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Abstract 
 

 
The purpose is to give an account of how girls within technical education feel they are being 
treated and met by their mail classmates and other people they meet within the world of 
school in mail dominated educations. To illustrate how the school situation is experienced. An 
interesting resolute is that the girls don’t seem to expires that they are treated 
as bad as you can get indication about, or are they just so used to take so much consideration 
to the mails that they think that it is a normal situation. If you could get an answer on if there 
is anything more to do fore the girls to make their way in school easier on the mail dominated 
programs.  
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sammanfattning: 
 
 
Syftet är att redogöra för hur flickor inom tekniska utbildningar upplever att de blir 
behandlade och bemötta av sina klasskamrater och andra de träffar inom skolans värld. 
Att belysa hur skolsituationen upplevs utifrån jämställdhetsperspektivet är en av aspekterna. 
Ett intressant resultat som framkommit är att tjejerna inte verkar uppleva sig så illa 
behandlade som man tydligt får indikationer om att de i själva verket är, eller är det så att de 
är så vana att ta hänsyn till manligheten att man finner det naturligt att bli behandlad på detta 
sätt. Om man kunde få svar på om det finns något som inte gjorts för att underlätta för tjejer i 
mansdominerade utbildningar. 
 
 
 
Nyckelord: 
 Diskriminering, genus, Jämställdhet, kvinnliga tekniker 

 



iv 

INNEHÅLL  
 
 
INLEDNING.............................................................................................................................. 5 

Syftet .................................................................................................................................. 7 
Frågeställning ..................................................................................................................... 7 
Definitioner ........................................................................................................................ 8 
Kränkande särbehandling................................................................................................... 8 

METOD...................................................................................................................................... 9 
Instrument........................................................................................................................... 9 
Urval................................................................................................................................... 9 
Tillvägagångssätt.............................................................................................................. 10 
Analys............................................................................................................................... 10 
Genomförande.................................................................................................................. 10 

RESULTAT ............................................................................................................................. 11 
Sammanfattande resultat .................................................................................................. 13 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 14 
Undersökningens tillförlitlighet ....................................................................................... 16 
Egna reflektioner .............................................................................................................. 16 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 17 



 

5 

INLEDNING 
 
Den egna studietiden genomfördes på en gymnasieutbildning inom mansdominerad El-tele 
teknisk linje och situation i skolan var ganska krävande där den första gymnasieläraren 
behandlade tjejer kränkande. Tjejer fick inte genomföra alla moment med hänvisning till att 
tjejer inte klarar allt. Killarna på skolan var tuffa och såg tjejer som mindre förstående och 
känslan av att behöva hävda sina kunskaper fanns där hela tiden. Det var jobbigt att vistas i 
skolan för man kände sig bortkommen och nedvärderad av många klasskompisar och lärare. 
När man gick till skolbespisningen kändes det hela tiden som om man var uttittad och 
likadant var det på gymnastiklektionerna. 
Ställa frågor till lärarna vågade man nästan inte göra för killarnas taskiga kommentarer. 
Därför vill jag försöka undersöka om tjejer idag upplever situationen inom skolvärlden på 
liknande sätt. 
Två olika metoder har använts vid genomförandet. För det första en analys av en tidigare 
publicerad uppsats som inriktade sig mot kvinnor som valt att utbilda sig till elektriker. 
Mycket av det som framkom i den uppsatsen kan jämföras med de uppgifter som mina 
intervjuer har lämnat. Varför valet föll på denna typ av frågor beror på att det behöver komma 
fram metoder där vi kan få flera kvinnor att söka sig till en mansdominerad värld och genom 
att ta reda på om det eventuellt finns något man kan göra för att underlätta för kvinnor att 
studera på mansdominerade utbildningar. För det andra genomfördes intervjuer med tjejer på 
mansdominerade gymnasieutbildningar. 
Vi fick en ny skollag den 1 april 20061. I den poängteras att varje skola aktivt ska motverka 
kränkande behandling och diskriminering. Alla elever ska ha lika förutsättningar att 
genomföra sin utbildning. Man får inte särbehandla pga. kön. Man är skyldig att förebygga 
diskriminering. 
Ändamålen med lagen är att 
 

1. Främja barns och elevers lika rättigheter. 
2. Motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
3. Motverka annan kränkande behandling (t ex mobbing) än den som kan hänföras till de 

nyss angivna diskrimineringsgrunderna (1 §) 
Arbetsmarknadens kvinnonämnd (AKN), är en samarbetsorganisation som bildades i mitten 
på 1900-talet för att försöka främja kvinnor att söka sig till tekniska yrken. 
Man satsade inom AKN på en långsiktig strategi och en kortsiktig. Den långsiktiga innebar 
information, filmer och broschyrer till yrkesvägledarna i skolorna, elever och föräldrar. I 
samarbete med myndigheter och fackliga organisationer arbetade man även med att påverka 
attityder och upplysning. Den kortsiktiga strategin handlade om att få ut gifta kvinnor på 
arbetsmarknaden. Det har forskats en del i ämnet om hur man ska få mer jämlikhet på 
arbetsmarknaden.  
Andersson2 har gjort en undersökning av kvinnor inom elektrikerutbildning. I hennes uppsats 
intervjuar hon tjejer inom elektrikerutbildningar med hänseende på varför de valt att gå på en 
mansdominerad utbildning och hur tjejer upplever att de blir bemötta inom 
elektrikerutbildningar. Hon skriver att många av tjejerna upplever att de får vara lite av 
mamma för klassen. Hennes resultat visar också på att flickorna har dåligt med 

                                                 
1 2006:67 
2 Andersson Agnetha, 2006, En studie om flickor och kvinnor på elektrikerutbildningen 
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omklädningsmöjligheter samt att de flesta av flickorna känner att de måste hävda sig i 
kunskap gentemot sina manliga kamrater. 
I boken3 försöker författarna klarlägga några skäl och förklaringar till hur man kan få 
förändringar och varför de behövs. 
I inledningen till sin bok nämner Alvesson & Billing ett flertal skäl till varför vi måste 
fokusera på könsfrågor ur ett managementperspektiv för att vi ska sluta med det ineffektiva 
mänskliga resursslöseriet och istället utnyttja mångfalden inom organisationen. Om man 
anställde både kvinnor och män och lät deras synpunkter och erfarenhet komma till uttryck så 
skulle det skapa en större kunskap och kreativitet inom organisationen. 
Vissa komplikationer kan beaktas i dessa sammanhang som en direktör uttryckte det i samma 
bok4 

Vad jag inte kan ha är 60 ambitiösa människor som vill bli varuhuschefer, det räcker med 10. 
Det jag däremot vill ha är trettio till fyrtio år gamla kvinnor med god bakgrund i detaljhandeln 
som är effektiva och som på grund av situationen i sina hem inte vill röra på sig. ”                                                     

 
I samma bok redovisas tolkningar om varför och hur vår könssegregering troligtvis har 
tillkommit och även ett epokgörande arbete utfört av Kanter (1977) tas upp för diskussion där 
Kanters huvudpoäng klargörs som ”arbete och beteende kan härledas till personens plats i 
organisationen och inte i könet” 
 De tre avgörande faktorerna är 
 (1) möjlighetsstrukturen, dvs. möjligheter att förflytta sig och utvecklas 
 (2) maktstrukturen, dvs. möjligheter att agera effektivt 
 (3) den relativa representationen av en social kategori i dess positioner, dvs. förhållandet 
mellan könens antal i arbetsgrupper och avdelningar 
Senare undersökningar har visat på samma sak. 
Det man kan dra som slutsats av Kanters åsikter är att man i en mansdominerad värld får fyra 
olika roller som kvinna - mamma, maskot, älskarinna eller järnlady. 
En av våra mansforskande etnologer5 har i en studie beskrivit svaren från några ungdomar om 
hur de ser på sitt yrkesval. 

”I Erik och Alines framtidsplaner, byggjobbare och sjuksköterska, repeteras könsordningen. För 
Aline framstår inte de manligt kodade yrkesutbildningarna som något tänkbart val, trots att de 
förmodligen skulle ge henne en högre lön.  Medan Aline framhåller vårdlinjen, med hänvisning 
till att hon vill ge omsorg och ta hand om andra människor, menar Erik att han vill göra något 
praktiskt, som ger snabba stålar. Att vårda sjuka eller ta hand om barn framstår inte genom 
könskodningen och löneläget, som ett tänkbart jobb för Erik. Efter yrkesutbildningen har han 
planer på att bege sig till Norge, där byggarbetare kan tjäna betydligt mer än i Sverige.”  

 
När börjar skillnaden i kön märkas och vem eller vad är det som styr processen är frågor som 
författaren till boken6 där han kom fram till följande: 
 

Redan i skolan visar sig skillnaden genom att pojkarna tillåts dominera och flickorna ges en mer 
underordnad roll, enligt Rithander. Flickor lär sig tidigt att de inte är lika viktiga som pojkar. 
Pojkar får mer tid och uppmärksamhet, fler frågor och mer uppmuntran. De får stöd och 
uppmuntran i det de inte kan, medan flickor får stöd och uppmuntran i det de redan kan. Flickor 
med ett livligt, högljutt och gränsöverskridande beteende betraktas som annorlunda och svåra. 
Pojkar med samma beteende accepteras på ett helt annat sätt. En studie av talutrymmet gjord av 
Einarsson och Hultman 1984 visar att lärarna använde 2/3 av tiden i klassrummet och pojkarna 
2/3 av den kvarvarande tiden, medan flickorna fick dela på resten. Lärarna ansåg att flickorna 

                                                 
3 Alvesson, 1999, Kön och organisation 
4 Alvesson, 1999, Kön och organisation s 11 
5 Nordberg Marie, Barn och ungas livsvillkor och identitetsskapande 
6 Gulbrandsen, 1993, ”Är skolan till för Karin eller Erik?” 
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var tysta, tråkiga och ganska ointressanta. Flickor placerades ofta mellan bråkiga pojkar för att 
det skulle bli lugnt i elevgruppen. De användes också som hjälplärare. 
 

I en klass med enbart pojkar blir pojkarna lidande socialt7 visar tidigare forskning. Det som 
tas upp av Gulbrandsen8 med att det har gjorts försök i Norge genom att samla flickor som 
gått på ”pojklinjer” i egna klasser med lyckat resultat skulle kanske även uppskattas här. 
När mitt arbete påbörjades lånades ett flertal böcker på biblioteket som handlade om genus, 
kvinnligt/manligt men det var bara ett par som passade någorlunda in i min frågeställning 9 10. 
Dessa lästes igenom lite grundligare för att se hur olika författare tolkar vad tjejer kan ha för 
uppfattning om skolmiljö. 
Frågeställningen fanns inte diskuterad direkt i någon av böckerna och jag kunde heller inte 
hitta någon annan bok som handlade om hur tjejer upplever sin skolsituation på 
mansdominerade utbildningar11. Enligt mina eftersökningar så är det inte många som har tittat 
på denna vinkling i litteraturen. 
Stämmer det i uppfattningen som tas upp i boken12 att pojkar är högljudda och flickor 
fungerar som deras stötdämpare. I boken13 står ”Låt flickorna slippa pojkarna ibland” Kan det 
stämma även på en yrkesutbildning med nästan bara pojkar?  
Hur ser det ut i den nuvarande gymnasieskolan? Arbetar man jämställt och ger man tjejer 
möjligheten att genomföra sina studier i en miljö som främjar deras utveckling. Denna 
undersökning ger några tjejer möjlighet att berätta hur de uppfattar sin situation. 

Syftet 
Syftet med denna rapport är att ge en bild av hur tjejer upplever att de blir behandlade under 
sin gymnasieutbildning. Jag vill ge tjejerna inom mansdominerade utbildningar en chans att 
beskriva hur de upplever sin situation inom gymnasieskolan. 
Det som utmärker dessa tjejer är bland annat att de alla går på utbildningar som anses 
mansdominerade och att de är en minoritet tjejer bland en majoritet killar. I dessa fall gäller 
det tjejer som går en eller ett par i varje klass med resten manliga klasskamrater. 
Undersökningen vill få besvarat hur de upplever sig behandlade av sina klasskamrater och av 
sina lärare och av annan personal de kommer i kontakt med och även se hur skolan lyckas 
följa lagen från 1 april 200614 där det definieras hur man bedömer vad som är diskriminering 
och kränkande behandling. 

Frågeställning 
Min frågeställning är ”Hur uppfattar ni att ni blir bemötta av klasskamrater, lärare och övrig 
personal och får ni den hjälp ni anser att ni behöver för att kunna få en stimulerande och 
utvecklande tid på gymnasiet, där ni kan känna er trygga och rättvist behandlade” 
Frågorna skulle ge en bild av hur tjejerna uppfattar att de blir bemötta inom skolan. 
De faktorer som jag ville studera var elevens upplevelse av orättvisor mellan könen under 
skoltid, samt hur de ser på jämställdhet. 
 

                                                 
7 Gulbrandsen, 1993, ”Är skolan till för Karin eller Erik?”s139 
8 Gulbrandsen, 1993, ”Är skolan till för Karin eller Erik?”s136 
9 Gulbrandsen, 1993, Är skolan till för Karin eller Erik?” 
10 Öhrn, 2002, könsmönster i förändring? 
11 Öhrn, 2002, könsmönster i förändring?s93 
12 Gulbrandsen, 1993, Är skolan till för Karin eller Erik?” s 136 
13 Gulbrandsen, 1993, Är skolan till för Karin eller Erik?” s 125 
14 (2006:67) 
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Definitioner  
 
Jämlikhet - Att alla människor är lika mycket värda med hänseende på ras, färg, kön, sexuell 
läggning eller trosuppfattning. 
 
Genus  – Den sociala egenskap som vi formats efter som brukar benämnas ”femininitet” som 
kopplas till det kvinnliga lite mjukare och ”maskulinitet” som kopplas till det manliga lite 
hårdare men även män kan vara feminina och kvinnor maskulina 
 
Jämställdhet – ett begrepp som har som mål att försöka utjämna den obalans som råder 
mellan könen med hänseende på att kvinnor och män ska ha samma förutsättning i skolan och 
i arbetslivet och ha samma möjlighet att få sina åsikter hörda. Man ska ta tillvara allas rätt till 
delad makt och ansvar och båda könens erfarenheter, värderingar och kunskaper ska 
tillvaratas och få berika och påverka utvecklingen. Folkpartiet myntade detta svenska begrepp 
under sjuttiotalet. Målet med jämställdhet är att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter. 

Kränkande särbehandling  
I skollagen, läroplanerna och förarbetena till dessa används begreppet ”kränkande 
behandling” som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Mobbning och 
rasistiska beteenden är exempel på kränkningar som särskilt nämns i skollagen (1 kap 2 §). 
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla 
människors lika värde. Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Faktorer som kön, 
socioekonomisk bakgrund och etnicitet är betydelsefulla faktorer i de maktstrukturer som 
finns i samhälle och skola. Strukturerna upprätthålls av normer. Att avvika från normen, att i 
något avseende uppfattas som annorlunda, är ofta en grund för kränkning. Kränkningar kan 
utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Även institutioner, som t.ex. 
skolan, kan genom strukturer och arbetssätt upplevas som kränkande. Kränkande behandling 
kan äga rum i alla miljöer – när som helst. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen 
eller vara systematisk och återkommande. Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn och 
ungdomar som vuxna. En viktig utgångspunkt är att den som uppger att han eller hon blivit 
kränkt, alltid måste tas på allvar. Mobbning förutsätter att den som utsätts kränks vid 
upprepade tillfällen, vilket skiljer mobbning från andra former av kränkande behandling. 
Vidare råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning.  
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av 
individer eller grupper av individer utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering 
används också som begrepp i fall där samhällsinstitutioner genom t.ex. sina strukturer och 
arbetssätt upplevs som kränkande. 
 
Sexuella diskrimineringar avser kränkningar grundade på kön eller som trakasserier 
anspelande på sexualitet. 
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METOD 
Jag har genomfört intervjuer med kvinnor inom mansdominerade gymnasieutbildningar. 
Intervju valdes som metod för det ger bäst resultat när man vill ha en känsla för hur någon 
uppfattar sin situation och enligt metodboken 1516står det att det är ett bra sätt då man vill 
analysera aktörer och deras åsikter och genom intervjun kommer man respondenten närmare 
och kan ställa följdfrågor om det är något man vill ha mer vinkling på. 
I samma källa står det en del om hur frågorna bör formuleras och hur de bör ställas för att inte 
verka ledande. 
Metoden passar också in för det är ganska fritt att passa in intervjuer med tjejerna utan att det 
märks för mycket i den ordinarie skolgången. 

 

Instrument 
Varför nedanstående frågor valdes beror på att det skulle vara en spegling på just hur tjejerna 
uppfattar sin vardagliga situation och på vad de gör och hur de gör för att få en dräglig tillvaro 
under sin utbildning. 

• Hur de upplever sina klasskamrater 
• Hur de upplever sina lärare 
• Hur de upplever att de får gensvar för sina behov 

 

 

Urval 
Urvalet av tjejer var ganska lätt eftersom det inte finns så många tjejer på mansdominerade 
utbildningar på skolorna där undersökningen genomfördes så jag fick ihop nio elever som 
ville vara delaktiga med sina erfarenheter.  
Den ena skolan har jag genomfört min lärarkandidatspraktik på och har inga tidigare 
relationer till de elever eller lärare som går där. 
Den andra skolan är en gymnasieskola där mina egna barn går och jag har därför haft 
möjligheten att använda mig av deras kamrater varav ett flertal tjejer valt att studera inom 
mansdominerade tekniska utbildningar. Jag frågade tjejerna om de kunde tänka sig att delge 
mig sina erfarenheter om livet i skolan. De jag valde att fråga går på spridda utbildningar i 
både årskurs ett och två varav en var min egen dotter. Valet av min dotter upplevde jag som 
intressant för att se om hennes upplevelser var liknande de andra tjejernas och för att se om 
hennes svar särskilde sig från de övrigas. 
 
 
 
 

                                                 
15 Johansson, 2006, Examensarbete i lärarutbildningen, s 23 
16 Trost, 1997, Kvalitativa intervjuer 
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Tillvägagångssätt 
Intervjuerna inleddes med frågor som handlade om hur de såg på sin skolmiljö och om hur de 
såg och upplevde olika situationer. Frågorna finns bifogade som bilaga 1. Vid intervjuerna 
valdes inspelning bort för att undvika en störande stress utan samtalen nedtecknades och 
genast efter varje intervju var jag noga med att genast skriva ut anteckningarna. 
De utskrivna anteckningarna visades även för respondenterna så de skulle ha möjlighet att 
rätta mig om något var helt fel uppfattat. Anteckningarna analyserades nogsamt och de olika 
svaren jämfördes för att sammanföras till svar som kunde täcka in de flesta respondenterna. 
Frågorna som ställdes var bl.a. Kan du och törs du be om hjälp inför klassen? Berätta hur det  
känns när du ska be om hjälp. Berätta hur du upplever att du blir bemött av dina 
klasskamrater. Är det något du skulle vilja ändra på? 
Frågorna som skulle ställas diskuterades även igenom med en av lärarna som var 
lärarelevhandledare. 

Analys 
Vid tidpunkten när jag började sammanställa mitt resultat gick jag in på djupet och försökte 
analysera de svar och resultat som Anderssons uppsats hade givit genom att jämföra svaren i 
hennes frågor och studera likheten med svaren till mina frågor. Analysen av uppsatsen 
genomförde jag för att få en större grupp att utgå ifrån och eftersom frågorna som vi ställt är 
ganska lika i sin utformning så har jag haft stor nytta av även hennes resultat då jag försökt 
jämföra och analysera resultaten som vi fått i våra uppsatser. Jag sökte även i hennes resultat 
utläsa mönster liknande de som jag uppfattar i mina resultat om hur tjejer har det inom den 
mansdominerade skolvärlden. Vissa eller ganska många delar i resultaten är väldigt slående 
lika. Jag försökte även att tyda om de fanns något i svaren som skiljde sig i våra resultat. Det 
jag ville få fram var om det fanns likheter och olikheter i hur flickor upplever sin situation 
beroende på vilken inriktning inom de mansdominerade utbildningarna man valt. Hennes 
uppsats handlar ju om varför tjejer söker till el men även till viss del om hur de uppfattar sin 
skoltid och hon har ju med mycket om jämställdhetsfrågorna med reflektioner på dom.  

Genomförande 
Jag inledde med att tydligt berätta att deltagandet var helt anonymt och att det inte skulle 
kunna härledas vem som berättat vad och jag berättade också varför och med vilket syfte 
arbetet genomfördes.  
Arbetet i den ena skolan planerades så att jag kunde gå till de olika tjejernas klassrum och 
hämta eleverna och att vi sedan gick till något tomt klassrum eller någon bänk i korridoren 
och satte oss och pratade, gärna bänk i korridoren för att det skulle vara en neutral miljö utan 
känsla av förhör utan mer som ett ”tjejsnack” mellan två tjejer. Varje samtal tog ungefär 30 
minuter att genomföra. 
De andra tjejerna passade jag på att intervjua när de ändå var på besök hos oss och jag kunde 
därför fördjupa flera frågor i en lugnare miljö. 
Frågorna inleddes med lite om deras situation i största allmänhet, vad dom gjorde för 
skolarbete vilka dom jobbade ihop med, om dom jobbade självständigt eller i par och sedan 
på frågor om miljön i klassrummet, ämnena och efter ett tag berättade tjejerna ganska 
frikostigt om hur dom upplevde sin situation i det mesta och man fick en känsla av att det var 
givande även för respondenterna att få tillfälle att tala med någon som var intresserad av deras 
situation. 
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RESULTAT 
 
Tjejerna berättar överlag att de inte känner sig diskriminerade för att de är tjejer, vilket även 
framkommit vid tidigare intervjuer17 men de tycker att det är jobbigt med killarnas omogna, 
skrikiga och högljudda jargong. Inom vissa teoriämnen är lektionerna nästan bortkastade för 
att det bara pratas om annat, vilket även framkom när Gulbrandsen undersökte barn i norsk 
studie 18. Vissa lärare verkar ha dålig disciplin och drar alla över en kam trots att några 
försöker genomföra uppgifterna och lektionerna. 
Killarna är överlag på vissa utbildningar omotiverade vilket även beskrivs av Öhrn19.  
 
De flesta av tjejerna berättar att de upplevde sina manliga klasskamrater som väldigt omogna 
och stökiga. Om tjejerna fick välja så skulle de nog gärna ha vissa lektioner utan killar. Det 
också för att tjejerna tror att de skulle kunna fråga om saker som de har uppfattning att 
killarna redan kan och när det frågar om sådant på vanliga genomgångar så suckar killarna 
tungt. 
Speciellt i årskurs ett var killarna jobbiga, vissa fick det lite bättre under andra året. Deras 
grova språk med många vidriga ord var påfrestande att lyssna på dagarna i ända. Det löste 
man genom att under rasterna gå undan till andra delar av skolan för att få vila öronen som 
dom kallade det. 
I vissa lägen fick tjejerna nog och sa åt killarna att skärpa till sig men det hjälpte knappt alls. 
Det var en tröst för alla tjejer att man på de lektioner det gick, fick läsa med klasser där det 
fanns fler tjejer. En tjej på teknisk utbildning fick läsa ämnen med det naturvetenskapliga 
programmet när det fanns möjlighet. 
Det som kom fram under intervjuerna och som överensstämmer med litteraturen20 är att 
killarna har ett högljutt sätt, speciellt om inga lärare är i närheten. 
En av tjejerna berättar: 
 

De kallar varandra hora, hynda, bög och liknande saker under tiden som de arbetar i 
installationsbåsen. Ibland kommer läraren ut från sitt rum och säger åt dom men oftast inte. 

 
 
 
Vissa teorilektioner kändes i vissa lägen nästan bortkastade för att killarna stökar och bråkar 
så mycket. Tjejerna som satt längst fram hörde inte vad den undervisande läraren sa för det 
var så högljutt på vissa lektioner 
 

Vi satt längst fram vid tavlan och försökte koncentrera oss men vi hörde ändå inte vad läraren sa 
 
Lärarna tröttnar och drar alla över en kam och säger att hela klassen är hopplös fastän vissa 
elever och speciellt tjejerna försöker 
 

 Det går inte att genomföra grupparbeten för killarna var helt ointresserade och då känns det bara 
pinsamt att försöka redovisa.  
 

 

                                                 
17 Öhrn, 2002, könsmönster i förändring?s30 
18 Öhrn, 2002, könsmönster i förändring?s26 
19 Öhrn, 2002, könsmönster i förändring?s24ff 
20 Guldbrandsen, 1993, Är skolan till för Karin eller Erik?” 
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Tjejerna beskriver hur de känner sig förbisedda och inte lyssnade på. När de försökte framföra 
sina åsikter om hur de upplevde killarnas stökighet var det ingen som tog dom på allvar utan 
de blev hänvisade till sin handledare som inte gjorde något åt situationen .I en klass fick till 
och med vikarien nog och slutade och vissa av tjejerna har bett om att få byta klass utan gehör 
från skolledningen så de har gett upp sin situation berättar några tjejer. De flesta tjejerna 
menar att de har blivit så vana vid situationen så de tänker inte på den om de inte blir 
utfrågade eller påminda om hur det kunde vara. Killarna tystnar om någon auktoritär lärare 
närmar sig.  
Det är ju trots allt gymnasienivå vi befinner oss på. Tjejerna säger sig inte känna att killarnas 
grova ord är riktade mot dom personligen utan det är det allmänna stöket som är jobbigt och 
det tar även författaren i boken21 upp.  Tjejerna beskriver det som att killarna utom få 
undantag inte går att föra en konversation med för de är så omogna. 
Några andra tjejer berättar: 
 

Vi går gärna undan på rasterna för att få en chans att slippa det grova språket  
 

Som de trots allt inte uppfattar som direkt riktat mot tjejerna utan en ful jargong som killarna 
har emellan sig. Annars trivs de flesta av tjejerna bra och säger sig inte särbehandlade pga. 
kön. Ingen av de intervjuade på den ena skolan hade på något sätt blivit behandlad av vare sig 
klasskamrater eller lärare eller någon annan personal inom skolan på något sätt som de 
uppfattade kränkande eller diskriminerande. 
På den andra skolan fanns det tendenser hos vissa lärare som tjejerna uppfattade kränkande. 
Det var en lärare som uttryckte att en kvinnlig autotekniker inte skulle få jobb om hon inte var 
en riktig stjärnmekaniker utan de vanliga tjejerna kunde lika gärna tänka på att börja någon 
annan utbildning. En tjej blev även kallad fet och rekommenderades att börja på viktväktarna.  
De flesta upplever att de är som vem som helst i gänget. I början på årskurs ett kändes det lite 
osäkert men det berodde nog lite på att alla var nya men visst hade vissa lite svårare att prata 
med tjejer. Tjejerna går gärna lite för sig själv ibland när de fått nog av killarna. 
De har insett att det inte är dem själva det är fel på, utan som en tjej sa 
 
 Man får acceptera att killarna är såna. 
 
 
 De tycker att det är tur att de har varandra så de kan gå undan på rasterna och få lite lugn och 
ro. Tjejerna tror att en del av pojkarnas ointresse grundar sig en del i att den valda 
utbildningen inte överensstämde med bilden de fått när de sökte den. Efterhand som killarna 
blir bråkigare så väljer tjejerna att ta upp sina problem med skolledningen som inte ens svarar 
dom utan hänvisar till klassföreståndaren som inte alls bryr sig. Tjejerna beskriver att de 
känner sig djupt kränkta och ignorerade av hela skolan och skolledningen. En lärare jag pratar 
med erkänner situationen och berättar att det var en mycket infekterad händelse som var svår 
att hantera. 
 
Det som vissa tjejer upplevde som mest jobbigt är att de inte har omklädningsrum på samma 
villkor som killarna.  

Vissa praktiska lektioner har man ”blåställ” med verktyg i och till matsalen får man helst inte gå 
i de kläderna så då måste man byta om innan och det är alltid ont om tid och eftersom det inte 
finns omklädningsrum åt oss vid klassrummet där killarna har sitt omklädningsrum så måste vi 
springa ner till sitt omklädningsrum i källaren och byta om.  

                                                 
21 Öhrn, 2002, könsmönster i förändring?s19 
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Tjejerna säger sig inte uppleva att de har problem med att få hjälp av lärare och klasskamrater 
med de ämnen som ingår. De säger sig inte ha problem med att be om hjälp och med få 
undantag känner de sig oftast bekväma även när de ber om hjälp. Det som skolan i det ena 
fallet gjort för att tjejer ska må bättre är att de försökt ha de tjejer som kan läsa ämnen ihop 
har fått göra det. Att läsa fysik och matte med de andra tjejerna har underlättat mycket när 
man varit ensam tjej vilket även tidigare studerats22När jag tar upp frågan om situationen med 
språket blivit bättre i tvåan som jag faktiskt fick uppfattningen om att det var så visade det sig 
att det tyvärr nog bara är det att tjejerna blivit vana vid det ovårdade språket som gjorde att de 
upplevde en förbättrad situation. 

 

Sammanfattande resultat 
 
Flickornas 
uppfattning 
om 

Flickornas upplevelse Flickornas hantering 

Skola Dåligt med 
omklädningsmöjligheter 

Får använda toalett, springa ner till 
städerskornas i källaren 

Lärare Loja, säger inte ifrån, tar inte 
tjejerna på allvar 

Uppgivenhet, säger ifrån åt pojkarna 
själva ibland 

Annan personal Blir ej lyssnade på av Uppgivenhet, besvikelse 
Killarna Omogna, ointresserade, grovt 

språk,  
Tjejerna går undan på rasterna för att 
få lite lugn och ro 

Tjejerna Positivt med någon som förstår. 
Någon som stöttar 

Det underlättar alltid om fler tjejer 
kan få undervisning ihop. 

 
Den bild jag tolkar som resultat av min undersökning är att de är praktiskt lagda flickor med 
ett starkt självförtroende. De är positiva och optimistiska och ser många möjligheter som de 
också tar tillvara på. Flickornas goda självbild och starka själförtroende anser jag är en 
bidragande faktor till att de vågar gå emot strömmen och välja ett mansdominerat 
Gymnasieprogram. Att det sedan skiljer på vilket program man valt verkar inte ha någon 
betydelse utan det ser i stort sett lika ut på de undersökta mansdominerade utbildningarna. 
Inget av svaren särskilde sig från de andra utan alla hade i stort liknande varandra uppfattning 
i det mesta. 
Vad får man då fram ur detta material? Finns det något man kan göra för att tjejer ska trivas 
bättre på tekniska utbildningar? 
Svaret på den frågan får man nog hänvisa till den norska studien jag tidigare tog upp att tjejer 
får gå åtskilda från killar även på tekniska utbildningar. 
Enligt svaren som framkommit i mina intervjuer så känner de flesta av tjejerna sig inte 
särbehandlade utan tycker att de är som ”en i gänget”. 
Det som kännetecknar alla svar är att det är betydelsefullt med en tjejkompis så man har 
någon att gå undan med. 
Alla tjejer svarade att de brukade dra sig undan ibland för att få lite lugn och slippa de grova 
kommentarerna. 

                                                 
22 Öhrn, 2002, könsmönster i förändring?s41 
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DISKUSSION 
Det som framkommer i mina intervjuer, är likvärdigt med det som kan tydas att även 
Andersson23 fick fram i sin uppsats om hur man känner sig mottagen och är tvungen att hävda 
sig 

Jag trodde att det skulle bli väldigt roligt men än så länge så har jag inte uppfattat det så. 
Utbildningen är bra men inte klassen. Jag känner att det är väldigt jobbigt i klassen men inget 
kan stoppa mig från att få den utbildningen jag vill ha. Det svåra med klassen är att bli 
accepterad som enda tjej i klassen. 
  

Svarar en av respondenterna i Anderssons studie. 
 Min analys av Anderssons resultat och slutsats visar att 
”Det förefaller av resultaten som att flera vill påstå att de inte själva har upplevt 
någon orättvisa, men samtidigt tar de upp exempel på ojämställdhet.” 
”De flesta av hennes respondenter trivs i skolan. Bland hennes svar nämns att lärare kan ha en 
negativ attityd till de kvinnliga eleverna. En del elever talar därför om svårigheter med att 
smälta in i klassen/gruppen. Av vissa svar bland eleverna på de gymnasiala skolorna förefaller 
det som att somliga gör för mycket för att smälta in och därmed undertrycker sin rätt. Det 
gäller accepterandet av omklädning hos pojkarna. När det gäller anpassning till könsrollerna 
ger resultatsvaren och intervjuerna en vink om några lärares attityd till att ge en flicka i 
klassen en ”mammaroll”. En roll som innebär att hon ska hålla ett öga på pojkarna i klassen, 
se till att de sköter sig o.s.v. Detta synes vara just för att hon är kvinna, men som hon påpekar 
gör lärarna detta lite på skoj Att som flicka komma in i gruppen av pojkar kan vara svårt. 
Skolsituationen upplevs av vissa flickor som stundom ensam. Det märks av respondenternas 
svar att det ibland har varit jobbigt, främst vid skolstarten i ettan. Det framkommer av 
respondenternas svar att en del blir ifrågasatta. De måste bevisa att de är duktiga eller till och 
med duktigare än pojkarna. På praktikplatser blir de inte alltid betrodda att utföra arbete. 
Enligt min mening kan det vara just omgivningens (andra elever, lärare och elektriker) ovana 
och erfarenhet av kvinnor inom gebitet som förklarar detta. 
En del pojkar/män är även nedvärderande mot flickorna/kvinnorna, någon blir även betraktad 
som sexobjekt. De negativa attityderna synes bestå av utestängande, det vill säga man pratar 
inte med flickan/kvinnan och man anser inte att flickor/kvinnor ska finnas inom elyrket utan 
att dessa har hamnat ”fel”. Samt misstro, man lyssnar inte till flickor/kvinnor och man tror 
inte att flickan/kvinnan klarar arbetsuppgifter. Båda dessa attityder menar jag har sin orsak i 
det normgivande könsmönstret i samhället och i grunden det värde som tillmäts respektive 
kön. Lärares attityd till flickor är ett viktigt bidrag till elevernas skolsituation. Av Anderssons 
undersökning framkommer att några respondenter har upplevt en negativ attityd från lärare 
Jag anser att lärarens attityd till eleverna har betydelse för hur flickorna/kvinnorna blir 
accepterade bland övriga elever då läraren också innehar en ledarroll. Skolan bör i 
undervisning och ämnesinnehåll aktivt sträva efter att ta hänsyn till båda könen. Enligt hennes 
studie skiljer sig män och kvinnor åt då kvinnor har större krav på att se nyttan med arbetet. ” 
 
Vilket även styrks av tidigare forskning utförd av flertal tidigare redovisade undersökningar24. 
Tyvärr inträffade inga större förändringar trots otaliga försök berättar Andersson25 i sin 
uppsats. 

                                                 
23 Andersson, 2006, En studie om flickor och kvinnor på elektrikerutbildningen 
elektrikerutbildningen 
24 se inledningen 
25 Andersson, 2006, En studie om flickor och kvinnor på elektrikerutbildningen 
elektrikerutbildningen 
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Ett starkt skäl för manlig motsättning enligt26är mäns rädsla för att jobbet ska förlora i status 
och ge lägre lön. Däremot borde då företagsledningen vilja ha in kvinnor om det i så fall 
bidrog till att sänka lönenivån hos de anställda, är ju en tes som bör beaktas när man hävdar 
att det är företagarna som är bromsklossar i jämställdhetsarbetet.27 
Även Ely (1995)28 nämner försöken att få flickor och kvinnor att söka sig till tekniska 
utbildningar och manliga arbetsuppgifter. Av de slutsatser som forskarna drog av dessa 
utvärderingar påvisades att det var fel på strukturer och organisationer som flickorna och 
kvinnorna mötte och ej på flickorna och kvinnorna själva. 
En sak som förvånar mig är att det verkar vara allmänt utbrett att tjejerna har klart sämre 
möjlighet till omklädning och måste ofta byta om inne på toaletter eller i lärarens 
omklädningsrum trots att det uttryckligen står i lagen att det skall erbjudas lika villkor för 
båda kön. Jag tycker att det visar på klar nonchalans från både skolor och lärare som inte inser 
hur diskriminerande det känns och även kommun bör ta ett visst ansvar eftersom de trots allt 
måste vara medvetna om att det finns tjejer på utbildningarna och de borde väl veta hur 
skolorna ser ut. 
 
Båda undersökningarna2930 visar på tecken att tjejer upplever att de blir ifrågasatta. De måste 
bevisa att de är duktiga eller till och med duktigare än pojkarna. På praktikplatser blir de inte 
alltid betrodda att utföra arbete. Enligt bådas vår mening kan det vara just omgivningens 
(andra elever, lärare och elektriker) ovana och erfarenhet av kvinnor inom gebitet som 
förklarar detta. Av vissa svar bland eleverna förefaller det som att somliga gör för mycket för 
att smälta in och därmed undertrycker sin rätt. Det gäller accepterandet av omklädning hos 
pojkarna, den negativa inställningen mot sitt eget kön och den mer positiva inställningen mot 
pojkar då alla svarade att de valt utbildning dels för att slippa tjejer. 
 
När jag analyserar svaren som Andersson fått i sin uppsats så visar det på tendenser även hos 
hennes respondenter att de upplever att de har haft en roll som ”mamma” i sina klasser. 
Det kan tyda på att de mer omogna pojkarna behöver flickor som ser efter dom och som 
Andersson fick som svar i sin uppsats att flera tjejer har fått se efter så killarna sköter läxorna 
och fått påminna om prov och liknande. 
Min analys visar tydligt på hur tjejer upplever klimatet i skolan som omoget med killar som 
har svårt att vara tysta och det förekommer mycket hårda och känslokalla ord dock inte riktat 
direkt mot tjejerna utan som dom säger. 
 
 
  De är som en grå ointresserad massa som inte bryr sig om nåt. 
 
Det har tagit olika lång tid innan man blir accepterad som ”en i gänget” men när man blivit 
det så känner man sig accepterad. 
En annan likhet som framkommer är varför man valt en teknisk utbildning där de flesta svarat 
att det är intresset för det tekniska som har gjort att man valt den typen av utbildning och för 
att man vill ha en praktisk utbildning. 

                                                 
26 Alvesson, Kön och organisations, s. 81 
27 Alvesson, Kön och organisation, s, 83 
28 Alvesson, Kön och organisation, s, 79 
29 Andersson, 2006, En studie om flickor och kvinnor på 
elektrikerutbildningen 
30 Larsson & Sundvall, 2006, Att gå mot strömmen 
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Undersökningens tillförlitlighet 
Hur tillförlitlig kan man anse att denna undersökning är med tanke på urval och metod. 
Eftersom jag anser att jag har ett relativt stort urval respondenter och även Anderssons 
uppsats att jämföra med så är resultatet om hur tjejer upplever sig behandlade tillförlitligt. 
Metoden med intervjuer är det rätta instrumentet när man vill spegla hur någon uppfattar sin 
situation. Med undersökningen ville jag få fram hur tjejer upplever att de blir behandlade. 
Av svaren kan man utläsa att de upplever sin situation som god och att flesta känner sig väl 
behandlade. 

Egna reflektioner 
Tjejernas berättelser ger en bild av att de upplever situationen i stort väldigt bra, men 
när man läser resultatet tycker man förmodligen att de borde ha uppfattat det på ett 
kanske helt annat sätt. 
 
En tjej uttryckte också att det vore bra med en kurs i hur man tolkar killar för att få en bättre 
förståelse för det motsatta könets sätt att tänka. 
Trots det kan man mellan raderna utläsa att det är en tuff värld med stor dominans hos det 
manliga könet. Det som alla tjejer jag intervjuade poängterade var det grova och ovårdade 
språket som man var tvungen att stå ut med och alla hade också uppfattningen att killarna var 
omogna och omotiverade till skolarbetet. Men de hade också uppfattningen att killarnas 
attityd inte var riktad mot tjejerna utan bara var ett uttryck för manlig omognad. 
Lärarna i en av mina utvalda skolor uppfattades av mig som väldigt medvetna om hur man 
kan arbeta för att få en jämställd skola och de önskar alla att det ska finnas tjejer i alla klasser. 
De önskar nog mer auktoritet bland andra lärare så det blir lugnare miljö i klassrummen. 
Med tjejer i klassen är klimatet mer behagligt och lugnare men är det på bekostnad av 
tjejernas utveckling? Ja tyvärr så är det nog så tror jag. 
Men däremot blir tjejerna grovt diskriminerade inom elprogrammet på skolorna. 
Varför? Jo för att de inte har likvärdiga omklädningsrum som killarna. 
Tjejer springer ner i källaren för att byta om, det är inte en jämställd skola. Tjejerna själva 
orkar inte ta tag i problemen utan tiger och står ut, men erkänner att det är svårt. Tror man att 
fler tjejer kommer att söka till dessa utbildningar med tanke på villkoren. För rättvisan skull 
låt killarna byta om i källaren istället det är deras tur nu. 
Har skolan lyckats med att följa lagen om att alla ska behandlas lika? 
Enligt svaren från tjejerna så upplever de att de inte blir diskriminerade men tittar man utifrån 
så anser jag att skolan helt klart misslyckats med att följa lagen i de fall tjejerna inte har 
omklädningsrum. Att sedan vissa lärare är ojämställda och behandlar tjejer och killar olika får 
vi alla hjälpas åt att arbeta vidare med och som tur är så verkar tjejerna som söker till de 
mansdominerade utbildningarna i de flesta fall vara medvetna om vad de ger sig in i. 
Medvetenheten om rättvisa och vad som är jämställt kanske inte finns hos tjejerna när de är så 
unga och man är kanske så van att få stå tillbaka för det manliga idealet så man inte kommer 
sig för att protestera mot diskrimineringarna. 
 
Förslag på fortsatt forskning vore en liknande undersökning men ur killarnas synvinkel. Alltså 
hur killarna upplever tjejerna på de mansdominerade utbildningarna och om de har några 
förslag som kunde göra det lättare för tjejer att bli accepterade. 
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 Bilaga1 

Frågorna som jag hade som ursprung till intervjuerna 
 
Hur upplever du din skolgång? 
Hur är miljön i klassrummet? 
Beskriv hur du upplever din kontakt med dina kurskamrater, lärare, 
övrig skolpersonal. 
 
Berätta hur du uppfattar att de uppför sig mot dig. 
Har du fått den hjälp du anser att du behöver med dina ämnen? 
Kan du och törs du be om hjälp inför klassen? 
Hur blir du bemött i skolmiljön? Av lärare, annan skolpersonal. 
Berätta hur det känns när du ska be om hjälp? 
Hur trivs du i skolan? 
Hur är det inom olika ämnen? Vad vill du bli? 
Varför sökte du hit? 
Har dina föräldrar stöttat dig? 
Förstår dom hurdan utbildning du går på? 
Vad visste du innan? 
Vad vill du ändra på? 
 
Hela tiden med betoning på deras upplevelser av frågorna. 



 

 

Bilaga 2 
 

De fem första intervjuerna med flickor i en mindre 
stad på en skola med tekniska utbildningar 

 

Den första av tjejerna studerade till elektriker. 
Hon hade inga speciella uppfattningar om sin situation eller om hur hon blev bemött. 
Hon svarade enkelt på frågorna så man fick uppfattning om att hon lärt in vad hon skulle 
svara. 
Hon var en ganska blyg och tillbakadragen tjej men hade valt till el för att det var det hon 
hade tänkt sig det sedan sjunde årskurs. 
Att komma själv till en klass med bara killar bekymrade henne inte, hon hade nog inte ens 
tänkt på det innan. 
Hennes föräldrar hade inga åsikter om hennes val och hon upplevde i stort att allt var bra. 
Efter den intervjun trodde jag att allt kanske hade blivit helt annorlunda sedan jag slutat 
skolan och kände att mitt tänkta mål var föråldrat. 

Den andra som också gick på elprogrammet. 
Hon var mer öppen och frispråkig. I början hade hon ungefär samma svar som den första men 
vi kom efter ett tag in på att prata om klimatet och då helt plötsligt började hon berätta om hur 
de båda tjejerna hade det. De hade en tuff tillvaro med mycket vulgära uttryck under de 
lektioner som bedrevs i installationsrummen. Grabbarna har ett ovårdat språk med ord som är 
vulgära och svordomar mest hela tiden. 
Hon berättade även att vissa lektioner inom teoretiska delen såsom svenska och engelska där 
lärarna var mindre auktoritära var helt ogenomförbara för att grabbarna bara pratade och 
ignorerade läraren. Grupparbeten var inte att tänka på då det bara blev pinsamt om tjejerna 
skulle försöka redovisa något och grabbarna helt öppet hånade dem. 
 

Den tredje gick på teknikprogrammet  
Den tredje tjejen som jag pratade med var även hon lite av den tystlåtna typen. Hon utbildade 
sig på teknisk utbildning. Hon hade svårt att sätta ord på hur hon upplevde att hon blev bemött 
men det hon upplevde som jobbigt var det ovårdade språket som används av killarna. Hon 
berättade lite om att hon tyckte det var två läger i klassen. Det ena lägret var de bråkiga 
killarna och det andra lägret var två tjejer samt några killar som var lite mognare än de övriga, 
men de bråkiga killarna hade övertaget så det var en lite jobbig situation men hon upplevde 
inte att det värsta var direkt riktat mot henne för att hon var tjej utan det verkade mest beror på 
att killarna är omogna och helt omotiverade till studier. 
 
Den fjärde tjejen gick även hon på teknisk utbildning. 
Hon hade lättare att sätta ord på sina åsikter. Hon var väldigt besviken på hela skolan och 
kände sig lurad på hela sin utbildning. Grunden till det var att när hon skulle välja utbildning 
så ville hon gå på något praktiskt tekniskt och blev då rekommenderad att välja just teknisk 
utbildning. Det visade sig att utbildningen var mer teoretiskt inriktad och när klassen 



 

 

påpekade det så sa skolan bara att det skulle bli mer praktik senare, tyvärr visade det sig inte 
stämma så hela klassen var väldigt besviken på den felaktiga informationen om utbildningen. 
Detta ledde till att hela klassen tappade motivationen och killarna slutade helt att bry sig om 
skolarbetet. Det ledde till att nivån sjönk i hela klassen och alla gränser drogs ner på prov. 
Om man trodde man kunde få annat betyg än godkänt på ett prov så svarade lärarna bara att 
de gjorde prov på godkänt nivå för klassen presterade inget högre. Klassen och speciellt 
tjejerna försökte ta upp problemen med skolledningen som då hänvisade till deras 
klasshandledare men det var ju meningslöst för han var ju ett av problemen. 
De kände sig då svikna och att ingen lyssnade eller brydde sig om deras åsikter. 
De tjejerna i den klassen har helt gett upp och känner sig lurade av framförallt skolan. 
De vill inte redovisa grupparbeten för det är bara pinsamt när killarna är helt ointresserade. 
De försökte få byta till en annan klass men det gick inte skolledningen med på. 
När klassen får skäll på lektionerna tar tjejerna åt sig och mår dåligt fast de innerst inne vet att 
det inte rör dom. 
En lärare jag pratar med erkänner situationen och berättar att det var en mycket infekterad 
händelse som var svår att hantera. 
 

Den femte tjejen gick på en naturvetenskaplig utbildning med 
teknisk inriktning. 

I första delen av sin utbildning gick hon tillsammans med en annan ren naturvetenskaplig 
inriktning med flera tjejer. 
Klimatet var då väldigt studiemotiverat. 
Det var ganska lugn stämning med gott samarbete. Stundtals var det mycket tjatter men de 
hade en auktoritär lärare som enkelt fick klassen lugn. 
Det var tråkigt när de sedan delades upp och hon blev ensam. 
Killarna var bra men en tjej till hade varit bättre. Ofta är det mycket prat under lektionerna 
men killar är sådana har hon förstått. 
Hon känner sig accepterad men tycker att vissa teknikämnen var svåra eftersom lärarna 
förväntade sig att alla hade förkunskaper. 
Hon får läsa de ämnena som går tillsammans med den rena naturvetenskapliga klassen där det 
går fler andra tjejer. 
 
 
 



 

 

Den andra skolan låg i en större stad med ett stort 
gymnasium med många olika program och många 
paralleller i varje program. 
Den första tjejen ska bli elektriker 
Hon gick på elprogrammet och gav en väldigt positiv bild av sin skolgång. 
Hon trivdes bra och hade god kontakt med sina klasskamrater och brydde sig inte om vad 
någon tyckte eller tänkte. Hon klarade sig själv om det behövdes. 
Hon var bland de bästa i klassen det var allmänt känt. 
Hon berättade att det delvis var tack vare mig som hon valt elprogrammet för hon hade ofta 
hört mig berätta om mitt jobb och alla fördelar med praktiskt arbete. 
Att killar är som dom är var hennes åsikt. Lite barnsliga och ganska osäkra. Om dom bråkade 
så sa hon åt dom när de störde henne, men på elprogrammet är det ganska fritt så man kan gå 
undan om det behövs. 
 

Den andra tjejen går på autoteknik. 
I ettan var de bara tre tjejer men det var bra för hon tycker inte om ”fnitterkulturen” hos tjejer. 
Detta är en ambitiös tjej som tack vare teknikkurs i nian kom på att bilmekaniker nog var nåt 
för henne. I tvåan gjordes klasserna om så det blev sju tjejer i klassen och det blev jobbigare. 
Nog för att tjejerna går för sig själv från killarna på rasterna så tyckte hon att det blev mer 
intriger i klassen med fler tjejer. Tre var lagom eller bra om det i alla fall fanns en tjej till. 
Killarna bryr hon sig inte om eller ens tänker på för hon är oftast så fokuserad på sitt eget 
skolarbete. Visst kan det vara stökigt ibland men så är det väl på gymnasiet. 
(Hon är stjärnan i klassen) 

Den tredje tjejen som också hon går på autoteknik. 
Hennes upplevelser är lite värre. 
Lärare som säger att tjejer på bilmek. inte har en chans att få jobb så de kan lika gärna byta 
utbildning så fort som möjligt. 
Läraren säger att tjejerna har för mycket frågor och att det inte är någon ide att förklara för 
tjejerna för de verkar ändå inte fatta. Samtidigt som killarna säger att de måste kolla så 
tjejerna gör rätt så fort det är något. Klimatet i klassrummet är stökigt och de teoretiska 
ämnena är ganska ointressanta ur killarnas synvinkel däremot har hon svårt att svara på om 
språket är ovårdat för det är inget hon tänkt på men när jag förklarar vad jag menar med 
ovårdat språk så håller hon med att det är så det är. Hon upplever stämningen som god i 
klassen och att tjejerna går för sig själv beror inte på att killarna är otrevliga utan bara för att 
tjejerna vill vara ifred! 
Hon säger åt killarna om någon är otrevlig och håller med när jag frågar om hon är lite av 
mamma. 
När de tog upp en del av synpunkterna med rektorn så tog hon tag i problemen direkt och det 
beror nog på att hon är kvinna. De elaka kommentarerna från läraren har hon inte berättat om 
trots att hon blev upprörd vid det tillfället. Hon upplever som att det finns en brist i 
förkunskaper hon borde ha haft och tjejerna har även diskuterat det med varandra och alla 
tycker likadant i den frågan. 
Läraren briljerar med en tjej som är hans favorit och som är klart bäst i klassen och säger att 
om alla tjejer vore som den tjejen så skulle man inte ha problem med tjejer. 



 

 

Den fjärde tjejen går på bygg och hantverk 
Hon kom till en töntklass som hon uttryckte det och kände sig lite mobbad för hon var 
annorlunda kändes det som. Klasserna var indelade med 16 elever i varje klass och det var sju 
klasser. De flesta tjejerna sattes i samma klass beroende på om man skulle läsa med 
högskolekompetens vilket de flesta tjejer valde. 
I yrkesteknik arbetade man två i par och hon hamnade med en handlingsförlamad oteknisk 
kille så läraren trodde det var hon som gjorde alla missar. Hon vägrade efter ett tag att jobba 
med honom för han var så klantig och förstörde deras gemensamma arbete. Det gällde att få 
bra kursbetyg första terminen för att kunna få den inriktning man ville i andra terminen för 
alla 120 kunde inte bli målare eller plåtslagare.I början var alla tysta men allteftersom de lärde 
känna varandra så blev det bättre. Accepterad blev man bara om man var bäst. Dom flesta 
killarna är bra men det var några allvarligare incidenter som skolledningen fick ta hand om. 
Själv var hon inte drabbad men det var några tjejer som kände sig grovt kränkta så det 
hamnade på rektorns bord. De andra tjejerna visste inte hur de skulle förklara så hon gick till 
rektorn och berättade om de sexistiska saker de var utsatta för 
 

Om en tjej stod lutad över en bänk så kunde en kille komma och fotografera hennes bak och 
kommentera utseendet på den. 
 
 
 
 
 

Det bästa vore om tjejer kunde få en kurs i hur killar fungerar och hur man ska handskas med 
dom för det gäller att vara tuff. Tjejernas fnitterkultur passar inte in i killarnas värld och den 
gör att tjejerna inte blir tagna på allvar. Även lärarna har i vissa lägen kommit med sexistiska 
kommentarer till killarna om tjejerna och helt klart att yrkesämneslärarna uppför sig 
annorlunda mot tjejer och de tar inte alltid tjejerna på allvar utan man måste hela tiden bevisa 
att man duger. 
Vid teorigenomgångar är det stökigt i klassrummet och killarna är omogna.  



 

 

Bilaga 3 
 
Anderssons resultat i sammandrag: 
”Det förefaller av resultaten som att flera vill påstå att de inte själva har upplevt 
någon orättvisa, men samtidigt tar de upp exempel på ojämställdhet. 
Skolsituation 
De flesta respondenter trivs i skolan,. Någon flicka anser att lärarna kan vara 
könsdiskriminerande. En elev har av lärarna tilldelats en mammaroll där lärarna lite på skoj 
menar att hon ska se till de övriga pojkarna i klassen. Bland hennes svar 
nämns att lärare kan ha en negativ attityd till de kvinnliga eleverna 
Några elever på kommunala skolor beskriver att en del pojkar i klassen har en negativ 
attityd till dem, att de till exempel inte tror att flickorna klarar av arbetet. Samtidigt menar 
några flickor att det är positivt med pojkar i klassen och uttrycker negativ kritik om flickor 
såsom, skitsnack, avundsjuka och tjafs. Elever på fristående skolor nämner till exempel att 
man som flicka kan bli åsidosatt av lärare och att vissa elever misstror flickornas förmåga 
att klara av yrket. Samtidigt förekommer synpunkter på att det är en fördel med pojkar i 
klassen då det inte är något skitsnack. En kvinna har upplevt att hon på en praktikplats inte 
har fått göra någonting då elektrikerna på den arbetsplatsen inte trott att hon klarat av 
arbetet. Könsuppdelningen/segregeringen syns tydligt i yrken som elektriker, snickare och andra 
hantverkaryrken. Då man som dessa flickor/kvinnor går in på ett starkt mansdominerat 
område, blir de också mer synliga, som en katt bland hermeliner.. En del elever talar därför om svårigheter med 
att smälta in i klassen/gruppen. 
Vissa anser att läraren ska behandla dem som alla pojkar, då de anser att anpassningen 
annars blir svårare. Vissa nämner också om att de blir sedda med andra ögon och blir betraktade som lite 
konstiga/speciella av lärare, kompisar och andra personer i 
omgivningen. 
Av vissa svar bland eleverna på de gymnasiala skolorna förefaller det som att somliga gör 
för mycket för att smälta in och därmed undertrycker sin rätt. Det gäller accepterandet av 
omklädning hos pojkarna, den negativa inställningen mot sitt eget kön och den mer positiva 
inställningen mot pojkar. Genom att flickorna 
hamnar i en värld av pojkar söker de smälta in genom att ha samma attityder som de tror 
pojkarna har, men möjligen mer extremt. Jag anser att en del elever heller inte vill att 
utbildningen ska anpassas till dem. Detta är ytterligare en förklaring vilken kan bero på att 
de känner mer samhörighet med pojkar och kanske även identifierar sig i högre grad med 
dem än flickor. En del har övervägande umgåtts med pojkar redan som små, då de helt 
enkelt föredrar att vara tillsammans med pojkar än med flickor. I samspelet med pojkarna är När det gäller 
anpassning till könsrollerna ger resultatsvaren och intervjuerna en vink om 
några lärares attityd till att ge en flicka i klassen en ”mammaroll”. En roll som innebär att 
hon ska hålla ett öga på pojkarna i klassen, se till att de sköter sig o.s.v. Detta synes vara 
just för att hon är kvinna, men som hon påpekar gör lärarna detta lite på skoj. Sådana 
händelser tror jag sker beroende på att vi i samhället oftast har uppfattningen att kvinnor per 
automatik också ses som mamma-typer med en roll som 
innefattar att hålla ordning och pyssla om andra. Även en kvinna på Lernia har en halvpåtagen, frivillig 
mammaroll, då hon har ansvar för kaffekassan och ofta fixar kaffet och städar. Att som flicka komma in i 
gruppen av pojkar kan vara svårt. Skolsituationen upplevs av vissa flickor som stundom ensam. Det märks av 
respondenternas svar att det ibland har varit jobbigt, främst vid skolstarten i ettan. Jag antar, som rapporten från 
AMS visar, att det 
är i ettan som de flesta flickor hoppar av. Enligt Skolverkets Rapport 223 påstås att de flesta avhopp generellt 
sker under det sista gymnasieåret.  Men detta anser jag ej stämmer för kategorin flickor på elprogrammet där 
mansdominansen är cirka 98 %. Det framkommer av respondenternas svar att en del blir ifrågasatta. De måste 
bevisa att de är duktiga eller till och med duktigare än pojkarna. På praktikplatser blir de inte alltid betrodda att 
utföra arbete. Enligt min mening kan det vara just omgivningens (andra elever, lärare och elektriker) ovana och 
erfarenhet av kvinnor inom gebitet som förklarar detta. 
En del pojkar/män är även nedvärderande mot flickorna/kvinnorna, någon blir även betraktad som sexobjekt. 
Dessa attityder kan enligt min mening vara en konsekvens av att könen värderas på olika sätt, att kvinnans 
ställning anses lägre än mannens och på en del mäns brist på respekt för allas lika värde. Under intervjuerna 
framkom att några upplevt negativa attityder från en del pojkar/män (elever, lärare, fackmän). Då många även 



 

 

nämner det motsatta finner jag att detta inte är något generellt utan snarare godtyckligt. De negativa attityderna 
synes bestå av utestängande, det vill säga man pratar inte med flickan/kvinnan och man anser inte att 
flickor/kvinnor ska finnas inom elyrket utan att dessa har hamnat ”fel”. Samt misstro, man lyssnar inte till 
flickor/kvinnor och man tror inte att flickan/kvinnan klarar arbetsuppgifter. Båda dessa attityder menar jag har 
sin orsak i det normgivande könsmönstret i samhället och i grunden det värde som tillmäts respektive kön. 
Lärares attityd till flickor är ett viktigt bidrag till elevernas skolsituation. Av Anderssons undersökning 
framkommer att några respondenter har upplevt en negativ attityd från lärare Jag anser att lärarens attityd till 
eleverna har betydelse för hur flickorna/kvinnorna blir accepterade bland övriga elever då läraren också innehar 
en ledarroll. Skolan bör i undervisning och ämnesinnehåll aktivt sträva efter att ta hänsyn till båda könen. Enligt 
hennes studie skiljer sig män och kvinnor åt då kvinnor har större krav på att se nyttan med arbetet. ” 
 
 
 

 
 

 


