorna ska peka ut någon de inte vill likna, så är det en flicka ("som snackar för
mycket"). Stanworth menar att flickorna är fångade i motsägelser. De tystaste (flickorna,
egen anm.) nedvärderas av pojkarna ... och de som är mer öppna vinner respekt hos
pojkarna men förkastas av det egna könet.

6.3 Barns könsrollsuppfattning

Carlsson (1991) har gjort flera studier om svenska barns könsrollsuppfattningar
(påbörjades 1979, 1200 barn studerades). I en av studierna deltog 242 barn i åldern 7-10
år. 140 av dessa var flickor och 102 st var pojkar. Frågeställning i studien löd: ”Hur
uppfattar barn begreppet BARN ur ett könsperspektiv?

Barnen fick lyssna på två korta berättelser där könen på barnen inte angavs. Därefter
uppmanades barnen att rita innehållet i berättelsen. Den första berättelsen handlade om
ett barn med uteslutande feminina egenskaper medan den andra berättelsen handlade
om ett barn med uteslutande maskulina egenskaper. Carlsson berättar att flickornas
resultat blev som förväntat: Flickorna hade ritat en flicka efter att ha hört den första
berättelsen och en pojke efter att de hört den andra berättelsen. Carlsson fortsätter och
berättar att 70% av pojkarna ritade pojkar oavsett vilken berättelse de illustrerade.

Carlsson menar att denna skillnad skulle kunna förklaras utifrån att barnen lever i ett
”pojksamhälle” på samma sätt som vi vuxna lever i ett ” manssamhälle”. Carlson förklarar
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vidare att i barnens värld är det pojkarna som är mer synliga än flickorna och pojkarna
åtnjuter också högre status. I en tidig ålder lär sig flickorna vad som är passande för en
flicka medan pojkarna däremot inte på samma sätt behöver fundera över vad som är
deras speciella roller. Slutligen menar Carlsson att pojkarna tenderar att uppleva sig
som ”nummer ett” och kan alltså inta alla roller och positioner.

7 Yrkesval

När flickor och pojkar väljer utbildningsväg visar det sig att de inte i någon större
utsträckning väljer linjer som bryter mot de invanda traditionerna. Fler flickor än pojkar
väljer dock över könsgränserna.

7.1 Könsfördelningen i yrkeslivet och i utbildningen

Den gymnasiala utbildningen är numera en nästan given fortsättning på grund-
skoleutbildningen. Det är ungefär lika många flickor som pojkar som fortsätter till
gymnasieskolan men pojkar och flickor väljer nästan helt motsatta linjer. Linjevalen är i
dag fortfarande mycket traditionella menar Hoem (1991) men förändringarna sker hela
tiden, om än långsamt och bara åt ett håll så att säga kontrar Gens (1998). Hoem hävdar
att utvecklingen under de senaste 15-20 åren inte i någon större utsträckning kan sägas
gå mot en mindre könsuppdelad skola, trots att det gjorts en del insatser för att försöka
stimulera ungdomar att göra mer otraditionella val. Gens (1998) menar att flickor nu
bryter in på de klassiskt manliga utbildningarna, medan pojkars val åt det kvinnliga lyser
med sin frånvaro. Det verkar som om pojkar har svårt att välja något med en feminin
stämpel. Vi skall inte glömma att i deras livslånga träning att inte bli som mamma, vore
ett skolval med ”flickstämpel” ett svårt avsteg (Gens 1998).

Flickors fostran har haft moderskapet och familjen i fokus genom seklerna. Käller (1990)
menar att:

Den utbildning flickor faktiskt får, ger dem inte tillräckligt vida
perspektiv för att de ska kunna se hur de kan stiga ut ur och bortom
de av tradition givna områdena eller för den delen hur de kan värdera
kvinnors liv och intressen högt, om de vill satsa inom kvinnoområden.
Redan från början vid skolstarten är undervisningen ”mansdominerad”
både till form, innehåll och arbetssätt.

7.2 Hur väljer flickor och pojkar i förhållande till föräldrarnas utbildning?

I Skolverkets rapport nr 47 framkommer att tendensen är att flickor och pojkar väljer
alltmer lika. 80 procent av döttrarna till högre tjänstemän väljer de studieför-beredande
linjerna ekonomisk, samhällsvetenskaplig, humanistisk, naturveten-skaplig och teknisk
jämfört med 50-60 procent av döttrarna från familjer med annan social och ekonomisk
bakgrund.
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Vidare förklarar rapporten att fyra av fem flickor som väljer naturvetenskaplig utbildning
har fäder med teknisk-naturvetenskaplig akademisk examen. En dryg fjärdedel av
döttrarna till högre tjänstemän väljer naturvetenskaplig eller teknisk linje. Det är döttrarna
till tjänstemän på mellan- och högre nivå som står för den kvinnliga inbrytningen på den
manligt dominerade tekniska linjen. Det är dessa som går i spetsen för ökad
jämställdhet från kvinnornas sida. Eller också är det dessa flickor som är mest känsliga
för trender, som har anammat manliga värderingar eller kan låta sin sociala bakgrund
kompensera könstillhörigheten.

För pojkarnas del är det den studieförberedande tekniska linjen som är mest neutral i
förhållande till deras sociala bakgrund. Flickor väljer oberoende av bakgrund något oftare
än pojkarna studieförberedande linjer. Det är cirka fyra procent av sönerna till högre
tjänstemän som väljer social linje. Detta innebär för en del av pojkarna på denna linje och
för en del av flickorna på den tekniska linjen att de har en socialt högre status än vad
majoritetskönet har på respektive utbildning.(Skolverkets rapport nr 47)

7.3 Att välja över könsgränserna

I Källers studie (1990) framkommer det att ”Det tycks som om pojkar har svårare att
välja över könsgräns". När en pojke väl får leken i sin hand, skickar han den helst vidare
till en pojke. Det är statussänkande för en kille att välja en tjej, medan det snarare är
statusvinst för en flicka att välja en pojke. Dessa inomkönsval från pojkarnas sida laddas
med nedvärdering för flickornas del. (Exemplet ovan beskriver leken "Mäster till mäster"
där man tillsammans läser en ramsa och klappar händerna enligt ett visst
rörelsemönster. Den som leder leken kan när som helst skicka leken vidare till någon
annan deltagare. eg anm).

I en studie av barns tankar och medvetenhet om framtida utbildnings- och yrkesval
(Löfgren & Åberg 1995) visade det sig att av 12 tillfrågade flickor var de flesta positiva
och kunde tänka sig att jobba i ett typiskt killyrke, t ex militär, brandman, polis medan
någon tyckte att det inte var ett killjobb. En var negativ och en annan ansåg att yrkena
verkade tråkiga. I samma studie fick pojkar svara på om de kunde tänka sig att jobba i ett
typiskt tjejyrke, t ex dagisfröken eller sjuksköterska. 10 pojkar svarade. Tre var positiva.
Tre var negativa medan fyra var tveksamma.

7.4 Läromedelsgranskning ur ett könsrollsperspektiv

För att visa på vilka traditionella könsrollsmönster som förs vidare i skolan har jag här
valt att beskriva hur en del läroböcker är utformade. Jag har själv upplevt att män i
läromedel framställs som aktiva och högutbildade medan kvinnor framställs som
passiva och lågutbildade. Exempel på detta har jag sett i matematikböcker för
”mellanstadiet”. På läromedelsnämndens (SIL) uppdrag utfördes 1986 en granskning av
matematikböcker för högstadiet. Frågan gällde vilka möjligheter eleverna har att känna
igen sig i matematikböckernas problemtexter. Granskarna kom fram till att det är helt
uppenbart att flickorna görs osynliga. I det mest extrema läromedlet är 78% av
personerna som nämns pojkar. I bilder  och teckningar är dominansen av pojkar ännu
mer påtaglig (Käller 1990).
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I skolans fysikböcker är det fortfarande slagsida skriver Imsen (1992) , där förekommer
flickor endast på 10-20% av bilderna och 3-15 % i texten. Flickor  framställs ofta som
passiva menar Sjöberg (1982, i Imsen 1992). Skolverket (Skolverkets rapport nr 47,
1994) har också gjort granskningar av skolans läroböcker utifrån ett könsperspektiv. Det
bekräftades att de manliga intressena är viktigare än   de kvinnliga. Granskningarna av
läromedlen i grundskolan undersökte uppläggning, arbetsgång och mängden stoff och
bilder med respektive män och kvinnor. Resul- taten visade att läromedlen i allmänhet är
mans-/pojkdominerade. Flickor och kvinnor fanns i hem och omsorg och männen i
utåtriktad verksamhet och chefs-positioner. Elevernas, särskilt flickornas, värld och
erfarenheter saknades i läromedlen.
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8 Metod

Då jag skulle avgöra vilken metod som var lämpligast med tanke på det jag ville ta reda
på och den tid som stod till förfogande valde jag att göra intervjuer. Genom denna metod
kom jag närmare eleverna och fick en personlig kontakt vilket jag inte skulle fått genom t
ex en enkät. En annan fördel med intervjuer är att man har möjlighet att ställa följdfrågor
och be om förtydliganden vilket är uteslutet vid en enkätundersökning. Dessutom kan en
personlig intervju generera diskussioner vilket en enkät inte gör.

8.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod

Arbetet är en empirisk undersökning i form av intervjuer med elever i grundskolan.
Starrin (1991) menar att: Teorigenerering på empirisk grund är en metod som innefattar
alla steg från datainsamling till den avslutande teoretiska beskrivningen.

En kvalitativt metod skiljer sig från en kvantitativ metod. Jag har valt att göra en kvalitativ
metod för att se på likheter och olikheter mellan könen och för att se vad som är unikt
med varje elev som jag intervjuar. I den kvalitativa metoden inriktar sig forskningen på att
beskriva det enskilda och det som skiljer sig åt. Man beskriver de enskilda individerna så
att läsaren känner igen dem. Genom att belysa individens olika förhållanden får
intervjuaren en vidare syn och en förståelse varför individen handlar som de gör menar
Johansson & Svedner. En kritik som framförs mot denna metod är att forskningen
riskerar att bli alltför subjektiv och att resultaten inte ger en rättvisande bild av det som
undersöks avslutar Johansson & Svedner.

Johansson och Svedner förklarar att vid den kvantitativa metoden så samlar forskaren in
en mängd fakta och analyserar dem i syfte att finna mönster som är generella för alla
människor (Johansson & Svedner 1998). Denna metod är användbar när man vill få fram
allmänna drag och generella tendenser hävdar Johansson & Svedner (1998). Nackdelar
med denna metod är att man inte lär känna de personer man intervjuar likaså kan det
vara problematiskt att tolka svaren. Utifrån kvantitativa data kan det finnas svårigheter att
se att det är levande människor av kött och blod som beskrivs. Genomsnittsindividen
som beskrivs i en statistiskt analys kanske i själva verket inte ens existerar.

8.2 Problem vid genomförandet

Jag började på ett tidigt stadium att leta rätt på litteratur, artiklar mm som på något sätt
berörde mitt kommande arbete. Jag pratade med lärare, handledare och andra inom
området för att få ännu fler perspektiv och infallsvinklar. Utifrån de källor jag fick fram sökte
jag vidare för att få fram ytterligare material. Jag började läsa in mig på litteratur som jag
fann mycket inspirerande och givande. De problem jag stötte på var av den arten att det
tidigare inte skrivits litteratur som tar upp hur och vad barn påverkas av vid ett eventuellt
yrkesval. Således fick jag söka i många olika källor för att få fram relevant information som
jag därefter sammanställde till ett material som jag kunde arbeta vidare med. Detta
sökande var dock av godo eftersom jag kom i kontakt med mycket intressant litteratur.
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Frågan om jämställdhet och könsroller i ett genusperspektiv tycks åter vara på
frammarsch vilket jag tror kommer att resultera i flera böcker inom en snar framtid.

8.3 Metoddiskussion

Att välja intervju som metod har känts mycket bra. Eleverna var tillmötesgående och jag
kände att jag hade deras förtroende under intervjuerna. I och med att jag på förhand
hade skickat ut brev till föräldrarna i den berörda klassen var eleverna redan inställda på
vad intervjun skulle handla om. Vid intervjutillfällena fick jag en känsla av att vissa elever
var måna om att "svara rätt". De trodde kanske att det fanns vissa fasta svar till mina
frågor, vilket det naturligtvis inte fanns. Några av de intervjuade ställde frågor för att
försäkra sig om att de hade förstått min fråga rätt eller undrade om de fick gissa sig fram
till svaret. Samtliga elever fick tid att tänka ut vad de ville svara/säga och jag gav dem
utrymme till detta. Ett antal följdfrågor ställdes också för att förtydliga antingen frågorna
eller svaren. Efter intervjuerna fick eleverna lyssna på bandinspelningen vilket ledde till
många småleenden och skratt. Samtliga intervjuade visade på att de funderat och haft
tankar kring yrkesval. De hade redan bestämda uppfattningar om vad de ville bli och
berättar att de pratar om yrken med kompisar och föräldrar, däremot inte i
undervisningen.

Den mängd data, eller om man hellre vill säga information, jag erhållit har delats in i ett
antal kategorier som belyses med citat. Citaten följs av ett fingerat namn som motsvarar
en elev. Detta är till hjälp för läsaren och skyddar samtidigt eleven som genom detta
förfaringssätt inte går att identifiera.

8.4 Urval av intervjupersoner

Under hösten 1999, tog jag kontakt med en lärare i år 6 och förhörde mig om hon kunde
tänka sig att låta mig intervjua ett antal elever i hennes klass. Jag förklarade vad mina
intervjuer skulle leda till och hon accepterade. Eleverna valdes ut av klassläraren då hon
och jag ansåg att hon hade bäst kunskaper om eleverna. Jag valde att göra intervjuer
med 6 elever varav tre var flickor och tre var pojkar. Mina intentioner var just att få tre
elever av vardera kön så detta sammanföll med min avsikt. Jag hade även på ett tidigare
stadium kommit överens med min handledare att antalet elever var tillfredsställande.

Anledningen till att jag valde elever i år sex var att jag förmodade att de under sitt sista år
på "mellanstadiet" själva skulle börjat fundera över hur de ska välja inriktning inför ett
eventuellt framtida yrke. Innan jag satte igång med intervjuerna gjorde jag en testintervju
med min systerdotter som är mellanstadieelev.

8.5 Datainsamlingen

Veckan innan själva intervjutillfällena skickade jag med lärarens hjälp ut information till
föräldrarna i den berörda klassen. Jag förklarade enkelt avsikterna med mina intervjuer
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och vad de skulle användas till. Föräldrarna uppmanades också att ringa och ställa frågor
till mig om någonting verkade oklart. I och med att jag tidigare under terminen vistats på
skolan i drygt en månad så var jag inte okänd för eleverna. De flesta kände igen mig till
utseendet.

Intervjuerna gjordes vid tre tillfällen, bandades och skrevs ut i sin helhet. Varje intervju
tog ca 30 minuter i anspråk och jag använde mig av en intervjuguide (se bilaga 1).
Denna följde jag inte till punkt och pricka utan jag försökte i stället att vara lyhörd för
eleverna när de berättade om sina tankar. Detta förfaringssätt ledde till att både frågorna
och svaren därmed fick lite olika utformning vilket jag inte ser som någon nackdel utan
snarare som en fördel.

8.6 Databearbetning och analys

Jag har valt att försöka se dels likheter och dels olikheter mellan eleverna. Elevporträtten
har jag valt att ta med för att läsaren lättare ska kunna skapa sig en bild av de
intervjuade. Bandupptagningarna av intervjuerna skrev jag först ned på ordbehandlare.
Efter det skrev jag ut texterna och fick ca 5 sidor per intervju. Till en början
koncentrerade jag mig på tre intervjuer och försökte hitta begrepp som återkom. Då
frågorna kretsade kring elevernas fritid, skolan och tankar kring eventuellt yrkesval fick
resultatet helt naturligt delas in i fyra huvudteman:

• fritid
• skola
• yrkesval
• kunskap om yrken

Svaren till mina intervjufrågor fick jag söka i hela materialet eftersom eleverna hade
möjlighet att svara och prata kring frågorna på ett icke styrt sätt. Svaren delades upp i
kategorier vartefter jag gick igenom materialet mycket noggrant. Jag har bl a försökt se
om det finns anknytning mellan elevernas fritidsintressen, favoritämnen, föräldrars och
släktingars yrken och deras egna tankar kring vad de vill bli.
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9 Resultat

 Nedan följer en redovisning av svaren jag fick vid intervjuerna. Jag förtydligar dessa
genom citat från eleverna. Kommentarer av mig förekommer vid frågorna.

9.1 Fritiden

9.1.1  Vad gör du på din fritid?

Eleverna berättade att de tycker om att sporta på sin fritid. De är aktiva i olika
idrottsföreningar, tränar fotboll och bandy,  springer, tränar gång, rider och går på workout.
Flera av elever ägnar sig åt mer än en sportaktivitet. Några spelar matcher eller tävlar på
högre nivå. Tiden som åtgår varierar mellan 1 tim/vecka  - 5-6 timmar/vecka och elev.
Nedan redogör jag för fyra olika kategorier vilka bygger på elevernas fritidsintressen.
Kategorierna kommer i storleksordning med störst först.

Kategorier
• idrottar i lag
• idrottar själv
• träffar kompisar
• pysslar med saker hemma

Hanna " ... jag håller på med workout och fotboll ... pysslar med blommor..."
Johan "... ridning ungefär en halvtimme om dagen eller mer ibland, jag har egen

häst."
Josefin "...när jag ska träna till SM så blir det 3-4 gånger i veckan ... det blir för det

mesta fem"

2 flickor spelar fotboll och utöver det tränar de mer individuella sporter.
Pojkarna är mest inriktade på lagsporter som innebär samarbete d v s fotboll.
En flicka uppger att hon inte sportar alls.

9.2 Skolan: Roligaste ämnet

9.2.1 Vilka ämnen tycker eleverna är roligast i skolan och varför?

Många elever uppger att de tycker att slöjd är roligast. Textilslöjd och trä- och metallslöjd
alternerar de varannan vecka. De nämner att det är pyssligt, man får göra olika saker,
det är kul, man får välja vad man får göra. I trä- och metallslöjd har de en manlig lärare och
i textilslöjd har de en kvinnlig lärare.

Hanna "Slöjd tycker jag är kul. Det är pyssligt ... jag har valt att sy ett gosedjur."
Carl "Jag tycker att det är jättekul. Det är båda ... jag blir ju också nöjd"
Ulrika "Bild och svenska tycker jag är roligt."
Johan "Man får göra grejer själv och det blir nåt när man är klar...det är fritt på nåt

sätt."
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Gustav "Det är roligt att välja vad man får göra och sen får man ta hem vad man gjort,
om man gjort en tröja eller nåt får man ta hem den."

Josefin "Allt är roligt ... sen så träslöjd."

Flickorna uppger att slöjdämnet är kul, pyssligt, och roligt i första hand.
Pojkarna säger att man får göra grejer själv, det blir nåt, man har gjort nåt, jag blir ju också
nöjd, roligt att välja vad man får göra, ta hem vad man gjort, jättekul. Inte någon av
pojkarna säger att det är larvigt med textilslöjd vilket jag tycker är intressant.

9.3 Skolan: Slöjdämnet

9.3.1  Vad väljer eleverna i förhållande till kön?

En pojke föredrar trä- och metallslöjd medan två av pojkarna tycker att båda slöjdämnena
är lika roliga. En flicka föredrar trä- och metallslöjd, medan en föredrar textilslöjd. Den
tredje flickan sätter bild främst.

Tre av eleverna, två pojkar och en flicka, som berättar att slöjd är deras favoritämne har i
praktiken valt över könsgränserna. Om man föredrar det ena slöjdämnet framför det
andra tycks inte spela någon roll med tanke på vilket kön man har. Kommenterar om att
det ena eller andra skulle vara för tjejer eller killar uteblev.

9.4 Skolan: Elevernas bästa ämne

9.4.1 Vilka ämnen tycker eleverna att de är bäst i?

Hanna "Matte - man får lösa saker."
Carl "Gympa, slöjd, bild."
Ulrika "Stavning."
Johan "Idrott."
Josefin "Skrivstil, matte, idrott och träslöjd."
Gustav "Matte - det går lätt slöjd idrott."

Ulrika "Ja stavning vet jag att jag bra i."
Gustav "Det vet jag inte riktigt men matte går ganska bra idrott och slöjd".

Flickorna tycker att de är bäst i: Matte, stavning, skrivstil, idrott och träslöjd.
Pojkarna tycker att de är bäst i: Idrott, slöjd, bild, matte.

Flickorna uppger att de är bäst i kärnämnena medan pojkarna säger att de är bäst i de
praktiska ämnena. Med tanke på att pojkar i denna ålder börjar bli gängliga och stora
kanske det inte är så konstigt att de anser att de är bättre i praktiska ämnen där de utför
grovmotoriska rörelser än i ämnen där man ska sitta och skriva, plita och det ska vara
snyggt och prydligt. Jag tror att flickor i förhållande till pojkar ofta har mer tålamod och
lättare för att sitta stilla och jobba med "pyssliga" saker.
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9.5 Skolan: Information om yrken

9.5.1 På vilket sätt får du information i skolan om vilka yrken som finns?

Hanna säger att de inte fått det än. De har varken pratat om eller jobbat med yrken.
Carl säger att de inte pratat så mycket om det, inte som han minns säger han.
Ulrika säger att hon inte tror att de pratat om yrken, jobb och utbildning i klassen.

Gustav "Det är ju ingenting tycker jag. Ibland gör vi det men det är inte varje dag
precis".

Carl "Nähe inte så här att dom har pratat om det, inte som jag minns".

Flertalet elever svarar att de i skolan (undervisningen) inte fått reda på något om vilka
yrken som finns. De har heller inte arbetat aktivt med detta på t ex oä-timmar. Det är
snarare så att eleverna själva pratar sinsemellan om jobb och olika yrken på
t ex rasterna. Trots att Lpo 94 förordar att skolan skall ge kunskaper om villkoren i de
vuxnas förvärvsarbete samt använda sig av föräldrarnas erfarenheter i undervisningen i
alla ämnen verkar det ännu inte ha skett. Min tanke är att det troligtvis är så att många
skolor i år 1-6 inte har uppmärksammat detta utan förväntar sig att detta tas upp i de
högre stadierna.

9.6 Tankar kring yrkesval

9.6.1 Vad vill eleverna helst arbeta med/utbilda sig till? Några blandade citat får
klargöra elevernas tankar:

Hanna "Florist, kommit på själv, varit i blomsteraffär, pysslar med växter på fritiden."
Carl "Pilot, eller läkare, träffat läkare, forskat om flygplan, hjälpa andra."
Ulrika "Busschaufför eller nåt med djur/veterinär, pappa är busschaufför."
Johan "IT-tekniker eller reseledare, rest utomlands till Medelhavet, jobbar med

dator hemma, skriver in skolarbete på dator."
Josefin "Konstnär, frisör, pappa är konstnär, kvinnlig släkting är frisör, utför

konstnärssysslor på fritiden."
Gustav "Vet ej - byggnadsarbetare ev mekaniker pappa är byggnadsarbetare,

byggde lådbilar när han var mindre."

Hanna säger att hon vill bli florist. Hon tycker om växter och pysslar med det på sin fritid
som hon uttrycker det. Hon har besökt en blomsteraffär i Linköping där de har "jättefina
blommor". Hon känner ingen som är florist eller som arbetar med blommor.

Carl vill främst bli pilot eller läkare. Han har kommit i kontakt med läkare vid ett flertal
tillfällen och säger att han vill hjälpa människor.

Ulrika vill köra buss som sin pappa eller jobba med djur, kanske som veterinär. Hon har
aldrig träffat en veterinär och hon har heller inga djur hemma eftersom hon har syskon
som är allergiska. När hon flyttar hemifrån ska hon ha ett eget husdjur. I stort sett har alla
elever funderat och tänkt ut vad de vill bli. Flera av dem har tänkt ut mer än ett yrke som
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de skulle vilja ha. Jag kan inte se några tendenser till att flickorna funderar på typiska
kvinnoyrken däremot kan jag förknippa pojkarnas
tankar med mansyrken.

9.6.2 Vad eller vem har påverkat elevernas tankar inför ett eventuellt yrkesval.

Eleverna uppger ett eller två yrken de är intresserade av. De uppger flera svar till varför
de blivit intresserade av detta.

Antal svar    Antal svar
Kategorier flickor pojkar

• pappa har det yrket 2 1
• släkting har det yrket 1
• kommit på själv 1 4
• verkar kul 3 1
• hjälpa andra 1
• egna upplevelser av yrket 2 5

Totalt antal svar 9 12

Att dra några slutsatser av detta är svårt då underlaget är mycket litet, men det går att se
att flickorna i högre grad än pojkarna är påverkade av sina pappor eller släkting när det
gäller yrkesval. De uttrycker oftare än pojkarna att ett yrke verkar kul. Flickorna har färre
egna upplevelser av yrket än pojkarna. Pojkarna i min undersökning verkar i större
utsträckning också ha kommit på yrket själva. Kanske är pojkarna mer benägna att själva
tänka ut vad de vill bli. De kanske inte delar pappornas intressen för ett visst yrke, inte
har dem som förebild och därför heller inte vill gå i deras fotspår.

9.7 Kunskap om yrken

Eleverna har nämnt mer än ett yrke var som de kan tänka sig att arbeta med.

9.7.1 Vilka kunskaper har eleverna om de yrken de skulle kunna tänka sig att arbeta
med?

Florist (flicka) "Kunna räkna, prata många språk, dom handlar med
blommor, man måste veta mycket om naturen och växter
hur de ska vattnas och skötas."

       Pilot (pojke)  "Kul, jobbigt vara bort mycket, kunna flyga planet, alla
knappar så man inte störtar."

Läkare (pojke) "Hjälpa andra."
  Busschaufför (flicka) "Kunna köra framförallt."

      Veterinär (flicka) "Kunna mycket ta hand om djur på rätt sätt ge dom sprutor
det är rätt svårt."

IT-tekniker (pojke) "Läsa och kunna mycket, matte."



27

Reseledare(pojke)          "Kunna det man berättar om veta vad som hänt förr,
historia."

Konstnär (flicka)   "Gå en träteknisk linje, lära sig träslag, se vad det är för
träslag, vara pysslig , vara noga, vara försiktig."

Frisör (flicka) "Ha höga betyg."
Byggnadsarbetare(pojke)      "Kunna snickra, mäta, hantera en tumstock och en såg så

man inte sätter dit eller sågar till för korta brädor."
Mekaniker/                             "Plocka isär cyklar, bli oljig."
bilreparatör (pojke)

Elevernas egna kunskaper om yrkena kan delas in i tre kategorier:

• vad ska man kunna i yrket
• vad gör man i yrket
• hur man ska vara

Flickorna uttryckte att man måste ha höga betyg, kunna räkna, kunna prata många språk,
veta mycket, kunna köra framförallt, kunna mycket, se vad det är för trä. Vidare säger de
att man handlar med blommor, tar hand om, ger sprutor, gör tavlor, klipper hår, slår med
hammare, formar till det. En av flickorna beskrev hur man ska vara med följande uttryck:
Vara pysslig, noga, och försiktig.

Pojkarna i sin tur använder följande vokabulär när de beskriver vad man ska kunna:
klara tentor, kunna flyga, alla knappar, kunna allt en läkare ska kunna, hjälpa andra, läsa
och kunna mycket, matte, kunna det man berättar om, veta vad som hänt förr, historia,
kunna snickra, mäta, hantera en tumstock och en såg. Vad man gör i yrket återger en
pojke så här: Vara borta mycket. Slutligen beskriver en pojke hur man ska vara: "Inte
vara dum, vara duktig, väldigt duktig."
Pojkarna lägger stor tonvikt på vad man ska kunna i yrket medan flickorna berättar mer
om vad man gör i yrket. De yrken eleverna skulle kunna tänka sig arbeta med har jag
delat in i kategorier vilka motsvarar gymnasieskolans program. Detta har jag gjort för att
kunna jämföra med hur flickor och pojkar idag väljer program till gymnasieskolan. Se
diskussion.

      flickor   pojkar

• estetiska prog.  - florist, konstnär, frisör         3
• tekniskt - IT-tekniker, pilot                    2
• naturvetenskapsprog. - veterinär, läkare,         1         1
• byggprog. - byggnadsarbetare                                           1
• fordonsprog. -  busschaufför                                     1
• samhällsvetenskapsprog. - reseledare                    1
 

Flickorna tänkte i första hand på yrken inom det estetiska programmet medan pojkarna
tänkte sig yrken inom det tekniska programmet. En flicka och en pojke valde yrken inom
naturvetenskapliga programmet i den ordning de står. Om man jämför dessa tänkta val
med hur elever idag väljer så överensstämmer de inte helt.  Flickor idag dominerar
hantverks-, omvårdnads-, samt barn- och fritidsprogrammen och pojkar dominerar bygg-,
el-, energi-, fordons-, och industriprogrammen. Dessa uppgifter är tagna från SCB
(http://www.scb.se/)
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9.7.2 Hur uppfattar eleverna att man får reda på vilka yrken som finns?

Hur tänker eleverna ut vad de ska bli? Vilka strategier har de själva för att ta reda på
vilka yrken som finns? Är det eleverna själva som söker reda på det eller är det någon
som tar ansvar för att de informeras? Jag har funnit fem olika kategorier för detta:

1. Föräldrar eller andra vuxna
2. TV eller annan media
3. Egna upplevelser
4. Arbetsförmedlingen
5. Kompisar

Det verkar som om TV och annan media (tidningar) spelar en avgörande roll för
elevernas kunskaper om vilka yrken som finns. Arbetsförmedlingen är också ett alternativ
annars förefaller föräldrarna eller andra vuxna t ex kamraternas föräldrar vara den
största källan av information. Eleverna låter mig också förstå att de genom sina egna
möten med olika yrkesgrupper i samhället där de bor ger dem viss inblick i vilka yrken
som finns.

Gustav " ... man ser ju på TV och det är ju liksom varje dag man stöter på ett 
antal jobb."

Skolan som kunskaps- och informationskälla är det skralt med. Eleverna säger överlag
att de i undervisningen inte pratar om eller får reda på vilka yrken det finns.

Gustav "Jag upplever det inte som att vi fördjupar oss i vad det finns för
arbeten utan det blir om man råkar prata om nån vad dom har för arbete 
så blir det så att man kanske pratar om vad deras föräldrar har för 
arbete ... men det är ju inte alls ofta ... möjligtvis kanske en gång i 
månaden."

En elev påpekar att när man forskar kan det här med yrken komma upp.

Josefin "... ibland när vi forskar om landskap så kan det ju bli att jordbruk 
kommer in ... så då blir det ju att yrken kommer in så där ... lite ibland."

9.8 Finns det några kopplingar mellan elevernas fritidsintressen, skolämnen
och funderingar kring yrkesval?

Några av eleverna uttrycker att de kan tänka sig att arbeta med sådant de sysselsätter
sig med på fritiden. Hanna tycker att hon är bäst i matematik. Hennes pappa arbetar
med miljöfrågor. Hon sportar och pysslar gärna med växter på sin fritid:

"Jag tycker om växter ... det är fint. Ja, jag vill bli florist."
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Josefin säger att hon är bäst i skrivstil, idrott och träslöjd. På fritiden sportar hon mycket
och jobbar i sin pappas verkstad.

"Jag vill jobba hos pappa ... det är roligast och vara i pappas verkstad och
jobba."

Johan är bäst i idrott. Han håller på mycket med datorer på sin fritid och sportar även en
hel del. Han vill bli IT-tekniker. Ingen av föräldrarna arbetar med datorer.

"Håller på mycket med data. Jag skriver mina skolarbeten på datorn. Spelar
spel ... installerar spel."

Hos dessa tre elever (2 flickor, 1 pojke) går det att se att fritidsintressen, föräldrars yrke
och i viss mån bästa skolämne sammanfaller med de tankar inför yrken som eleverna
har. I övriga tre elevers fall är det är svårt att se några klara kopplingar mellan det
eleverna sysslar med på fritiden och deras ev yrkesval. Trots att eleverna lägger ner
mycket tid på sport har ingen av dem någon önskan att arbeta med sport i framtiden.

9.9 Vad säger flickor och pojkar om de olika yrkena på listan? (se bilaga 2)

I denna frågeställning har eleverna fritt fått förklara vad de vet om yrkena. Jag har valt att
se om det finns olika sätt för pojkar och flickor att uttrycka vad de olika yrkena innebär.
När jag bad eleverna berätta vad de vet om de olika yrkena så formulerade jag frågan:
Vad gör en advokat etc? Eleverna svarade ofta "det är en sån som" eller "dom eller den"
eller "en som". Detta tycker jag visar på att eleverna inte hade förutbestämda åsikter om
att det var en man eller kvinna som hörde ihop med ett visst yrke. För att kunna jämföra
vad flickorna och pojkarna säger har jag ställt upp deras utsagor i två spalter. Se bilaga
2.

Elevernas kunskaper om yrkena kan delas in i 4 kategorier:

• vad man gör i yrket
• var man arbetar
• vet ej/osäker
• förknippar yrket med en viss person

Ulrika Uppfinnare. "Sån som uppfinner saker. Det finns dom som uppfunnit
 hjulet. Det var nog längesen."

Johan Arkeolog. "Gör utgrävningar på platser där man hittar gamla grejer."
Carl Kapten. " Det är en sån där som styrman är det va?"                Gustav

Författare. "Som Astrid Lindgren som skriver böcker..."

De flesta berättar vad man gör i yrket och redogör också var man utför yrket,
t ex: sjukhus, advokatbyrå, domstol, rätten, kyrkan, restauranger, landet, på scen, på
teater, djursjukhus, på TV, på en båt. Eleverna har kunskaper om alla yrken utom arkeolog
och biolog. En pojke visste vad en arkeolog gör.
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Flickornas förklaringar till vad man gör i de olika yrkena är längre, mer ordrika och
beskrivande än pojkarnas förklaringar. Jämfört med pojkarna använder flickorna färre
fackuttryck och berättar i mer allmänna ordalag vad man gör i yrkena. Vidare har
flickorna mer ingående kunskap om vad man gör i yrkena, detta visar sig när de berättar
vad en lantbrukare/bonde gör. Detsamma gäller läkare, veterinär och präst. De säger
att en präst: jobbar i kyrkor, predikar, döper barn, pratar, håller tal, har begravningar och
bröllop.

Pojkarna använder ett vokabulär som mer liknar "fackuttryck" t ex: försvarar i rätten,
misstänkta, gör utgrävningar, guide, undersöker, tar prover, håller gudstjänster, drar
kablar, installerar, drar ledningar, beordrar styrmännen, gör mönster, designar, lär elever
för att dom ska kunna utbilda sig. De yrken pojkarna beskriver mer utförligt är fotograf,
arkeolog och reseledare.

9.9.1 Var eleverna konsekventa i sina tankar kring yrkesval?

Efter genomgången av listan med yrken framkom att eleverna varit konsekventa i sina
tankar om yrkesval. Eleverna har haft klara tankegångar kring vad de vill göra och har
inte avvikt mycket från de ursprungliga valen. Här följer en lista på hur eleverna tänkte före
respektive efter listan hade presenterats för dem.

Före: Efter:
Carl,  pilot och läkare läkare, advokat, elektriker, skådespelare,

reseledare, journalist, fotograf och kock.
Johan,  IT-tekniker och reseledare reseledare, skådespelare och kock.
Gustav, byggnadsarbetare och kock
mekaniker 

Hanna, florist kläddesigner och skådespelare
Josefin, konstnär konstnär och barnmorska
Ulrika, busschaufför, veterinär        reseledare, skådespelare och uppfinnare

Elevernas val före och efter presentationen av listan med yrken visade att flera höll fast
vid de ursprungliga tankarna. Dock fastnade samtliga pojkar för kockyrket vilket de
tyckte verkade intressant och roligt. Eleverna har tidigare sagt att TV har spelat en viss
roll när det gäller att få reda på vilka yrken som finns. Jag kan tänka mig att pojkarna har
sett matlagningsprogram med manliga förebilder på TV och att dessa väckt ett intresse
för yrket. Flickorna höll sig främst till arbeten inom det estetiska programmet. Deras
intresse för skådespelaryrket kan också ha sin förklaring i att de fått uppslag till detta via
TV.

9.10 Resultatsammanfattning

Resultaten visar att alla eleverna har tankar och funderingar beträffande val av yrke.
Flera av eleverna har redan bestämt sig för vad de vill arbeta med i framtiden. Det visar
sig att hälften av eleverna kunde tänka sig samma yrke som sina pappor. Inte någon har
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blivit påverkad att välja sin mammas yrke, varken flickor eller pojkar. Flickorna kan tänka
sig att göra val över könsgränserna medan pojkarna väljer lite mer traditionellt, t ex
tekniska yrken och yrken inom byggsektorn. Eleverna uppger att man får reda på vilka
yrken som finns främst genom TV och föräldrar eller andra vuxna. I skolan och
undervisningen får eleverna inte reda på mycket om olika yrken uppger de. Eleverna har
varierade men ändock relevanta kunskaper om vad man gör och ska kunna i olika
yrken.

10 Elevporträtt

För att ge en helhetsbild av eleverna avslutar jag här med ett porträtt av varje elev.
Porträtten bygger på mina egna iakttagelser, tolkningar och analys av resultaten.

Hanna

Hanna verkar självsäker och svarar snabbt och precist på mina frågor. Hon är alert och
ser mig i ögonen när vi pratar. Hon berättar att hon håller på med workout och fotboll.
Slöjd är det roligaste ämnet, hon nämner att de har både trä- och textilslöjd men att hon
föredrar textil. Hanna säger att det är pysslig och att hon tycker om att pyssla. Hon tycker
inte att det är svårt. Enligt hennes egen uppfattning är matte det ämne hon själv är bäst i.
Hon säger att en del hatar matte men hon menar att det är kul med matte då man får lösa
saker. Hanna vill bli florist och hon tycker om att hålla på med växter hemma.

För att bli florist behöver man kunna mycket om naturen och växter, hur de ska vattnas
och skötas säger Hanna. Yrket florist har hon hört från kompisar och för att få reda på vad
det var frågade hon sin mamma som förklarade. Hanna vet inte vilken utbildning som
krävs för att bli florist men hon menar att man kan fråga fröken eller sina föräldrar eller de
som jobbar i blomsteraffär. Hon pratar rätt mycket med sina klasskompisar om olika
jobb men tycker inte att de påverkar varandra när det gäller val av yrke.

"Jag vill göra det jag vill", svarar hon bestämt.

Hemma pratar de ofta om vilka yrken som finns. Hennes mamma jobbar som
sjuksköterska och pappa jobbar med miljön förklarar hon. Efter att ha tittat och
diskuterat igenom de olika yrkena på listan säger Hanna att hon tycker det verkar kul att
vara kläddesigner och skådespelare.

"... det verkar kul med kläder och så.. . det låter kul att spela teater ... försöka
vara en annan person."

I Hannas fall går det inte att dra slutsatsen att hon påverkats av någon eller något inför ett
eventuellt framtida yrkesval. Hon utstrålar säkerhet över sitt val som florist även om hon
ännu inte känner till vägen till målet. Hon har vissa insikter i vad yrket innebär och det
kanske ändå är så att hennes pappa som arbetar med miljöfrågor har påverkat henne när
det gäller yrkesvalet.

Carl
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Carl är en glad och positiv kille med glimten i ögat. Han är pratglad och har många idéer
som han gärna delar med sig av under intervjun. Han är lättpratad men har ibland lite
svårt att uttrycka vad han menar. Det visar sig att han har stor känsla för vad som är rätt
och fel. Carl sportar mycket på sin fritid och slöjd ligger honom varmast om hjärtat. Carl
säger att han vill bli pilot:

"... fast jag skulle ju inte vilja jobba ... så man kör vanligt
passagerarplan utan ett annat."

Carl menar stridsflygplan. Han vet inte så mycket om pilotyrket utom att det nog är rätt så
jobbigt eftersom man måste vara borta mycket. Carl säger sen att han skulle vilja bli
läkare. Han berättar att han blivit dumt bemött hos läkaren en gång. Som läkare måste
man hjälpa andra menar han. Han beskriver hur en läkare bör vara:

"Kunna allt som en läkare ska kunna...dom ska vara snälla fast dom ska
vara duktiga, väldigt duktiga."

På elevens val har han forskat om flygplan. De flesta jobb får han reda på antingen via TV
eller genom nån man pratar med säger han. Ett annat sätt är genom egna erfarenheter:

"När man går till läkaren ibland då vet man ju att det finns och sen när man
åker flygplan finns det ju en pilot alltid."

Hans mamma har berättat att det är svårt att bli läkare och att man måste ha bra betyg.
Mamman arbetar inom äldreomsorgen och pappa som yrkesförare.
Carl känner igen alla yrken på listan han fastnar för advokat som han tror är
rätt så roligt. Men säger han:

"...det är ju inte alltid t ex ifall det skulle hända nåt om man brytit då är man ju,
då försvarar man ju den som har brytit, det är nog inte så kul ifall man vet att
han är skyldig. Fast man måste ju ändå försvara."

Läkaryrket kommenterar han och säger att det verkar roligt fast väldigt jobbigt och svårt.
Barnmorska verkar också rätt så roligt men säger att det inte är någonting för honom. Med
emfas säger han vidare:

"Kock. Det skulle jag faktiskt vilja bli. "

Mot slutet av samtalet frågar jag om det är nåt han vill tillägga. Utan tvekan säger Carl:
"Ja kock skulle jag vilja bli."

Han berättar att det är kul att baka och laga mat men han vill inte laga rätter som dom
visar på TV på morgnarna utan på restaurang med lite vanliga rätter. Han känner ingen
som är kock. Däremot känner han både en elektriker, barnmorska och lantbrukare. I
Carls fall ser jag att han ofta återkommer till läkare. Det förefaller som om han gärna vill
hjälpa människor (läkare, barnmorska, advokat) eller arbeta som kock.

Ulrika
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Ulrika är en lugn och sansad tjej. Hon tar tid på sig när hon svarar och är vänlig till sitt
sätt. Ulrika umgås med kompisar och målar på sin fritid. Hon tycker att det är roligt men
gör det bara någon gång i veckan tror hon. Hennes favoritämnen är bild och svenska, hon
tycker är roligt och kul att skriva. I framtiden vill hon arbeta som busschaufför. Ulrikas
pappa kör buss men hon känner ingen som jobbar med djur eller är veterinär. Hon kan
tänka sig att jobba med små djur absolut inte stora djur. Hon har själv inga husdjur
eftersom det finns familjemedlemmar som är allergiska. Vad veterinäryrket kräver är
hon lite osäker på.

"Jag tror att man måste kunna mycket då man måste ju kunna ta hand om djur
på rätt sätt och sådär. Ge dom sprutor ... jag tror att det är rätt så svårt."

Om man vill ta reda på vilka yrken som finns menar hon att det står i tidningen eller så kan
man gå till arbetsförmedlingen. Den som vill bli veterinär kan ju gå till en veterinär säger
hon. Hon tror att man kan bli påverkad av sina kompisar när det gäller yrkesval men som
hon säger:

"... man måste ju välja själv och tänka vad man verkligen vill bli."

Hemma pratar hon ibland om olika yrken. Hennes mamma är lärare. Ulrika tittar igenom
listan och uttrycker att reseledare, skådespelare och uppfinnare skulle vara kul och
intressant.

"Man får åka runt till en massa olika ställen, kanske lära sig nånting nyttigt.
Uppfinna saker och så, nåt stort kan det va, som blir känt."

Det som lockar henne mest är att bli skådespelare och hon tror att hon kanske skulle bli
det, säger hon och skrattar.
Johan

Johan svarar snabbt på mina frågor och har bestämda åsikter visar det sig. Mesta delen
av sin fritiden ägnar han åt att rida på sin egen häst eller spela fotboll. Han har tankar på
att bli antingen IT-tekniker eller reseledare. Hemma håller han på mycket med datorn,
skriver in skolarbeten och spelar dataspel. Johan känner ingen som arbetar som IT-
tekniker, han förklarar att man måste läsa och kunna mycket.
Som reseledare menar han måste man kunna det man berättar om, veta vad som hände
förr t ex historia. Johans pappa är lantbrukare och hans mamma är lärare. Yrkena på
listan är han väl förtrogen med. Han tycker att kock, skådespelare och reseledare verkar
vara intressanta yrken. Han kan tänka sig att bli kock.

"Kock, det är kul att laga mat, olika rätter. Jag bakar med, ganska mycket.
Jag använder recept om jag måste."

Om man är reseledare menar Johan så får man resa till olika ställen ganska mycket och
berätta om det. Anledningen till att han kan tänka sig att bli skådespelare och vara med i
TV förklarar han på följande sätt:

"Nja bli lite känd skulle vara kul."
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Josefin

Josefin är en sportig typ som tränar mycket, ibland 5 gånger i veckan. Hon är pigg, glad,
avspänd och mycket tillmötesgående. Hon lägger ut texten och verkar riktigt trivas med
att sitta och prata med mig en stund. Att pyssla är roligt säger hon. För att bli någonting
med trä tror hon att man kan gå en träteknisk linje på högstadiet där man får lära sig om
olika träslag. Hon är redan väl förtrogen med hur man arbetar i trä:

"... man måste vara noga och så när man sitter med småbitar vid bandsågen
... och så måste man vara försiktig  ... man har en sån som man slår med
hammare på också ... forma till så de blir runda."

För att jobba som frisör måste man ha höga betyg tror Josefin vars faster är frisör.
Josefin berättar att om man vill ta reda på vilka yrken det finns så kan man titta på TV man
kan också höra i klassen vad kompisarnas föräldrar har för arbeten eller fråga sina egna
föräldrarna. Hemma pratar de inte så mycket om yrken säger Josefin och i skolan blir det
bara lite. Med klasskompisarna blir det då och då som hon pratar om olika yrken. När
Josefin har tittat på listan över yrkena så berättar hon att barnmorska, kläddesigner och
konstnär verkar intressant. Hon skulle kunna tänka sig att jobba som barnmorska:

"... jag tycker om små barn jag tycker att dom är gulliga och så där."

För att kunna arbeta som barnmorska måste man kunna ta hand om barn och kunna
hjälpa till på förlossning och byta blöjor fortsätter Josefin. Att jobba som kläddesigner
verkar ganska kul fast att rita och sy hela dagarna skulle nog inte vara så roligt, menar
Josefin men säger sedan med eftertryck:

"Och konstnär det är bara roligt."

Gustav

Gustav spelar fotboll i ortens idrottsförening ungefär tre timmar i veckan. Jag tycker att
han utstrålar säkerhet, och han argumenterar för sina svar med ett lite mer moget språk.
Ingenting verkar honom obekant eller nytt när vi pratar. Liksom för många andra i klassen
är slöjd och idrott favoritämnena. I idrotten är det roligast när de delar in i lag och spelar
t ex bandy eller fotboll. Gustav verkar ha funderat över det här med arbete tidigare och
men vet inte vad han skulle vilja göra.

"Först ville jag bli byggnadsarbetare sen ... bilmekaniker eller 
bilreparatör. "

Nu vet han inte riktigt vad han skulle kunna tänka sig. Det roliga med att vara mekaniker
är att få plocka isär cyklar och att bli oljig säger Gustav. Som byggnads-arbetare måste
man kunna snickra, mäta och hantera en tumstock säger han. När han var mindre
brukade han snickra och bygga .
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I undervisningen pratar de aldrig om vad det finns för yrken säger Gustav. Det är mest
av en slump som man kanske pratar om vad någons förälder arbetar med. Inte heller på
rasterna pratar han med sina kompisar om det och hemma blir det i stort sätt inte heller:

"Nej för det vet man ju ändå redan liksom vad det finns för jobb..."

Gustav föräldrar arbetar inom byggbranschen och inom handeln. De olika yrkena på
listan känner han igen och förklarar mer ingående vad han vet om vissa yrken. Kockyrket
är det Gustav fastnar för och han säger att han skulle kunna tänka sig att bli det:

"Jo det är kul att arbeta mycket med mat ... skära och inte bara laga till 
mat utan lägga upp det fint på faten och så där."

Gustav har släktingar som är lantbrukare men har menar att det inte är något som
intresserar honom. Han säger att lantbrukare jobbar för sig själva och måste göra mycket
under vissa årstider t ex skörda och ta hand om höet.

"Kock är det ju samma arbete hela tiden det spelar ingen roll vilken
årstid det är."
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11 Diskussion

Imsen (1992) hävdar att, ”Målinriktad utbildning är ett problem för dagens ungdom. De
vet att de måste utbilda sig men inte vad de skall utbilda sig till." De elever jag
intervjuade verkar dock ha tämligen bestämda tankar om yrkesval. Det de berättat är
inte taget ur luften utan de har funderat kring yrkesval och vet väl vad de vill arbeta med i
framtiden.

Käller (1990) menar att undervisningen i skolan är mansdominerad redan från början och
att flickor inte får den breda utbildning de behöver för att kunna göra otraditionella val.
Hon hävdar också att flickor fostras och påverkas att välja utbildning med tanke på
framtidens dubbla roller: Yrkesarbete och ta hand om hemmet. Vad som slår mig är att
inte någon av eleverna säger att de vill ha samma yrke som sin mamma. Vad detta beror
på är svårt att säga. Kohlberg förklarar att när grundläggande feminina och maskulina
värden etableras, tenderar barnet att identifiera sig med personer av samma kön, i
synnerhet föräldrapersoner (Öhrn 1990). Tre av eleverna i min intervju uppger att de vill
ha samma jobb som sin pappa. Två av dessa är flickor. Enligt en tidigare studie gjord av
Stina Ardenfors (1999) framkom att just intressen och anhörigas yrken har väldigt stor
betydelse för det egna yrkesvalet även om de inte har så mycket kunskap om vad yrket
innebär.

En mamma till en av pojkarna jobbar inom äldreomsorgen och den pojken har berättat
att han vill bli läkare. Annars verkar det som om varken flickorna eller pojkarna har blivit
påverkade av sina mammor som yrkesförebilder. Både flickor och pojkar tenderar att
tilldela den manliga rollen mer makt och prestige menar Kohlberg. Jag tror att flickor, för
att förstärka sin självbild och få mer status, kanske väljer ett mansdominerat yrke för att
på detta sätt erhålla makt, respekt och status. Käller (1990) menar att "olika områden och
arbetsuppgifter för män resp kvinnor betyder olika mycket makt".

De sysslor som kvinnor i alla tider utfört i hemmen i vårt västerländska samhälle har alltid
varit lågt värderade, t ex matlagning, ta hand om barn, gamla och sjuka. Som yrken
betraktade är de fortfarande lågt värderade vilket syns på bl a lönen. Flickor som väljer
dessa yrken väljer därmed bort makt och prestige. Är det möjligen så att flickorna jag
intervjuade valt att inte identifiera sig med sina mammors yrken p g a att de faktiskt vill
ha en del av makten? Att mannen är "norm" i samhället och att både flickor och pojkar
uppfattar att det är så kan var en förklaring till att ingen valde de
s k traditionella kvinnoyrkena.

Gens menar att flickor bryter in på de klassiskt manliga utbildningarna, medan pojkars
val åt det kvinnliga lyser med sin frånvaro. Pojkar verkar ha svårt för att välja något med en
feminin stämpel. Både flickorna och pojkarna i min intervju har valt över könsgränserna,
anser jag. Den kognitiva utvecklingsteorin förklarar att könsrollsidentiteten socialiseras,
d v s barnet styrs av ”våra” förväntningar på hur de ska bete sig som flicka respektive
pojke.

Jakobsson (1989) påpekar att  "Liksom man har försökt intressera flickor för teknik och
andra manliga domäner, vill man ju få in fler män i vården och framförallt barnomsorgen."
Jag tror också att alla skulle vinna på att även pojkar väljer över könsgränserna. Manliga
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förebilder fattas både i barnomsorgen och i skolan. Om män inte väljer över
könsgränserna kan det få som följd att kvinnligt dominerade yrken även i framtiden
kommer att präglas av låg status, mindre makt och sämre betalt än manligt dominerade
yrken. Detta bäddar inte för större jämställdhet i samhället, vilket är målet.

Magnusson (1998) har vid en intervju med en ung kvinna fått till svar att "hon påverkats av
sin pappas yrkesinriktning till att välja en utbildning och ett yrke som inte är särskilt
vanligt bland kvinnor. " Denna kvinna menar att "hon var mån om att inte låsa sig i något
traditionellt fack."

Eleverna hade inte förutbestämda åsikter om att det var en man eller kvinna som hörde
ihop med ett visst yrke. De gör inte några stereotypiska bedömningar om vad som är ett
s k manligt eller kvinnligt yrke. Kan det tolkas som att attityder och synen på jämställdhet
och genusfrågor i skolan och samhället har kommit så långt att eleverna tar t ex
jämställdhet som något givet. Kanhända är de påverkade av sina föräldrar när det gäller
yrkesval men att de inte självklart förknippar kön med yrke? Jag tror själv att gränserna
mellan vad som är manliga respektive kvinnliga yrken håller på att suddas ut. Vad jag
menar är att vi lever i en ständigt föränderlig tillvaro. Det som gällde igår kanske inte
gäller idag och därför måste vi vara beredda att revidera våra uppfattningar om t ex
manligt och kvinnligt. Dessutom tror jag att jämställdheten nått en bit på vägen. Kanhända
är det barn och ungdomar som i första hand tänker mindre i termer som kvinnligt och
manligt? Jag tror att speciellt flickor idag väljer mer efter eget intresse än någonsin
tidigare. Detta beror säkert på att jämställdhetsarbetet i bl a skolan har lyckats till viss
del.

Enligt SCB's siffror och statistik visar det sig att kvinnor idag dominerar hantverks-,
omvårdnads-, samt barn- och fritidsprogrammen. Barnens tankar angående yrken
överensstämmer inte riktigt helt på den punkten. Flickorna som jag intervjuade valde i
första hand yrken som ligger inom det estetiska programmet - florist, konstnär, frisör,
därefter fordonsprogrammet - busschaufför och naturvetenskapliga programmet -
veterinär. Flickorna i min intervju väljer över könsgränserna. Det visar sig genom att de
har sina pappor som yrkesförebilder och den yrkesinriktning de valt. Hirdman (1985, i
Käller 1990) förklarar att det mannen  gör, tänker och tycker är bäst. De flickor jag
intervjuade kanske i stället för att identifiera sig med och efterlikna sina mammor ser
upp till sina fäder. Min tanke är att flickorna kanske uppfattar det papporna gör, tänker
och tycker som mer värdefullt än det deras mammor gör. I tre elevers fall går det att se
kopplingar mellan val av fritidsintresse, skolämne, funderingar kring yrke och påverkan
från föräldrar vilket jag inte uppfattar som märkligt, tvärtom. Dessa elever verkar också
medvetna om sina val och vad som påverkat dem.

Uppgifterna från SCB visar att männen dominerar bygg-, el-, energi-, fordons-, och
industriprogrammen. Min lilla studie visar på att pojkarna i första hand valde yrken som
ligger inom det naturvetenskapliga programmet -läkare, pilot, IT-tekniker därefter
samhällsvetenskapliga programmet -reseledare och sist byggnads- och
fordonsprogrammet - byggnadsarbetare och mekaniker. Jag tror att om mitt urval hade
varit större så kanske och resultatet blivit ett annat och överensstämt mer med SCB's.
Eleverna säger överlag att de i undervisningen inte pratat om yrken och utbildning med
lärare i skolan. Trots detta har eleverna relevanta kunskaper om olika yrken. Detta visar
på att de tillägnar sig dessa kunskaper utanför skolan och jag uppfattar att TV's roll som
kunskapsförmedlare inte är obetydlig.
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Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster och ska sträva efter att
eleverna får ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Jag anser att skolan i större
utsträckning borde stimulera flickor och pojkar att göra icke traditionsbundna val.
Dessutom borde elever i undervisningen få  komma i kontakt med kvinnor som är t ex
fysiker, matematiker och tekniker samt män som är  sjuksköterskor, ”lågstadielärare”
och förskollärare.

Som lärare förväntade jag mig att man hade stor inverkan på eleverna genom att vara ett
gott föredöme och en bra förebild i ett yrke. Men ingen av de intervjuade ville bli lärare,
trots att två mammor är lärare och eleverna i stort sätt dagligen träffar både manliga och
kvinnliga lärare.

Carl "Lärare. Nej aldrig. Nej det är så mycket. T ex barn när dom inte skärper sig
och sådär då blir man helt tokig skulle jag tro".

Jag hade också innan intervjun en föreställning om att eleverna skulle vara mer
intresserade av att arbeta med media i olika former och att TV hade påverkat dem i
denna riktning. Så var dock inte fallet.

11.1 Förslag till fortsatt forskning

För min egen del tycker jag att det skulle vara intressant att om några år höra vilka tankar
de intervjuade eleverna har om yrken. Står de fast vid vad de berättat för mig under
intervjuerna eller har de kommit på andra tankar när det gäller utbildning och eventuellt
yrkesval? Det kan tänkas att dessa elever då har fått ytterligare impulser som skulle
kunna påverka deras val. När det gäller skolans allmänna mål att stödja eleverna  och ge
dem kunskaper och vägledning vid val av utbildning och arbete ser det mörkt ut. Här ser
jag att lärare har en stor uppgift att fylla. Vi skulle kunna arbeta mer medvetet och
målinriktat utifrån elevernas intressen för bl a olika yrken men även se till att vi delger
eleverna kunskaper kring yrken och utbildningar de inte tidigare har kommit i kontakt
med.
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14 Bilagor

14.1 Intervjuguide (bilaga 1)

• Vad heter du?
• Vad har du för fritidsintressen?
• Hur mycket tid ägnar du åt det?
• Vilka ämnen tycker du är roligast i skolan? Varför?
• Vilka ämnen är du bäst i? Varför?
• Vad vill du helst arbeta med/utbilda dig till?

(Vilket/vilka andra jobb skulle du kunna tänka dig?)
• Hur har du blivit intresserad av det?
• Känner du någon som arbetar med det?
• Vad vet du om det yrket?
• Vad är viktigt att kunna i det yrke?
• Hur får man reda på vilka yrken som finns?
• På vilket sätt får du information i skolan om vilka yrken som finns?
• Hur mycket/ofta pratar ni i klassen om vilka yrken som finns?
Ingenting/aldrig Lite/ibland   Ganska mycket/ofta    Vet inte

• Hur mycket/ofta pratar ni hemma om vilka yrken som finns?
Ingenting/aldrig Lite/ibland   Ganska mycket/ofta    Vet inte

• Vilka är dina föräldrars utbildning/arbeten?

Frågor som härrör till bilaga 2

• Känner du igen något av dessa yrken? Och i så fall, vad gör man i detta yrke?

Advokat Skådespelare
Läkare                Biolog
Arkeolog  Journalist
Barnmorska      Elektriker
Reseledare                              Sjökapten
Veterinär                            Uppfinnare
Fotograf Kläddesigner
Lantbrukare/Bonde Kock
Präst Konstnär
Författare Lärare

• Vilka yrken tycker du verkar intressanta?
• Vilka av ovanstående yrken skulle du kunna tänka dig och varför?
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14.2 Elevernas tankar och funderingar kring olika yrken (bilaga 2)

Flickor Pojkar

Advokat: sätter in en människa i fängelse
eller vill att den ska bli friad, folk som
kommer dit, advokatbyrå, och pratar om
saker (har sett flera ggr på TV), man stödjer
i domstolen, en advokat stödjer

Advokat: sån som sitter och försvarar i
rätten, hjälper dom som har problem såna
som vill skilja sig, dom är med misstänkta
sitter jämte dom när dom sitter i domstolen,
har hand om papperen

Läkare: man kan vara läkare när man
jobbar på sjukhus, kollar om man brutit
benet, tar sprutor, opererar, hjälper
mammor som ska föda barn, det är ju
doktor om någon skadat sig, sån som
hjälper dom som råkat illa ut och skadat sig

Arkeolog: det vet jag inte vad det är, det vet
jag inte

Barnmorska: tar hand om barnen som fötts,
har hand om barn nyfödda, dom tar ut
barnen åt en

Läkare: hjälper folk med vård jobbar på
sjukhus, hjälper människor som har skadat
sig, sån som hjälper människor när dom är
sjuka eller ligger på sjukhus

Arkeolog: jag vet att yrket finns men jag vet
inte vad det betyder, gör utgrävningar på
platser där man hittar gamla grejer, en sån
som håller på och utforskar gamla djur eller
utgrävningar

Barnmorska: mamman föder barn och dom
tar emot barnet, tar hand om nyfödda, dom
jobbar väl också på sjukhus och ar hand om
barn när dom har fötts

Reseledare: är det en sån som tar hand om
när man ska åka med en buss en som
berättar, en sån som berättar, det har jag
inte hört talas om men kan jag gissa, dom
reser

Veterinär: dom jobbar på djursjukhus tar
prover på djuren kollar om dom har brutit
benet, jobbar med djur, tar hand om djur
kan operera om det behövs jobbar på
djursjukhus

Reseledare: berättar ifall man åker buss,
berättar saker om länder när man reser,
det är väl som en guide som pratar om
resmål dom pratar om landet

Veterinär: dom hjälper sjuka djur eller
skadade djur, arbetar med skadade djur,
tar hand om och undersöker och tar prover
om dom mår bra om dom har nån sjukdom
fått i sig nåt konstigt

Fotograf: dom tar kort, tar kort, kan ta kort
på klasser tar kort till pass

Fotograf: dom tar ju kort som om man
jobbar på en tidning dom är som journalist
nästan tar kort på skolan tar klassfoton, tar
kort, tar kort i skolan sen får man köpa dem
om man vill tar bröllopsfoton allt möjligt
studentfoto körkortsfoto



43

Lantbrukare/Bonde: tar väl bort sån där vete
gör mjöl, har kossor säljer mjölk till affären
så att dom kan göra ost, sån som sår grejer
och skördar saker och säljer, dom har ju
lagård med hästar får och kossor och sånt får
mjölk som dom säljer till affären

Lantbrukare/Bonde: bor på landet min
pappa bor på landet min farfar va bonde,
det är så dåligt med EU, mina kusiner är
bönder dom har lantgård med djur dom är
ute på åkrarna dom har jordgubbar hallon
och potatis och sånt där

Präst: jobbar i kyrkorna predikar döper
barn, är i kyrkan, kommer ju folk dit när
dom pratar, dom håller tal i kyrkan, har
begravningar, bröllop

Präst: en sån där som han jobbar ju i
kyrkan, det kan vara en hon, talar i kyrkan,
en som håller gudstjänster och så i kyrkan

Författare: dom skriver böcker och dikter,
dom kan skriva mycket, sån som skriver
böcker, dom skriver ju böcker

Skådespelare: såna som är med på TV och
sen i program som är på TV som t ex
Skilda Världar, dom kan visa upp på scen
också för folk, kanske är med i pjäser eller
på TV, dom håller på med TV, teater,  filmar

Författare: en som skriver böcker, skriver
böcker, en som skriver böcker och så där
som Astrid Lindgren sen trycker ut

Skådespelare: en som är med i såna där
såpor eller på TV eller i vanlig teater, spelar i
pjäser på teater eller i TV, såna som är med
i filmer eller på teater och klär ut sig ibland
och spelar någon roll

Biolog: vet inte, vet inte, det har jag hört
talas om men vet inte vad det är

Journalist: skriver ju om folk som dom
intervjuar och skriver i tidningarna dom kan
ju vara lite jobbiga dom vill få reda på för
mycket om folk som inte får vara ensamma,
journalister läser upp nyheter, dom som
frågar i TV och Aktuellt dom intervjuar folk,
sån som skriver i tidningar

Biolog: vet jag inte, vet inte

Journalist: en sån där som åker runt och tar
kort och skriver i tidningarna vad som
händer, skriver i tidningen, en sån som
skriver för tidningar och intervjuar folk och
skriver in det i tidningar

Elektriker: svårt att förklara, fixar om en
propp gått, gör väl lampor och datorer,
jobbar inom elektricitet,  kan koppla in
lampor och såna saker, sån som håller på
med elektriska saker, lagar lampor och så

Sjökapten: dom styr väl själva båten,
kanske inte kaptenen styr båten, dom kan ju
flera saker, dom ser väl till att det går som
det ska, dom berättar vad alla ska göra,
kapten på båt, den som styr över allting,
kapten på en båt sån som styr en båt

Uppfinnare: hittar på saker, nån har uppfunnit
soffan, skåpen, böcker, saker som man kan
bygga hus av, uppfinner saker t ex toaletten

Elektriker: dom drar kablar dom åker runt
och installerar, drar ledningar

Sjökapten: en sån där som styrman är det
va som styr ett fartyg, styr stora skepp, den
som är på en båt som beordrar styrmännen
hur dom ska göra

Uppfinnare: dom uppfinner saker som
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TV-n , sån som uppfinner saker, det finns
dom som uppfunnit hjulet, datorer

Kläddesigner: sån som syr kläder kan också
var en som målar kläderna sen är det nån
som syr dom, designar kläder och gör
kläder tar fram modet, nån som ritar hur
kläder ska se ut

Kock: lagar mat på restauranger,
bestämmer och gör mat, en som lagar mat

t ex bilen, uppfinner nya saker, en som
uppfinner olika saker eller blir berömda --...
bell nånting, dynamiten, glödlampan

Kläddesigner: jag tror dom gör mönster,
dom ritar kläderna tror jag, hittar på kläder,
såna som kommer på hur kläder ska se ut,
designar dom helt enkelt

Kock: dom lagar mat på restauranger, lagar
mat, en som lagar mat på en restaurang

Konstnär: dom målar tavlor, det finns
mycket som är konstnärligt, dom målar,
dom gör annat i naturen med, det är så
mycket om konstnärer, dom gör olika saker
av saker, dom skapar av olika saker, en
som ritar och målar, dom kan göra
skulpturer

Konstnär: dom målar tavlor, dom skulpterar,
en som målar tavlor, Marie är konstnär, den
som målar fina tavlor, målar konst

Lärare: dom lär ut till barnen så att dom ska
kunna saker när dom blir stora så att dom får
jobb, dom lär ju barnen saker, nån som lär
barnen matte eller så

Lärare: vi har ju lärare, dom lär elever för
att dom ska kunna utbilda sig, en som lär ut
saker till barn, en som är i skolan och lär ut


