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1. Inledning 
När ungdomar går i nionde klass ska de göra ett mycket viktigt val. Det är då de ska välja och 

staka ut sin framtid. I nionde klass görs nämligen valet till gymnasiet. Det är alltså då som 

unga människor ska bestämma vad de ska syssla med resterande del av sitt liv. Eller 

åtminstone vad de kommer att arbeta med till en början. Några kommer att fortsätta hela livet 

inom det yrke de väljer vid sitt gymnasieval men långt ifrån alla. Vad är det då som påverkar 

unga tjejer och killar i deras val av utbildning? Jag har valt att fokusera på unga kvinnor och 

deras val av gymnasieprogram. Men övergripande är jag intresserad av tjejernas förväntningar 

på framtiden. Spelar det någon roll hur de framlever sina liv? 

 

Det här examensarbetet handlar om tjejer som går i nionde klass på Skäggetorpsskolan i 

Linköping. Examensarbetet ingår i ett uppdrag från Skäggetorpsskolans ledning, vilken vill få 

en inblick i vad som händer eleverna efter att de slutat på skolan. Styrelsen är också 

intresserad av att få reda på bakgrunden till de olika programvalen som eleverna gjort till 

gymnasiet. På universitetet ingår jag i en grupp som skriver fyra olika uppsatser om 

Skäggetorpselever ur olika perspektiv. Att jag själv blev intresserad av att skriva om detta 

ämne grundar sig i att jag haft verksamhetsförlagd utbildning på just Skäggetorpsskolan. I och 

med det har jag funderat över vilka gymnasieprogram tjejerna väljer och varför de väljer som 

de gör.  

 

1.1. Skäggetorp och Skäggetorpsskolan 
Stadsdelen Skäggetorp ligger i nordvästra utkanten av Linköping. Fakta om detta område 

finns att hämta på www.linkoping.se. Där står det bland annat att bostadsområdet till största 

delen består av hyreshus. Strax intill ligger Tornbyområdet med handel och industri. I 

Skäggetorp bor det ca 8100 människor och många av dessa har en invandrarbakgrund vilket 

gör att området är starkt segregerat. Hälften av människorna som bor här är i åldern 24-64 år. 

Ungefär 50 procent av dem har en gymnasialutbildning och endast ca 20 procent av dem har 

en högre utbildning.  

 

I stort sett alla som har ett arbete arbetar utanför området. Inom området är det 

utbildningsväsendet som är den största arbetsplatsen. Arbetsmarknadsstöd betalas ut till ca 18 

procent av dem som är i åldern 16 och uppåt. Av samtliga familjer i området är det ca 15 

procent som har socialbidrag.  
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Inom området finns det bank, apotek, matvarubutiker, Svensk kassaservice och postombud. 

Det finns även ett bibliotek, en fritidsgård och ett antal lekplatser. För de idrottsintresserade 

finns det isbana, bollplaner, gymnastiksalar och fotbollsplaner. Här finns också tillgång till 

folktandvård och vårdcentral. Även ett äldreboende med ålderdomshem och servicelägenheter 

finns i området1.   

 

På Skäggetorpsskolan finns det ca 400 elever i år 7-9. Personalen, ca 75 personer, arbetar 

målmedvetet med att fostra eleverna till goda och värdiga samhällsmedborgare. Det finns en 

matematikinriktning för intresserade elever och hela skolan har en hälsoinriktning. Denna 

inriktning ska främja ungdomars syn på det liv vi lever idag ur ett hälsoperspektiv. Skolans 

mål är att eleverna ska uppfylla kraven till de nationella gymnasieprogrammen. Av förra årets 

(2006) avgångselever var det 13 procent som inte hade behörighet till programmen. Detta kan 

jämföras med att av avgångseleverna året innan (2005) var det 17 procent som inte hade 

behörighet till nationellt program2. Den här skolan har ett stort upptagningsområde. Elever 

kommer dels från stadsdelen Skäggetorp, dels kommer elever från landsbygden söder om 

Linköping.   

 

1.2. Gymnasieskolan 
Den svenska gymnasieskolan är frivillig och den kostar inget för eleverna. I gymnasieskolan 

ska eleverna införskaffa sig baskunskaper för att kunna gå vidare till högre studier och för ett 

samhälls- och yrkesliv. Enligt svensk lag måste kommunerna bereda en plats på gymnasiet till 

de elever som genomgått grundskolan3.  

 

Dagens gymnasieskola består av 17 nationella program som alla är treåriga. I dessa program 

ingår vissa kärnämnen vilka är matematik, engelska, samhällskunskap, idrott och hälsa, 

estetisk verksamhet, svenska/svenska som andra språk, naturkunskap och religionskunskap. 

Karaktären på programmet bestäms av de olika karaktärsämnena. Vilka av dessa karaktärs 

ämnen som ska finnas i de olika programmen bestäms av regeringen för att skapa en 

enhetlighet i landet4.  

                                                 
1http://www.linkoping.se/statdok/gpf/stadsdelframe.htm 070522 kl.18.45.  
2 http://www.linkoping.se/InformationOm/Utbildning/grundskola/kommunala_friskolor/skaggetorp/index.htm 
070517 kl. 13.48. 
3 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=34&skolform=21&id=0&extraId=  
070522 kl.19.04. 
4http://www.skolverket.se/sb/d/740 070520 kl.14.35. 
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2. Tidigare forskning 

2.1. Genustraditioner i gymnasievalet 
Sandell skriver om vad det är som påverkat eleverna i deras val av gymnasieutbildning. Hon 

menar att dagens elever i stort följer de traditionella vägar som är starkt genus relaterade. 

Ungdomarna bibehåller de olika kvinnliga och manliga områdena. Det framkommer också att 

både tjejer och killar tar avstånd från de typiskt kvinnliga verksamhetsfälten. Kvinnliga 

områden och kvinnliga uppträdanden har en lägre status hos ungdomar idag. Detta stärker 

tankar om att tjejer allt mer söker sig till mansdomineradeområden5.  

 

Det framgår också att under läsåret 2005/2006 var det bara 14 procent av alla elever som gick 

på något program med en jämn fördelning mellan könen6. I uppfattningen om vad tjejer och 

killar tycker om att syssla med råder det en traditionell dikotomi: 

 
…tjejer gillar att arbeta med människor och med barn, medan killar sades vara 

intresserade av elektroniska saker, mobiltelefoner, datorer samt att vara 

händiga och bygga saker (Sandell, s. 176). 

 

Vidare framkommer det också att tjejerna insåg att könet kommer att inskränka deras 

positioneringar i samhället och i det framtida yrket. Dock framkom det protester mot rådande 

könsroller. Tjejerna traktade efter yrken med hög status då dessa skulle ge dem en chans att 

slippa undan hemarbetets vånda7. Detta förklarar tjejernas stora intresse för att studera vidare. 

Att studera vidare ger dem en större chans att ändra på de traditionella könsrollerna8.   

 

2.2. Tjejers identitetsskapande 
Ambjörnsson tar upp hur tjejer drar upp sina riktlinjer om hur man ska vara som tjej. Det ger 

en intressant inblick i tjejers tankar kring det egna könet och hur omvärlden ser på deras 

klasstillhörighet utifrån deras val av utbildning9. I sin undersökning har Ambjörnsson noterat 

att: 

 

                                                 
5Utbildningssegregation och självsortering – om gymnasieval, genus och lokala praktiker (2007), Sandell, Anna 
s. 175. 
6 Sandell, s. 174. 
7 Sandell, s. 180. 
8 Sandell, s. 183. 
9En klass för sig – genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004), Ambjörnsson, Fanny  s. 289 f. 
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De elever som sökte sig till de yrkesförberedande programmen kom i större 

utsträckning från hem med lägre utbildning, inkomstnivå och boendestandard 

än de som gick på studieberedande utbildningar (Ambjörnsson, s. 33). 
 

 

Som studiemål har Ambjörnsson använt sig av två hel skilda grupper av tjejer. Den ena 

gruppen går ett yrkesförberedande program, Barn- och fritidsprogrammet. Den andra gruppen 

går ett studieförberedande program, Samhällsvetenskapliga programmet. Här framkommer 

det att flera av tjejerna som gick på Barn- och fritidsprogrammet kommit in på programmet på 

grund av bristande betyg10. På Samhällsvetenskapliga programmet krävs det högre betyg för 

att komma in. De tjejer som gick på det här programmet hade valt det för att det ansågs 

allmänbildande med möjlighet till vidare studier. Till skillnad från tjejerna på Barn- och 

fritidsprogrammet kom flertalet av dessa tjejer från medelklasshem11.  

 

2.3. Social snedfördelning 
Lindström tar upp vilka tankar eleverna vid Rinkebyskolan i nordvästra Stockholm och vid 

Ronnaskolan i Södertälje har om framtiden och vad som påverkat deras gymnasieval12. De 

områden Lindström beskriver har samma segregationsproblematik som Skäggetorp vilket gör 

det intressant att jämföra vilka val eleverna från dessa områden kontra Skäggetorp gör. I 

rapporten intervjuar Lindström en tjej om vad hon tror om framtiden och vuxenvärlden. Den 

tjejen har en lite negativ inställning till framtiden. Hon tycker det känns jobbigt emellanåt då 

hon tänker framåt i tiden. Framtiden för med sig en osäkerhet. Hennes förhoppning är dock 

att hon ska få det bra13.  

  

Lindström nämner att den svenska staten vill att allt fler ska söka sig till högre studier. Detta 

ska leda till en mer välutbildad befolkning som i och med sin ställning ska kunna få ett bättre 

och rikare liv. Den högre utbildningen ska också leda till arbete i större utsträckning. Ett 

bredare intag till högskolor och universitet ska utjämna den sneda fördelning som hittills rått 

angående mångfalden14. Det är svårt att få elever från utsatta och segregerade områden att 

söka sig till högre studier. Detta oroar kommun och stat då den sneda fördelningen ökar bland 

                                                 
10 Ambjörnsson, s. 33. 
11 Ambjörnsson, s. 34. 
12 Destination framtiden – om skolan, uppväxtvillkor och högre studier (2005), Lindström, Jonas. 
13 Lindström, s. 43. 
14 Lindström, s. 16. 
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skolorna istället för att minska, vilket man hoppades på då skollagen preciserades för att alla 

skulle utgå från samma villkor oavsett vart eleven bodde eller vilket ursprung eleven hade15. 

Den här boken finns med i handlingarna på grund av att den är intressant ur ett 

kontextperspektiv. De elever som Lindström beskriver lever under samma förhållanden som 

flera av dem som går på Skäggetorpsskolan.   

 

2.4. Jämställdhet och genus 
Det finns en rad olika grenar av feminismer vilka alla diskuterar jämställdhet och genus. De 

anser att det är viktigt att alla kvinnor ska, på samma sätt som männen, ha chansen att själva 

få välja vilken politisk och social roll de vill ha samt sin utbildningsställning16.  
 
Tillgången till utbildning är grundläggande eftersom lika utbildning för båda 

könen skapar ett klimat där kvinnors (och mäns) fulla kapacitet kan 

uppmuntras och utvecklas (Weiner och Berge, s. 51).  
 

I en proposition 1994/95:164 diskuteras det hur viktigt det är att tjejer ska utveckla sig 

genom att studera på högre utbildningar så som IT och naturvetenskapliga. Däremot nämns 

det inget om att killar skulle behöva skaffa sig händighet och lärdom om hem- och 

omsorgsarbete som oftast är obetalt. Det talas mycket om jämställdhet inom många olika 

områden men när det kommer till kritan är det oftast tjejernas plikt till utveckling som 

påtalas17. För att uppnå jämställdhet inom alla områden är det viktigt att bryta de 

maktrelationer som bygger på traditionella uppfattningar om vad de olika könen förstår och 

kan förväntas syssla med18.  

 
Då kan insikter om att könsrelationer och värderingar kring dessa varierar i tid 

och rum skapa förutsättningar för att människor börjar ifrågasätta och 

överskrida rådande praktiker (Weiner och Berge, s. 48). 
 

Inom det svenska arbetslivet är könsuppdelningen mycket stor, något som inte är unikt för 

tiden utan ett fenomen som varit rådande genom historien. Av de 350 yrken som 

befolkningens sysselsatta 20-64-åringar är det 14 procent kvinnor och 13 procent män om 

                                                 
15 Lindström, s. 25. 
16 Kön och kunskap (2001), Weiner, Gaby, Berge, Britt-Marie, s. 51. 
17 Weiner, Berge, s. 42. 
18 Weiner, Berge, s. 47-48. 
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arbetar inom yrken med jämn fördelning av könen. Det kan nämnas att andelen kvinnor var 

ca 2 miljoner och andelen män var ca 2,2 miljoner 200319.  

 
De stora grupperna av kvinnor arbetar som undersköterskor eller 

sjukvårdbiträden, vårdbiträden eller personliga assistenter, övrig 

kontorspersonal, barnskötare, förskolelärare och fritidspedagoger, 

grundskolelärare samt hotell- och kontorsstädare. De stora grupperna av män 

arbetar som företagssäljare, systemerare eller programmerare, lagerassistenter, 

lastbils- och långtradarförare, byggnadsträarbetare, verktygsmaskinoperatörer, 

fastighetsskötare samt maskiningenjörer och maskintekniker (Pettersson, s. 

160).         
 

Denna uppdelning mellan kvinnliga och manliga yrken har också lett till en snedfördelning 

av makt mellan könen. Ofta har kvinnor en lägre lön än de män som arbetar inom det 

gemensamma yrket. Även starkt kvinnorelaterade yrken har lägre löner än starkt 

mansrelaterade yrken trots att båda kräver liknande kompetens och utbildning. På så vis 

värderas kvinnors sfär lägre20.  

 

2.5. Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att ta reda på vilka gymnasieprogram tjejerna på Skäggetorpsskolan har 

valt men också varför de har valt just dessa program. Tanken är att försöka koppla elevernas 

bakgrund med gymnasieval samt vilka tankar de har om framtiden. Studiens frågeställningar 

är: 

◊ Vilka gymnasieprogram väljer tjejerna? 

◊ Hur motivera de sina val? 

◊ Vilken gymnasieskola vill de helst gå på?  

◊ Vilka yrken drömmer de om? 

◊ Vilka tankar har tjejerna om sin situation om tio år? 

 

                                                 
19 Skilda världar. I Tora Friberg (red.) Speglingar av rum – om könskodade platser och sammanhang (2005), 
Pettersson, Lena, s. 159-160. 
20 Genusperspektiv i översiktlig planering (1997), Friberg, Tora, Larsson, Anita, s. 35.  
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3. Metod 
I den här enkätstudien ska jag reda ut vad tjejerna har för tankar om sin framtid och vad de 

valt. En enkätstudie innebär att respondenterna, i detta fall eleverna på Skäggetorpsskolan, får 

en rad frågor som de ska besvara på egen hand. Antingen ska de fylla i kryssfrågor eller svara 

mer utförligt21. För att få det underlag jag behövde till den här studien delade jag ut en enkät 

som alla elever i nian fick svara på. Anledningen till att även killarna fick svara på samma 

frågor var att det inte skulle uppstå frågor om varför det bara var tjejerna som skulle svara. 

Dessutom finns det materialet ifall det är någon som vill undersöka killarnas tankar i och val 

inför framtiden. Totalt var det 81 elever som deltog i undersökningen. Av dessa var 39 tjejer 

och 40 killar. På två av enkäterna hade deltagarna tyvärr missat att fylla i tjej/kille-rutan. 

Eleverna hade tio frågor att svara på (se bilaga 1) av kvantitativ art bestående av både öppna 

och slutna frågor. Med öppna frågor åsyftas sådana frågor där ett obundet svar eftersträvas. 

Däremot finns redan angivna svarsalternativ vid slutna frågor22. 

 

3.1. Analys av enkäter 
Enkäten bestod av olika sorters frågor. Sju av frågorna bestod av så kallade öppna frågor. 

Dessa var fråga ett, två, fem, sex, åtta, nio och tio. Fördelen med att använda öppna frågor är, 

enligt Bryman, att eleverna har friheten att skriva vad de tycker och tänker utifrån sin egen 

personlighet. Dock finns det nackdelar med metoden. Det finns en risk att eleven upplever 

frågorna som jobbiga ifall det krävs ett mer genomtänkt och ett längre svar. Även att 

analysera öppna frågor tar mer tid i anspråk, dessutom kan det upplevas mer krävande. Det 

finns också en risk i att eleverna kan missuppfatta frågan23. Detta hände med fråga sex. 

Eleverna trodde att det var deras blivande gymnasieskola som åsyftades vilket inte var fallet. 

Den skola som åsyftades var grundskolan.  

 

De resterande tre frågorna (tre, fyra och sju) var så kallade slutna frågor. Fördelen här är att 

svaren är lättare att behandla och de är enklare för eleverna att besvara. En nackdel kan vara 

att eleven uppfattar de angivna svaren som otillräckliga24. De här tre frågorna hade olika 

utformning. På trean och sjuan fick eleverna kryssa i det alternativ som bäst in på dem själva. 

På fyran fick de rangordna alternativen i vilken ordning de tyckte alternativen var viktigast för 

                                                 
21 Samhällsvetenskapliga metoder (2002), Bryman, Alan, s. 145. 
22 Bryman, s. 157.  
23 Bryman, s. 158. 
24 Bryman, s. 159-162. 
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dem. Dessa tre frågor har jag sammanställt utifrån hur många som svarat på de olika 

alternativen. Resultaten visas i stapeldiagram eller i tabeller. Enligt Bryman är diagram ett 

vanligt sätt att använda för att presentera kvantitativa uppgifter25.   

 

3.2. Etiska aspekter 
Alla enkäter har fyllts i anonymt av eleverna. Dock finns det några som skrivit sitt namn på 

frågan om en eventuell intervju. Detta var dock frivilligt. Jag informerade eleverna om 

tillvägagångssättet och om att alla enkäter skulle behandlas konfidentiellt. Kvale tar upp att 

det är viktigt att personerna som ingår i undersökningen har blivit informerade och givit sitt 

medgivande. Vidare är det också viktigt att förklara vad konfidentialitet betyder. I detta fall 

innebär det att personliga uppgifter som ger möjlighet att spåra eleven aldrig kommer att tas 

med i detta examensarbete26.  

 

Ett problem med ett sådant här uppdrag kan vara lojalitet. Med tanke på att jag haft min 

verksamhetsförlagda utbildning på den aktuella skolan skulle lojalitetsproblem eventuellt 

kunna uppstå. Detta är jag medveten om men jag anser att det inte är något som påverkat mig 

i min undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
25 Bryman, s. 231. 
26 Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), Kvale, Steinar, s. 107. 
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4. Skäggetorpstjejerna  

4.1. Vilka gymnasieprogram väljer tjejerna? 
Det är en spridning på de program som Skäggetorps 39 tjejer väljer. Totalt är det 12 olika 

program de valt. Se fördelningen över de olika valen i diagram 1. Av tjejernas val i Sverige 

2006 var det 30,8 procent som valde det samhällsvetenskapliga programmet, 12,6 procent 

som valde det naturvetenskapliga programmet och 10 procent valde det estetiska programmet. 

Dessa tre program rankas som de tre vanligaste av tjejernas val 200627. Bland 

Skäggetorpstjejerna ser det lite annorlunda ut.  

 

 
Diagram 1. Fördelning i procent över tjejernas gymnasieval. 
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I övrigt återfinns de program med endast en sökande så som Byggnads, 

Elektriker, Florist, Teknisk och Dansgymnasiet. 

                

 

Något fler av dessa tjejer har sökt samhällsvetenskapliga programmet, hela 33,3 procent. Vid 

de här tjejernas val kommer omvårdnadsprogrammet på en andra plats med 20,5 procent. 

Däremot är det i stort sett lika många, 10,2 procent, av de här tjejerna som, liksom rikssnittet 

2006, valt det estetiska programmet. Sandell menar att det naturvetenskapliga programmet är 

det näst vanligaste valet bland tjejer med 12,6 procent. Här framgår det klart och tydligt att 

Skäggetorpstjejerna inte följer det mönstret. Av dem är det endast två eller 5,1 procent som 

sökt till det naturvetenskapliga programmet. Det är två eller 5,1 procent av tjejerna från 

                                                 
27 Sandell, s. 43. 
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Skäggetorp som sökt handelsprogrammet vilket Sandell inte nämner något om. Även till 

hantverksprogrammet är det två eller 5,1 procent av dessa tjejer som sökt sig. Inte heller 

naturbruksprogrammet nämner Sandell något om men av de här tjejerna är det två, 5,1 

procent, som vill arbeta med djur.  

 

4.1.1. Arbete eller vidare studier? 
Flertalet, eller hela 59 procent, av Skäggetorpstjejerna har valt ett yrkesinriktat program 

framför ett studieinriktat program. De program som räknas till studieinriktade är 

samhällsvetenskapliga programmet, naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet28. 

Som tidigare nämnts är det 33,3 procent av Skäggetorpstjejerna som har sökt till det 

samhällsvetenskapliga programmet till skillnad från rikssnittet 2006 då 30,8 procent av 

tjejerna sökte till programmet. Dock är det väldigt få av Skäggetorpstjejerna som har sökt till 

det naturvetenskapliga programmet. Det är bara två av dem eller 5,1 procent som gjort det. 

Jämförelsevis kan nämnas att tjejernas rikssnitt 2006 låg på 12,6 procent29. Till det tredje 

studieinriktade programmet, teknik, är det bara en, 2,6 procent, av Skäggetorpstjejerna som 

sökt sig. 

 

Det yrkesinriktade programmet som flest av Skäggetorpstjejerna sökt till är 

omvårdnadsprogrammet. Hela 20,5 procent har valt det programmet. På andra plats bland de 

yrkesinriktade programmen kommer det estetiska som lockat till sig 10,3 procent av tjejerna. 

Här ligger Skäggetorpstjejerna i stort sett i linje med 2006 års rikssnitt på 10 procent. Att så 

många tjejer sökt till yrkesinriktade program kan det finnas många anledningar till. En 

anledning kan vara det som Sandell menar att många av de elever som valt 

yrkesförberedandeprogram ofta är skoltrötta. Många av dem vill även ha ett jobb där de får 

använda sina händer30.  

 

4.2. Hur motiverar de sitt val? 
Hur kommer det sig då att det är så många som sökt ett yrkesinriktat program? Det hela 

grundar sig bland annat i vad tjejerna tycker är viktigt vid deras gymnasieval. På enkäten 

                                                 
28 Sandell, s. 38. 
29 Sandell, s. 43. 
30 Sandell, s. 127. 
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fanns det en fråga som uppmanade eleverna att rangordna de alternativ till vad som var 

viktigast vid deras val.  

 

4.2.1. Orsaker till valet 
Det som var allra viktigast var att utbildningen i första hand skulle vara rolig. Hela 16 av 

tjejerna hade satt detta alternativ i första hand. På andra plats av de viktigaste orsakerna kom 

alternativet: Utbildningen leder till arbete. Nio av tjejerna hade uppgett detta alternativ i 

första hand. På tredje plats har åtta av tjejerna rankat Utbildningen leder till högre studier. 

Sex av tjejerna tyckte det var viktigt att de skulle kunna klara av utbildningen.  

 

Av de alternativ som tjejerna satt i andra hand har 13 uppgett Utbildningen leder till arbete. 

Sex av tjejerna tycker att utbildningen i andra hand ska var rolig. Båda alternativen: Jag kan 

klara av utbildningen och Utbildningen leder till högre studier har fått fem röster vardera som 

andrahands alternativ. De alternativ som ansågs komma i sista hand var Kompisar som gjort 

samma val som fick 14 röster. Gymnasieskolans status fick fem röster. Föräldrars önskan och 

Gymnasieskolans geografiska läge fick vardera fyra röster. Alternativen Jag kan klara av 

utbildningen och Utbildningen leder till högre studier fick två röster var. Se tabell 1. I 

tabellen har jag valt att bara ta med första hand, andra hand och sista hands alternativen 

eftersom det är de som varit de mest utslagsgivande i undersökningen. De övriga tredje, 

fjärde, femte, sjätte och sjunde graderingarna har varit mycket spridda med endast ett fåtal 

röster.  

 
Tabell 1. Sammanställning över viktiga faktorer vid tjejernas 

gymnasieval. 

 Första hand Andra hand Sista hand 

Föräldrars önskan 0 2 4 

Kompisars val 0 0 14 

Rolig utbildning 16 6 0 

Jag kan klara av 6 5 2 

Leder till arbete 9 13 1 

Leder till studier 8 5 2 

Skolans status 0 1 5 

Geografiskt läge 0 1 4 
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Då tjejer till vardags brukar agera och handla utifrån en grupp är det lite förvånande att det 

inte är många som skulle stödja sig mot en kompis val. Här har ingen angett kompisars val 

som ett viktigt alternativ i första eller andra hand. Här markerar tjejerna tydligt att de inte har 

styrts av andra vid valet av gymnasieprogram. Detta är något som också Sandell kommit fram 

till då hon påpekar att gymnasievalet är ett specifikt val för eleverna. Specifik på så sätt att 

eleverna tycker att de gör ett val baserat på deras personliga egenart31. Även Ambjörnsson för 

en diskussion om tjejers strävan efter att vara specifika personer. Det finns vissa ramar i 

elevernas värld om vad som är accepterat eller inte när det gäller utseende och beteende. 

Tjejerna strävar efter att hålla sig inom dessa ramar men utan att för den skull bli alltför 

alldagliga. För att inte utpekas som onormala har en form av femininet skapats. De vill ha en 

egen identitet men samtidigt följa de oskrivna lagarna om uppförande och klädesval. Det hela 

handlar om en balansgång mellan att vara en fri individ som följer det angivna mönstret och 

att var en individ som följer sin grupps reglemente alltför konkret utan egna tankar och därför 

blir FÖR lik de övriga i gruppen32.   

 

4.2.2. Sökta program i elevgruppen 
Vad som har varit viktigaste orsaker i förhållande till det program de valt framgår av tabell 2. 

Här framkommer det att av dem som sökt det samhällsvetenskapliga programmet är det sex 

tjejer som tycker det är viktigt att utbildningen leder till vidare studier. Men också att det är 

fyra som tycker att det är viktigt att den är rolig. Av dem som sökt det estetiska programmet 

är det alla som tycker det är viktigt att utbildningen är rolig. De två som sökt det 

naturvetenskapliga programmet tycker att det är viktigt att det leder till högre studier. Här 

framkommer det att det är skillnad mellan de studieinriktade programmen och de 

yrkesinriktade. Inte någon av dem som sökt ett yrkesinriktat program har uppgett att de tycker 

det är viktigt att utbildningen leder till högre studier. Det som de uppger är att det viktigaste är 

att det är roligt, man ska klara av det och det ska leda till arbete. Däremot är det många av 

dem som sökt ett studieinriktat program som tycker det viktigaste är att utbildningen leder till 

högre studier.   

 
 
 
 
 
                                                 
31 Sandell, s. 142. 
32 Ambjörnsson, s. 289 f. 
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Tabell 2. Fördelning över valda program och viktigast orsak. 
  Rolig Klara av Arbete Studier 
Samhäll 4 1 2 6
Omvårdn 2 2 4   
Estetisk 4       
Nat.vet       2
Handels   1 1   
Nat.bruk 2       
Hantverk 2       
Florist     1   
Hotell     1   
Teknik   1     
Bygg 1       
El     1   
Dansgy 1       

 

4.3. Vem pratar tjejerna med inför valet? 
Inför sitt gymnasieval har tjejerna funderat på sitt val. På enkäten skulle de fylla i med 

vilken/vilka de pratat om sitt val. Alla 39 tjejer uppgav att de hade pratat med sina föräldrar 

om sitt val. Kompisar var också vanligt att man pratade med vilket 28 tjejer gjort. Alla har 

inte syskon men det var 14 tjejer som hade diskuterat med sina syskon om sitt val. 32 tjejer 

hade uppgett att de pratat med studie- och yrkesvägledaren (SYV) om sitt val. På alternativet 

annat fanns det tre noteringar. Ett svar var att tjejen hade pratat med hela släkten och en 

annan hade pratat med en lärare. Den tredje hade inte preciserat vad hon menade med annat. 

Se diagram 2. Som det framgår i diagrammet är det 100 procent av tjejerna som har pratat 

med sina föräldrar, 82 procent med SYV, 72 procent med en kompis, 36 procent har pratat 

med ett syskon och 8 procent har uppgett något annat.  

 
Diagram 2. Fördelning i procent över vilka tjejerna diskuterade med om sitt 

gymnasieval. 
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När jag gick igenom enkäterna gjorde jag en intressant upptäckt. Alla tjejerna hade ju uppgett 

att de pratat med sina föräldrar om sitt gymnasieval. Trots detta är det knappt hälften (18) av 

tjejerna som uppgett vilken utbildning deras föräldrar har. Jag trodde att det var självklart att 

även föräldrarnas utbildning diskuterats i hemmen som ett argument för vad dottern borde 

söka eller som ett exempel på utbildning.  

  

4.4. Har föräldrarnas utbildning och yrke betydelse? 
Som jag tidigare nämnt var det inte många av tjejerna som uppgav föräldrarnas utbildning. 

Det var inte heller alla som uppgav vilket yrke deras föräldrar har. Att utifrån den 

information jag fick bestämma ifall föräldrarnas yrke eller utbildning påverkat tjejerna i deras 

val blev svårt. Som ett exempel kan jag nämna att två tjejer som har valt i stort sett samma 

utbildning som en av deras föräldrar. Dessa tjejer har sökt omvårdnadsprogrammet. Sandell 

pekar på det att föräldrarnas yrken och utbildning påverkar eleverna vid deras gymnasieval. 

Deras hemmiljö formar dem så att de ser på de olika utbildningarna på olika sätt. 

Uppenbarligen är det så att elever med en yrkesinriktad hemmiljö avstår från högre studier, 

trots att de har kapacitet för att klara det, med förklaringen att de helst vill ut på 

arbetsmarknaden så fort som möjligt33.  

 

Av dem som valt ett yrkesinriktat program är det fem tjejer som har föräldrar med högre 

studier och/eller högre arbeten och det är elva tjejer som har föräldrar med yrkesutbildning 

och/eller lägre arbeten34. Här framgår det tydligt att de flesta föräldrarna har en yrkesmässig 

utbildning och/eller ett lägre arbete. Dock är det sex tjejer som inte lämnat några uppgifter.  

Här är det faktiskt fem tjejer som väljer att avvika från sina föräldrars yrkes- eller 

utbildningsnivå. Utifrån de här tjejernas agerande kan det göras en koppling till den teori som 

Sandell lägger fram om ungdomars frihet vid gymnasievalet: 

 
 …valet av gymnasieutbildning är ett typiskt val för dem. På så sätt är de 

sanna mot sig själva. De kopplar valen till sina intressen och i en del fall till 

sina personligheter (Sandell, s. 142-143).  
 

                                                 
33 Sandell, s. 54. 
34 Med högre arbeten menar jag här till exempel arkitekt eller ingenjör och med lägre menar jag till exempel 
byggarbetare, mekaniker eller sjuksköterska. 
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Är fördelningen densamma hos de tjejer som valt studieförberedande program? Bland de här 

tjejernas föräldrar var det en jämnare fördelning. Sex tjejer har uppgett att deras föräldrar har 

högre studier och/eller högre arbeten. Lika många har angett att deras föräldrar har en 

yrkesrelaterad utbildning och/eller ett lägre yrke. I den här gruppen är det fyra tjejer som inte 

svarat på vilket yrke eller vilken utbildning deras föräldrar har. Här framgår det att det är sex 

tjejer som skiljer sig från den teori som Sandell lägger fram om att elever med yrkesinriktad 

hemmiljö avstår från högre studier. Dessa sex tjejer visar att de vågar bryta ett mönster där de 

inte reproducerar sina föräldrar utan går sina egna vägar. De vill skapa sig en egen framtid.   

Dessa tjejer är ett exempel tvärtemot den teori som Ambjörnsson lägger fram om att:    

 
De elever som sökte sig till de yrkesförberedande programmen kom i större 

utsträckning från hem med lägre utbildning, inkomstnivå och boendestandard 

än de som gick på studieberedande utbildningar (Ambjörnsson, s. 33). 
 

Här framgår det att det inte är alltid som elevernas hemmiljö påverkat deras val. Dock kan 

nämnas att tjejerna med yrkesinriktad bakgrund lättare faller in i föräldrarnas mönster. Det är 

uppmuntrande att det faktiskt är sex tjejer som valt studieförberedande program trots att de 

kommer från en yrkesinriktad hemmiljö. Detta tyder på att de har en vilja att bryta sig loss 

från tidigare traditioner där det är vanligt att ungdomar följer sina föräldrars fotspår.   

 

4.5. Vilken gymnasieskola vill eleverna studera vid? 
I en fråga på enkäten, som jag behandlat tidigare, frågade jag efter om gymnasieskolans 

status hade någon betydelse. Det var inte många av tjejerna som angett någon rang på detta 

alternativ. De fick också en fråga om vilken gymnasieskola de helst skulle vilka gå på. 

Någon av tjejerna hade angett mer än ett alternativ. Se tabell 3. 
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Tabell 3. Fördelning över vilka skolor tjejerna vill gå på och vilka program de valt.    

 Anders Ljungstedt Folkunga Birgitta Katedral Vet ej Övriga skolor 

Samhäll 2 8  3  1 

Omvårdnad 1  5  3  

Estetiska 3 1     

Naturvetenskap    1  1 

Handels     2  

Hantverks 1     1 

Naturbruks      2 

Övriga prog.35 3    1 1 

 

 

De flesta vill gå på Anders Ljungstedts gymnasiet (10). Av dessa har två sökt 

samhällsvetenskapligt program, tre har sökt estetiskt program. Övriga elever som vill gå på 

skolan har sökt omvårdnadsprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, 

byggnadsprogrammet, hantverksprogrammet och elprogrammet, alla med en sökande 

vardera. Nio av tjejerna vill gå på Folkungaskolan. Av dessa är det åtta som har sökt 

samhällsvetenskapliga programmet och en som sökt det estetiska programmet. Att det är fem 

tjejer som sökt omvårdnadsprogrammet som vill gå på Birgittaskolan är kanske inte så 

konstigt med tanke på att det är där omvårdnadsprogrammet är lokaliserat.  

Tre av de fyra som vill gå på Katedral har sökt samhällsvetenskapligt program. Den fjärde 

har sökt det naturvetenskapliga programmet. Fyra av tjejerna har inte uppgett vilken skola de 

skulle vilja gå på. Av dessa har två sökt handelsprogrammet, en har sökt teknikprogrammet 

och en har sökt omvårdnadsprogrammet. Skolor med enstaka intressenter är Infokomp 

gymnasiet, Vreta naturbruksgymnasium, Folkuniversitet, John Bauers gymnasium och Haga 

gymnasiet.  

 

För att belysa det här med skolans status kan jag som ett litet inlägg ta upp det en tjej skrivit. 

Fråga sex på enkäten handlar om eleven tror det har någon betydelse vilken skola man går på 

när man gör sitt val. De flesta elever har missuppfattat frågan och trott att det handlar om den 

skolan de söker till. Det är här har tjejen gjort en intressant notering: 

 

                                                 
35Under övriga program återfinns Teknik, Hotell, Bygg, El, Florist, Dansgymn. Under övriga skolor återfinns 

Vadstenagymn., Infokomp, Hagagymn., Folkunivers., John Bauer, Vreta Naturbrukgymn.   
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Aa, faktiskt. En del har bättre rykte. Jag kan rabbla upp några: Katedral = 

snobbskolan, Ljunkan = e typ som en fritisgård = ingen utbildning, Folkunga 

= Feministskola (enkät 1:6). 
 

Tjejen i fråga vill bli advokat och har sökt samhällsvetenskapligt program, helst vill hon 

studera vid Katedralskolan.  

 

4.6. Vilka yrken drömmer de unga kvinnorna om? 
Det är en väldigt stor variation av yrken som de här unga kvinnorna drömmer om. Några har 

realistiska drömmar, andra har högt flygande planer om sin framtid. Flera av tjejerna har 

drömmar om yrken som drar mot det traditionellt kvinnliga så som frisörska och 

vårdrelaterade yrken. Att det är så många som trots allt drömmer om typiska kvinnoyrken 

behöver inte betyda att de funderar på dessa yrken för att de just är tjejer. Nio av dem 

drömmer om ett vårdrelaterat yrke.   

 

Av de fem tjejer som drömde om att bli frisör hade ingen någon förälder som arbetade inom 

branschen. Dock hade inte alla dessa elever uppgett vad deras föräldrar arbetade med eller 

vilken utbildning de hade. Många tjejer drömmer om att bli frisörer. En intressant notering 

från Ambjörnsson kan vara ett svar på varför det är så. Under sin fältstudie kunde 

Ambjörnsson se hur tjejerna ofta hjälpte varandra med frisyren och de beundrade varandras 

hår vilket de också rörde vid. Uppenbarligen var håret en central del för gemenskap och 

intimitet36.  

 

Av de tjejer som drömde om att bli frisörer var det två som verkligen sökte till 

hantverksprogrammet med inriktning frisör. Detta kan bero på det faktum att det är många 

som söker till just det programmet och så som Sandell på pekar kan antagningspoängen bli 

höga på grund av antal platser relaterat till antal sökande37. Fyra av de här tjejerna drömde om 

att bli lärare. De yrken som fått tre röster vardera var advokat och dansös. Det var också tre 

tjejer som inte hade några speciella yrkesdrömmar. Yrken som skådespelare, musiker/sångare 

samt att arbeta inom restaurang och att arbeta med djur hade fått två röster vardera. De yrken 

där en tjej var ensam om med sin dröm var journalist, florist, statsminister, arkeolog, polis, 

                                                 
36 Ambjörnsson, s. 142. 
37 Sandell, s. 40. 
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landshövding, kontorist, modell, elektriker, teknik, inredare, byggnads, kriminaltekniker och 

reseledare.  

 

4.6.1. Valda program och framtidsdrömmar 
I stort sett alla tjejer, närmare bestämt 92 procent av dem, har valt program som harmoniserar 

med deras drömmar. Två tjejer drömmer om att bli frisörskor men de har valt 

omvårdnadsprogrammet. En tredje tjej som har samma frisör dröm har valt det 

samhällsvetenskapliga programmet. Vad det är som gjort att dessa tre tjejer inte har valt 

hantverksprogrammet för att uppnå sin dröm kan jag inte svara på. Möjligtvis kan det vara så 

att deras betyg hindrar dem. Som jag nämnt tidigare påpekar Sandell att betyg är ett hinder då 

eleverna ska välja sin utbildning. Vilken antagningspoäng som behövs för det aktuella 

programmet styrs av hur många det är som söker till det samt hur många platser programmet 

har38.  

 

4.6.2. Livet om tio år … 
 

Sitter väl antagligen på en trottoar och tigger pengar. Eller så är jag en 

bortskämd unge med miljardhus (enkät 15:10). 
 

Den här tjejen får anses som avvikande exempel från de andra. Om hon nu är så osäker på 

framtiden och vad den kommer att bära med sig så är det graverande. Flera av tjejerna har 

dock kommit med både bra och intressanta tankar om deras framtidsutsikter. Några har ingen 

aning om vad framtiden för med sig och några har inte skrivit något alls. Det jag kan se är att 

30 av tjejerna tror att de kommer att ha arbete. Med tanke på ungdomars arbetssituation i 

dagens samhälle tycker jag att det är skönt att dessa tjejer ser så optimistiskt på framtiden 

trots allt. En mer traditionell framtidstanke bland tjejer är det här med att bilda familj. Fjorton 

av dem trodde att de hade familj och sju trodde även att de hade barn.  

 

En intressant uppgift är att det är sex tjejer som tänker sig en framtid utanför Sveriges 

gränser. Alla har inte preciserat vart i världen de vill men England och Portugal är två 

exempel som nämns. En bra inkomst är något som fem av tjejerna som nämner då ett 

ekonomiskt oberoende hägrar. Av dessa fem är det tre som sökt program som leder till högre 

                                                 
38 Sandell, s. 39-40. 
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studier. Några av tjejerna har haft lite djupare funderingar när de skulle svara på frågan. Ett 

exempel kommer från en tjej som drömmer om att bli advokat: 

 
Jag är troligen gift. Har ett bra jobb, kanske något barn. Lever i ett bra 

samhälle (enkät 1:10). 
 

Tjejen tror på vårt samhälle. I sin rapport intervjuar Lindström en tjej om vad hon tror om 

framtiden och vuxenvärlden. Den här tjejen har en lite negativ inställning till framtiden. Hon 

tycker det känns jobbigt emellanåt då hon tänker framåt i tiden. Framtiden för med sig en 

osäkerhet. Förhoppningen är dock att hon ska få det bra39. Positivism finns även i några fler 

funderingar. Till exempel detta från en tjej som drömmer om att bli veterinär: 

 
Jag tror att jag kommer att ha ett bra arbete med en bra ekonomi, bo på ett 

trivsamt ställe och kanske bildat familj (enkät 6:10). 
 

Frågan är om tjejen verkligen vill bli veterinär, det är mer en dröm som hängt med sedan hon 

var liten. Hon har dock sökt till naturbruksprogrammet eller närmare bestämt 

hästinriktningen. Den här tjejen avviker från sina föräldrars utbildning. Som viktigaste 

anledning till sitt val av utbildning uppger hon att utbildningen ska vara rolig. Mamman 

arbetar som förskolelärare vilket hon också gått utbildning för. Pappan arbetar som 

byggnadsingenjör vilket han också utbildat sig till men han har också utbildat sig till 

marknadsekonom. Den här tjejen låter alltså sitt personliga intresse styra i valet av utbildning 

så som Sandell påtalar att egenintresset är viktigt40.        

 

Två av tjejerna tror och hoppas på att de är egna företagare. Den ena tror att hon arbetar som 

frisörska och driver en egen salong som jag nämnt tidigare. Den andra tror att hon driver en 

egen restaurang. Denna tjej har valt hotell- och restaurang programmet i första hand för att 

det ska leda till arbete. Utbildningen är yrkesrelaterad och troligen är det så att tjejen vill ut 

och arbeta så fort som möjligt. Hon bor tillsammans med mamman som för tillfället inte har 

något arbete vilket kan ha påverkat tjejen i hennes val. Enligt Sandell är det ju så att 

ungdomar påverkas av sin uppväxtmiljö när det gäller deras uppfattning av olika 

utbildningar41.  

                                                 
39 Lindström, s. 43. 
40 Sandell, s. 142. 
41 Sandell, s. 54. 
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5. Elevporträtt 
Här ska jag presentera några av tjejerna i porträtt vilka alla kommer att ha fingerade namn. 

Urvalet av dem har gjorts på grund av att de på något sätt sticker ut ifrån mängden. Många av 

enkäterna har varit mycket intressanta att läsa och fler frågor och funderingar har dykt upp 

hos mig. Mycket har gjort mig nyfiken och tyvärr kan inte alla dessa spännande uppgifter tas 

upp i detta examensarbete. 

 

5.1. Att vända traditioner 
Att arbeta med blommor drömmer den här tjejen om. Fatima vill bli florist och går sina egna 

vägar. Denna tjej har sökt till ett gymnasieprogram i Norrköping för att kunna bli det hon 

verkligen vill. Hennes familj har studietraditioner som hon väljer att inte följa. På frågan om 

vilken utbildning föräldrarna har kan hon inte uppge mer än att de har genomgått någon form 

av gymnasiell utbildning. Dock bör de ha studerat vidare eftersom deras yrken skvallrar om 

det. Mamman är arkitekt och pappan är arkeolog.  

 

För Fatima spelar inte föräldrarnas utbildning eller yrke någon roll vid hennes val till 

gymnasiet. Hon gör ett avsteg från familjens studietraditioner och väljer istället ett 

yrkesinriktat program. På frågan om vilket som var viktigast vid hennes val har hon uppgett 

att det minst viktiga är att utbildningen leder till högre studier. Detta kan tolkas som att 

Fatima är skoltrött och känner att hon inte vill fortsätta att studera flera år till. För den här 

tjejen är det viktigt att utbildningen leder till ett arbete i första hand. Detta indikerar på att hon 

är fullt medveten om den arbetssituation som råder för ungdomar idag. Fatima vill utbilda sig 

till något som kan generera i ett arbete. Det är också viktigt för henne att utbildningen är rolig, 

vilket visar på att hon tycker att hennes eget intresse är viktigt att tillfredsställa. Tjejen vill 

inte gå en utbildning bara för att hon ska utan hon vill att det ska ha en mening och kännas 

inspirerande. Vad mer kan vara inspirerande än att arbeta med blommor? 

 

Om framtiden har inte Fatima allt för stora funderingar. Det hon uppgett är att troligtvis 

arbetar hon i någon liten blomsteraffär. Att svara på en fråga om vad man tror sig göra om tio 

år är kanske inte det lättaste när man går i nian. Det är så mycket annat som cirkulerar i 

tankarna, dessutom är tio år väldigt långt borta. Idag lever hon tillsammans med båda sina 

föräldrar i ett hus i ett mindre lantligt samhälle utanför Linköping. Fatima är alltså en av alla 

de som pendlar in till Skäggetorpsskolan.        
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5.2. Att kunna plugga 
Här har vi en tjej som inte riktigt vet vad hon vill bli. Dock finns det två yrken som hon 

funderar på, läkare och polis. Hur som helst har Johanna sökt till det naturvetenskapliga 

programmet. Detta ger henne en möjlighet att studera vidare och kanske förverkliga sina 

drömmar. Att kunna studera vidare är också något som är viktigt för henne. Hon har angett 

det alternativet i första hand. I andra hand vill Johanna att utbildningen ska leda till ett arbete. 

För hennes del kommer skolans status på i sista hand. Inte heller om det har någon betydelse 

vilken skola man går på. Dock tror hon att lärarna kan spela roll eftersom det är de som sätter 

betygen.  

 

Om Johannas gymnasieval grundar sig på föräldrarnas studietraditioner är lite tveksamt. 

Pappan arbetar som elektriker och dottern har uppgett att han förmodligen gått något 

elprogram. Detta skulle i så fall betyda att han har gått en yrkesutbildning. Mamman arbetar 

troligtvis som förskolelärare men det är ingen skola hon arbetar på. Dottern har ingen aning 

om vilken utbildning mamman har. Om det är förskolelärare hon är så har hon gått en högre 

utbildning efter gymnasiet.  

 

Som framtidsvision om tio år har Johanna inte skrivit nått speciellt. Dock tror hon att hon har 

ett arbete som intresserar henne. På sätt och vis verkar det som om prestation är viktigt för 

den här tjejen. Jag tänker då närmast på att det var viktigt för henne att ha bra lärare så att 

betygen kan bli bra och rättvisa. På frågan om vad hon gör om tio år har hon också uppgett att 

hon hoppas på att hon har en bra lön också. Johanna önskar sig en ekonomisk stabilitet i 

framtiden. Så som jag kan utläsa det från enkäten så bor tjejen tillsammans med båda sina 

föräldrar i ett hus i ett samhälle utanför Linköping. Detta borde borga för en ekonomisk 

trygghet men det varken får eller kan jag bedöma.      

 

5.3. Att hjälpa andra  
Att jag tagit med denna tjej bland porträtten beror på att jag tyckte hennes enkät var väldigt 

intressant. Sara drömmer om at bli psykolog vilket hon troligtvis kommer att lyckas med. 

Detta grundar jag på att hon har sökt omvårdnadsprogrammet samt att det är i första hand 

viktigt för henne att klara av utbildningen. Jag tycker att detta pekar på en drivkraft som 

kommer att föra henne dit hon har tänkt sig. Det näst viktigaste var att utbildningen leder till 

ett arbete.  
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Sara har invandrarbakgrund vilket jag grundar på hennes namn (ja, hon har fyllt i om 

intervju). Hon bor i en lägenhet tillsammans med sin arbetslösa mamma. De bor i den delen 

av Skäggetorp som är mest segregerad. Enligt uppgift kör pappan buss. Vilken utbildning 

föräldrarna har finns det inga uppgifter om. Det kan faktiskt vara så att föräldrarna har en 

högre utbildning från sitt hemland. Det är några elever som uppgett att deras föräldrars 

utbildning inte gäller i Sverige.  

 

Nu till det som jag tyckte var mest intressant med Saras enkät. På frågan om vad hon tror att 

hon gör om tio år har hon svarat att hon förhoppningsvis arbetar inom ungdomspsykologin. 

Om inte, tror Sara att hon arbetar med någon form av psykologi. Här började jag fundera på 

om det har med hennes egen livssituation som gör att hon vill hjälpa ungdomar. Vidare 

skriver hon att hon förhoppningsvis har hittat en partner och att hon har flyttat lååååångt från 

Linköping. Här kom min nästa fundering. Vad har hänt som gör att hon vill flytta så himla 

långt från Linköping? Jag vet att detta inte är något som den här uppsatsen ska svara på men 

jag kan inte låta bli att undra. Vad har Sara varit med om som gjort att hon har de 

funderingarna som hon har?   
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6. Diskussion 
I det här avsnittet kommer två aspekter att behandlas. Det första som kommer att diskuteras 

och utvärderas är den metod som använts vid undersökningen. Därefter kommer 

undersökningens resultat att sammanfattas och diskuteras.   

 

6.1. Metodreflektion  
För att få fram data har en enkät använts som underlag. Den innehöll både öppna och slutna 

frågor. Detta tillvägagångssätt har fungerat bra. Dock skulle jag velat ha haft tid till att kunna 

genomfört några intervjuer. Om jag hade kunnat komplettera med några intervjuer hade 

undersökningen förmodligen fått en större dimension. Vid utlämnandet av enkäterna gick jag 

igenom dem och informerade eleverna om vad deras svar skulle användas till. Med facit i 

hand skulle jag ha varit lite mer noggrann och gått igenom de enskilda frågorna. Så som det 

blev nu så har i stort sett alla eleverna missuppfattat fråga sex. Dock har jag delvis kunnat 

använda mig av den informationen som istället kom fram. Det var bra att både killar och tjejer 

fick fylla i enkäten eftersom det inte uppstod några frågor om varför killarna inte skulle göra 

det. 

 

På sätt och vis skulle jag kanske ha haft lite fler frågor som hade gått lite mer på djupet men 

det skulle kanske ha avskräckt eleverna så att de inte skulle ha orkat svara. Så som det var nu 

så var det inte många som hade skrivit utförligt på de öppna frågorna. Ett undantag var frågan 

om vad de trodde att de gör om tio år. Inte alla men många hade tagit sig en funderare och 

verkligen varit seriösa när de svarade på den här frågan. En önskan hade varit att fler hade 

svarat mer utförligt på de öppna frågorna.  

     

6.2. Resultatdiskussion  
Här ska jag gå igenom resultaten i studien. Min empiri ska nu möta den litteratur som tidigare 

presenterats. Som avslutning kommer ett avsnitt med personliga funderingar kring denna 

studie. 

 

6.2.1. Valda program  
De tre vanligaste gymnasieprogrammen som Skäggetorpstjejerna har valt är det 

samhällsvetenskapliga programmet, omvårdnadsprogrammet och det estetiska programmet. 
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Flest av tjejerna, 33,3 procent, har sökt till det samhällsvetenskapliga programmet vilket även 

Sandell kommit fram till. Av de tretton tjejer som sökt till det här programmet är det sex som i 

första hand gjort det för att använda utbildningen som en språngbräda till högre studier. Fyra 

tycker att det ska vara kul och två vill att utbildningen ska leda till ett arbete. Här framgår det 

att det finns ett intresse för att få en chans att ändra på de traditionella könsrollerna så som 

Sandell beskriver. Däremot går inte dessa tjejer så långt i sin strävan som efterlyses av Weiner 

och Berge vilka lyfter fram att tjejer bör utbilda sig inom naturvetenskap och IT.  

 

Tvärtemot vad Sandell har kommit fram till så ligger omvårdnadsprogrammet på andra plats 

bland Skäggetorpstjejernas val. Det är 20,5 procent som valt programmet. Här framkommer 

det att dessa tjejer inte följer Sandells teori om att många väljer att studera vidare. Ingen av 

dem har angett att de vill att utbildningen ska leda till högre studier. Istället är det så att av 

dessa åtta tjejer är det fyra som vill att utbildningen ska leda till ett arbete. Två tycker att det 

ska vara kul och två vill känna att det klarar av utbildningen. De här åtta tjejerna biter sig 

alltså kvar i det traditionellt kvinnliga. Här följer dessa tjejer det som Sandel på pekar. Många 

väljer än idag att följa de genustraditioner som ligger så starkt förankrade i tjejers tankar om 

utbildning och yrkesdrömmar. Detta leder i en förlängning till att könsuppdelningen består på 

arbetsmarknaden. Pettersson hävdar att fenomenet har en historisk tradition och så som jag ser 

det kommer denna tradition att fortgå ett tag till.  

 

Även på Skäggetorpsskolan är det ganska stor andel som har sökt till det estetiska 

programmet. Här ligger tjejerna på ungefär samma andel som rikssnittet 2006 med sina 10,2 

procent. Här har alla uppgett att de tycker att utbildningen ska vara rolig. Förklaringen kan 

vara att programmet attraherar tjejernas estetiska ådra. Över huvudtaget är det många som 

angett att de tycker att det är viktigt att utbildningen är rolig. En annan stor grupp är de som 

tycker att det är viktigt att utbildningen leder till arbete.  

 

6.2.2 Den egna motiveringen 
Det tjejerna själva tycker är viktigast som motivering till gymnasievalet är att utbildningen 

ska vara rolig. De vill att det ska vara kul att gå på gymnasiet. Men vad görs för att 

utbildningarna ska vara roliga? Enligt Lindström vill den svenska staten ha fler sökande till de 

studieinriktade programmen. För att uppnå detta måste dessa program ses över och göras mer 

intressanta och roliga. Statens önskningar går stick i stäv med tjejernas önskningar. Förutom 
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att utbildningen ska vara rolig vill de att den ska leda till ett arbete. Det är ju inte direkt det 

som de studieinriktade programmen gör. 

 

6.2.3. Föräldrarnas betydelse 
Alla tjejerna pratar med sina föräldrar om sitt val till gymnasiet. Trots det är det bara två som 

angett att föräldrarnas önskan är att ta med i beräkningen vid valet. I det här avseendet verkar 

det som om tjejerna inte påverkas av vad föräldrarna tycker. Däremot är det många som 

påverkas av föräldrarnas utbildning och/eller yrke. Tjejer, vars föräldrar har en yrkesmässig 

profession, söker sig oftare till yrkesrelaterade utbildningar. Hela 28,5 procent av tjejerna 

följer sin familjs traditioner. Dock är det 12,8 procent av tjejerna, vars föräldrar har högre 

utbildning och/eller arbeten, som söker sig till yrkesrelaterade utbildningar. Dessa följer inte 

sina föräldrars fotspår utan ser sitt eget intresse som mycket viktigare precis som Sandell 

också hävdar. Det är alltså inte alltid som tjejernas hemmiljö påverkar dem i deras val av 

utbildning. På Ambjörnssons teori, att de som söker till yrkesinriktade utbildningar till största 

delen kommer från hem med lägre utbildningar och yrken, kan jag svara både ja och nej. 

Enligt min studie är det flera av tjejerna från yrkesrelaterade hem som söker sig till liknande 

utbildningar. Dock är det också så att relativt många av dem som sökt yrkesrelaterade 

utbildningar kommer från ett hem med studietraditioner. De väljer istället att följa sitt eget 

intresse.  

 

6.2.4. Yrke eller studier 
Det framkommer att 41 procent av Skäggetorpstjejerna söker sig till studieinriktade program. 

Trots att staten vill att fler ska utbilda sig på högre nivå om Lindström framlägger så har detta 

inte nått fram till dessa tjejer. Görs det tillräckligt stora insatser för att få eleverna att söka till 

studieinriktade program? Är de mottagliga för denna sorts information när de går i nian?  

 

Weiner och Berge vill att tjejer ska utvecklas genom att utbilda sig till högre yrken genom att 

gå naturvetenskap eller IT. Detta har inte slagit igenom här. Så som jag kan se det är det bara 

två av tjejerna på Skäggetorpsskolan som anammat den uppmaningen då de har sökt till det 

naturvetenskapliga programmet. Med andra ord är det bara två som vill ta sig in på dessa 

områden.        
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6.2.5. Val av skola 
Det är allmänt känt att ungdomar som gått på Skäggetorpsskolan hamnar på Anders 

Ljungstedts gymnasium. Av de tjejer som slutar nian i år är det endast tio som uppger att de 

vill studera vid den har skolan. Skolan anses som mer yrkesinriktad. Så många som nio vill 

studera vid Folkungaskolan och fyra av dem uppger att de vill studera vid Katedralskolan. 

Dessa skolor anses som mer studieinriktade. Dock är det så att flest av Skäggetorpstjejerna 

har sökt till skolor med yrkesinriktning. 

  

6.2.6. Yrkesdrömmar 
Hela 92 procent av tjejerna väljer ett program där de har en möjlighet att uppnå sitt drömyrke. 

Deras drömmar om yrken har en stor spridning, dock drömde de flesta om typiska 

kvinnoyrken. Till dessa yrken räknas yrken inom vården vilket det var många som sökt sig 

till. I min undersökning framgår det att Skäggetorpstjejerna drar mot det som deras kön 

förväntas syssla med och förstå. De väljer att arbeta med barn eller inom vården vilket 

stämmer med den traditionella dikotomi som Sandell framlägger om att tjejer anses tycka om 

att arbeta med barn och människor. Dessa tjejer strävar inte efter att bryta de traditionella 

uppfattningar om yrkesval som finns. Enligt Weiner och Berge måste det till en brytning av 

de maktrelationer som styr detta fenomen. Dessa tjejer fortsätter i samma lunk som en stor 

grupp av kvinnor går ute i arbetslivet vilket Pettersson för fram.   

 

6.2.7. En ljus framtid 
Precis som Lindström framhåller finns det en framtidsförhoppning bland tjejerna. De flesta 

ser ljust på sin kommande yrkesverksamhet, då det stora flertalet har angett att de kommer att 

ha ett arbete. En ekonomisk stabilitet är en aspekt som många av dem tar upp. Det är också 

många av dem som funderar på det mer traditionellt kvinnliga så som barn och familj. Det är i 

och för sig inte så konstigt, de är ju unga kvinnor.   
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7. Slutord 
Efter att ha jämfört Skäggetorpstjejerna med riksgenomsnittet på vad tjejer över lag söker till 

vid sitt val av gymnasieprogram så tycker jag att dessa tjejer i stort följer de övriga tjejerna i 

riket. Det finns vissa områden där de inte riktigt följer snittet. Ett är att de här tjejerna har 

omvårdnadsprogrammet på en andra plats istället för det naturvetenskapliga programmet. 

Detta är, som jag tidigare nämnt, tvärtemot de intentioner som Weiner och Berge lägger fram 

om hur viktigt det är med tjejers möjlighet till utveckling. Dessutom är det fler som väljer ett 

yrkesinriktat program än det genomsnittliga i landet. Detta kan bero på en rad olika saker. Det 

finns det klassiska att de är skoltrötta så som Sandell hävdar men det kan finnas andra 

bakomliggande faktorer. Ett flertal av dem har angett att det är viktigt att utbildningen ska 

vara rolig vilket jag tycker är intressant. De här tjejerna väljer hellre att gå en utbildning som 

de tycker är rolig istället för något som de måste. Det egna intresset ställs i fokus på ett helt 

annat sätt.  

 

Med min egen erfarenhet i baktanke ställer jag mig frågan om eleverna verkligen är mogna 

för att kunna bestämma sin framtid när de är 16 år gamla. Det val de gör i nian är bara ett av 

många som de kommer att göra längre fram i tiden. Frågan är om de går att kategorisera 

eleverna utifrån deras val. De som väljer studieinriktade program har definitivt valt en framtid 

med mer studier medan de som valt ett yrkesinriktat program valt att arbeta istället. MEN idag 

är det ju så att alla program är treåriga bara för att ALLA ska ha en chans till att kunna studera 

vidare. Visserligen ligger det förslag om att ändra på detta igen men i skrivande stund så har 

alla, oavsett inriktning på program, en chans till att studera vidare. Det kan vara så att det 

finns elever som ser sin chans till att utnyttja detta och på ett målmedvetet sätt söker de ett 

program som verkligen intressera dem för att sedan gå vidare till högre studier i alla fall.  
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Bilaga 1. 
□ Tjej  □ Kille 

 
1. Vilket är ditt drömyrke? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Vilket program har du valt på gymnasiet? 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Har du pratat med någon om ditt val? (flera alternativ är möjliga) 
 □ Föräldrar 
 □ Kompisar 
 □ Syskon 
 □ SYV 
 □ Annat _____________________________ 
 
4. Vilket var viktigast vid ditt val? (rangordna 1=viktigast) 
 __ Föräldrars önskan 
 __ Kompisar som gjort samma val 
 __ Rolig utbildning 
 __ Jag kan klara av utbildningen 
 __ Utbildningen leder till arbete 
 __ Utbildningen leder till högre studier 
 __ Gymnasieskolans status 
 __ Gymnasieskolans geografiska läge 
 
5. Finns det någon speciell gymnasieskola du skulle vilja gå på? 
_________________________________________________________________________________ 
 
6. Tror du att det har betydelse vilken skola man går på när man gör sitt val 
till gymnasiet? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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7. Hur bor du?    
□ Med båda föräldrarna  
□ Med mamma   
□ Med pappa  
□ Övrigt _______________  
□ I lägenhet 
□ I hus 
Ange var (samhälle, stadsdel osv)  
_____________________________________________________________________ 
 

8. Vad gör dina föräldrar?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
9. Vilken utbildning har dina föräldrar? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
10. Vad tror du att du gör om 10 år? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
    

Tack för din medverkan! 
 
P.s. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp i en intervju med mig?  
Ange i så fall namn och klass ________________________________________________ 
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