
Anders Notström och Mattias Mella 

VT 2013 

Examensarbete, 15 hp 

Kurskod: 6ÖÄ003 Ansvarig institution: Institutionen för interaktiva medier och lärande (IML), 15 hp 

 

 

Elever och lärares erfarenheter av 

värdegrund och genus inom 

gymnasieskolans yrkesprogram 

   

Av: Anders Notström och Mattias Mella



2 

 

1. Sammanfattning 
Vårt syfte med studien har varit att skapa ökad förståelse för elever och lärares erfarenhet av 

och arbetet med värdegrund och genus, samt normer om manligt och kvinnligt i den dagliga 

verksamheten inom yrkesklasserna. Detta mynnade ut i tre forskningsfrågor  

 

 På vilket sätt anser elever och lärare att arbetet med värdegrunden finns närvarande i 

den dagliga verksamheten i skolan? 

 Vilket förhållningssätt har lärare till genus och genuspedagogik i undervisningen? 

 Vilka könsmönster finns närvarande i elevernas berättelser om erfarenheter från den 

dagliga verksamheten inom yrkesklasserna?    

 

Vår studie omfattar intervjuer med 14 elever och fem manliga lärare. Av de 14 eleverna så var 

fem tjejer, resterande nio var killar. Elever och lärare är från samma skola men från fyra olika 

yrkesprogram 

 

Metoden vi använt oss av är kvalitativa intervjuer. Analysmetoden i denna studie har utgått 

från en fenomenografisk ansats.  

 

I vårt empiriska material framträdde dessa fyra olika kategorier 

 

   Dagligavärderingar 

   Moraliskfostran 

   Jämställdhetsarbete 

   Könspåverkan 

 

Slutsatsen i vår första kategori är att eleverna inte har någon tydlig koppling till arbetet med 

värdegrund i den dagliga verksamheten. Medan lärarna har en mer tydlig bild av arbetet med 

värdegrund. Slutsatsen från kategori två är att lärarna tar tag i problem som uppstår direkt, och 

inte låter elevers språk och attityder påverka lektionerna. Den tredje kategorins slutsats är att 

lärarna känner en stor osäkerhet i arbetet med genus och genuspedagogik i undervisningen. 

Slutsatsen från vår sista kategori är att skolan uppfattas enligt elevernas utsagor helt 

könsmedvetet. Dock finns vissa problem med den arbetsplatsförlagda utbildningen och det 

speciellt för tjejerna som ingår i denna studie. 

 

 

Nyckelord: Värdegrund, Könsmönster, Genus, Genuspedagogik, Värderingar, Jämställdhet, 

Könsmedveten, Jämlikhet.  
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2. Inledning 
I övre Norrland råder högkonjunktur inom industriföretagen, flera miljarder satsas inom 

gruvindustrin varje år och just nu ser det ut som detta kommer pågå under de närmaste tio till 

tjugo åren. Arbetsmarknaden är gynnsam för industriarbetare, elektriker, byggarbetare och 

fordonsmekaniker. Företagen söker efter välutbildade yrkeselever av båda könen, som kan 

komma i arbete direkt efter avslutad utbildning.  

 

Alla som verkar inom skolan har till uppgift att främja dessa värden och det ska Den svenska 

skolan har inte bara ett kunskapsuppdrag utan även ett demokratiskt uppdrag. Skolan ska 

förmedla och förankra värden som anges i skolans genomsyra hela skolans verksamhet 

(www.skolverket.se). 

 

Skollagen (SFS 2010:800) ska användas av alla som arbetar med utbildning. Skolans arbete 

ska inriktas mot grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, så som 

människornas integritet, okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde, 

jämställdhet och solidaritet mellan människor. 

 

I denna uppsats kommer vi med utgångspunkt av värdegrunden att undersöka på vilket sätt 

skolan följer sitt värdegrundsuppdrag. Vilka kunskaper och erfarenheter som lärare och elever 

har av värdegrund, genus, samt olika normer om manligt och kvinnligt som kan finnas 

närvarande i den dagliga verksamheten.  

 

Vi valde att undersöka värdegrund, genus och jämställdhet mellan könen, för att vi arbetar 

inom gymnasieskolans praktiska program. Tidigare har vi mött mest manliga studenter, men 

under de senaste åren har det blivit fler och fler kvinnliga studenter i programmet. Lärarlagen 

omfattas i huvudsak av äldre män och det väntas ett stort generationsskifte inom 

yrkesprogrammen vad gäller lärare. 

 

Vi blev intresserade av värdegrund under vår pågående VAL-utbildning. Det började med att 

vi reagerade på att vissa lärare till exempel kunde ropa ” Kom igen grabbar, nu tar vi kaffe 

rast” fast klassen innehöll flera tjejer. När vi påtalade kommentaren till berörda lärare var 

detta ofta ett återkommande inslag i den dagliga undervisningen. Vi tog upp vad vi reagerat på 

med vår rektor, som hade en önskan om att vi skulle ta upp värdegrund under ett så kallat 

sektormöte. Sagt och gjort. Vi gjorde en powerpointpresentation som vi redovisade under ett 

möte på vår skola. Lärarlaget fick möjlighet att ställa frågor om värdegrund och vad vi som 

lärare är ålagda att jobba aktivt med. Detta visade sig bli väldigt uppskattat bland lärarna och 

skolledarna. Denna presentation fick också oss mer intresserade av värdegrund, så vi gjorde 

en fältstudie på ämnet värdegrund.  

 

Med föreliggande arbete vill vi öka förståelsen för värdegrund, där även genus och normer om 

manligt och kvinnligt får ingå. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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3. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien har varit att skapa ökad förståelse för elever och lärares erfarenhet av 

arbetet med värdegrund och genus, samt normer om manligt och kvinnligt i den dagliga 

verksamheten inom yrkesklasserna. De tre frågeställningarna har varit följande: 

 

 På vilket sätt anser elever och lärare att arbetet med värdegrunden finns närvarande i 

den dagliga verksamheten i skolan? 

 Vilket förhållningssätt har lärare till genus och genuspedagogik i undervisningen? 

 Vilka könsmönster finns närvarande i elevernas berättelser om erfarenheter från den 

dagliga verksamheten inom yrkesklasserna 

 

4. Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en längre definition om vad begreppet värdegrund står för, men vi 

skriver också om språk, attityder, jargong, könsmönster, jämställdhet samt genus och 

genuspedagogik. Vi kommer även beskriva vad tidigare forskning visar inom det ämne vi valt 

att diskutera 

 

4.1. Skollagen 

Vad säger skollagen att vi som lärare ska bedriva för slags utbildning inom skolan? I 

skollagen 1 kap kan man läsa om hur skolan och lärare skall arbeta med eleverna under 

deras skolgång. Lärare skall se till att alla elever klarar av att utvecklas och lära sig att ha 

respekt för sina medmänniskors demokratiska och mänskliga rättigheter. Lärare skall ta 

hänsyn till elever med särskilda behov och anpassa sin utbildning så att alla elever har lika 

stora möjligheter att klara sin skolgång. Genom ett starkt samarbete med föräldrarna, skapa 

en elev som klarar av att tänka självständigt och kunna göra aktiva val under sin skolgång. 

(SFS 2010:800)  

 

Skollagen är tydlig i hur lärare skall tänka och bedriva utbildning inom skolan. 

”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet.” (SFS 2010:800 1 kap 5 §) 

 

4.2. Värdegrund 

Zackari och Modigh (2002), framhåller att begreppet värdegrund är ett av fundamenten i de 

nya läroplanerna och att den skall ligga till grund för all verksamhet i skolorna. De värden 

som lyfts fram i läroplanerna och som skolan skall gestalta och förmedla är människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta, vilket skall ske i överensstämmelse 

med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism.  

 

Enligt dem blev begreppet värdegrund, när det infördes under 1990-talet, nästan omedelbart 

problematiskt. Många skolor hade svårt att definiera vad skolans värdegrund egentligen stod 

för. Det lämnades ett utrymme för lärarens egna tolkningar, så i slutet av 1990-talet tillsatte 

skolverket en utredning som ledde till att 1999 blev det stora värdegrundsåret. Zackari & 

Modigh skriver vidare att skolverket släppte en mängd stödmaterial till de verksamma i 

skolan, i hopp om att det skulle bringa ordning och reda kring värdegrundsbegrepp.  

Tyvärr bringade de inte klarhet till värdegrundbegreppet, som fortfarande står öppet för olika 

tolkningar. Zackari och Modigh menar att skolans personal och elever använder begreppet 

efter eget tycke och smak där det passar och där det verkar lämpligt.  
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Men vad är värdegrund för något? Zackari och Modigh beskriver hur elevorganisationen ser 

på värdegrunden: ”För oss är värdegrunden stämningen och värderingar som möter oss i 

skolan. Värdegrunden låter oss växa så mycket vi vill och att lämna skolan och känna att man 

där beretts plats att vara en hel människa” (Zackari & Modigh, 2002, s. 34) 

 

De menar att all utbildning bör bygga på en moralisk grund och att man måste se individen i 

varenda människa. Författarna menar att skolan inte kan vara värdeneutral utan måste alltid 

aktivt värna om vissa värden. Att det är nödvändigt att en medmänsklig skola tar upp 

frågeställningar om demokrati, alla människors likavärde, skyldigheter och rättigheter. Det är 

det värdegrunden handlar om. Vidare anser Zackari & Modigh att undervisa om värdegrund, 

etik och moral inte räcker, utan värdegrunden måste genomsyra hela skolans verksamhet.  

 
Värdegrunden innehåller både etiska ställningstaganden och normer som den beskrivs i 

läroplanerna. Det är normerna som styr vårt handlande, beteende och attityder och dessa 

normer ska ge oss vägledning till hur man ska bedriva arbetet i skolan. Zackari & Modigh 

skriver vidare att Etik främst är en reflektion över mänskliga värderingar och det som vi anser 

som gott och ont. Moralen hos en person eller en grupp visar sig i den praktiska handlingen 

och är därmed kopplat till normer.  

 

Enligt Svaleryd (2002), är arbetet med de grundläggande värdena en del av vardagliga 

skolarbetet. Det är den bas av värderingar som ska prägla allt arbete i skolan. Värdegrunden 

har ett givet samband till allt som rör relationer, samlevnad, jämställdhet, socialt samspel, 

inflytande och ansvar.  Svaleryd menar att arbeta med värdegrunden måste vara en ständigt 

pågående process som pågår i alla sammanhang under skoltiden. Som exempel beskriver 

Svaleryd att det är vanligt att pedagoger arbetar aktivt med värdegrundfrågor i början på 

terminen, men att engagemanget avtar efter några veckor och att det då är svårt att 

åstadkomma en bestående demokratisk och jämnställd miljö. Svaleryd betonar att man måste 

ständigt arbeta med värdegrunden och reflektera över den. Mänskliga relationer innebär alltid 

en process i förändring. Man måste aktivt arbeta för att en fungerande grupp av elever ska 

fortsätta vara en fungerande grupp.   

 

Gunnel Colnerud(2004), skriver att värdegrund blivit ett samlingsbegrepp för många 

värdefrågor som till exempel frågor om demokrati, normer, moral och etik, samt 

relationsfrågor och livsåskådningsfrågor. De olika begreppen definieras olika och det uppstår 

problem beträffande de olika begreppens betydelse när lärarna definierar begreppen, vilka lätt 

blir åtgärds- och resultatinriktat. Med detta menas att moraliska och sociala problem som tar 

tid och väcker uppståndelse kallas värdegrundsfrågor, där bestämmandet av 

värdegrundsfrågor är gränsen för moraliska och etiska övertramp som rasism, kränkningar, 

mobbning och bristande demokrati. Lärarnas tankar kretsar kring att gränsen har passerats när 

de diskuterar värdegrundsfrågor i deras fostrande och värdeförmedlande roll.   

  

Även Imsen (2006), anser att skolans värdeförmedling inte får vara styrd av tekniska och 

ekonomiska intressen. Att skapa en jämställdhet mellan könen är mer än att låta flickorna ta 

plats i historieböckerna eller att ta in köksredskapen i laborationssalarna. Imsen menar att 

likvärdighet mellan könen förutsätter en förändring av skolans värdegrund.   

 

Enligt Svaleryd(2002), är det en naturlig process att skolan förändras eftersom samhället är 

under ständig förändring. Som exempel skriver hon att skolans roll har förändrats från att 

utveckla industrialismens arbetskraft till att förse dagens informations- och tekniksamhälle 

med kompetenta och självständiga individer. Det ställer lärare inför ständigt nya utmaningar 
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som succesivt ska lösas. Hon menar att arbetet med att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, 

genom att ta del av andras åsikter, tankar och kunskaper, för utvecklingen om värdegrund 

framåt. Det är en mognadsprocess som på lång sikt skapar en värdegemenskap som blir 

värdefull för både flickors och pojkars utveckling. 

 

Zackari & Modigh(2002), anser att skolan måste kunna bryta mönster, förändra värderingar 

och normer, för att ges en chans att påverka. De säger att för kunna utveckla den framtida 

demokratin är det nödvändigt för skolan att kunna ifrågasätta och kritiskt tolka, värdera och 

diskutera alla grundläggande värderingar i sin verksamhet. Värderingarna måste förtydligas. 

Eleverna måste få prova på att samtala om deras eller skolans värderingar. Annars kommer 

elevernas demokratiska tankesätt inte utvecklas.  

 
4.3. Jämställdhet 

I Skollagen kan man läsa att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, det ska inte 

ha någon betydelse var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 

nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska fungera på 

likadant sätt på alla skolor, inte heller att resurserna fördelas lika mellan skolorna. Du ska ta 

hänsyn till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika 

vägar att nå målen. Särskild hänsyn måste ägnas åt elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen. Därför kan du som lärare aldrig utforma undervisningen lika för 

alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. Skolan ska aktivt och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att 

utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt.(LGY11) 

 

I styrdokumenten kan man nämligen utläsa att lärare förutsätts ha relativt goda 

genuskunskaper. De kunskaperna behövs för att det ska vara möjligt för lärare att arbeta i 

överenstämmelse med skolans jämställdhetsmål. Men vad är då skillnaden mellan jämlikhet 

och jämställdhet? Ordet jämlikhet är brett och syftar på likvärdiga villkor för olika grupper. 

Det kan handla om att sträva efter jämlikhet mellan de som har och de som inte har någon typ 

av handikapp. Ordet jämställdhet är dock smalare och handlar om likvärdiga villkor mellan 

män och kvinnor. Jämställdhet avser endast sådant som har med kön att göra. De fastställs i 

skollagen (2010:800) att jämställdhet ingår i skolväsendets värdegrund. I läroplanerna blir det 

synligt att jämställdhet som riktmärke handlar om genus, det vill säga om de uppfattningar om 

manligt och kvinnligt som kommer till uttryck samt om de förväntningar som riktas mot killar 

och tjejer utifrån dessa uppfattningar. I skolan ska elever ha möjlighet till maximal utveckling, 

vilket då innebär att elever inte ska kunna hindras av olika könsspecifika krav och 

förväntningar. Jämställdhet och frågor som berör genus tas upp i flera av skolans kursplaner. 

Det medför att lärare måste ha viss kunskap för att kunna tala om dessa frågor med eleverna. 

Det räcker inte med lärarens vardagstankar. Risken är stor att skolans jämställdhetsmål 

motverkas om sådant som rör kön fokuseras utan att de sätts in i ett större sammanhang. 

Mycket av det som har kopplats samman med jämställdhetsarbete i skolans har varit tämligen 

ensidigt. Sedan 1970-talet har det i stor utsträckning handlat om att kunna få tjejer att välja 

yrkesutbildningar (Hedlin 2010). 

Vad som är jämställdhet pratas det sällan i den offentliga debatten. Ett mycket vanligt svar 

man får på frågan vad jämställdhet är ”Lika lön för lika arbete”. Ett annat svar på frågan om 

vad jämställdhet betyder är att ”Behandla alla lika”. De som svarar så menar också oftast att 

de själva behandlar alla lika. Här kan man se två problem. Problem nummer ett, är att de som 

säger sig behandla alla lika är inte medvetna om hur svårt det är att behandla kvinnor och män 

på samma sätt. Vi förväntar oss inte samma saker av kvinnor och män. Om man förväntar sig 
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att två personer ska agera på olika sätt kommer man inte heller bemöta dem på samma sätt. 

Om man inte har insikt i sitt eget sätt att bemöta olikheter så gör det inte saken lättare att 

behandla män och kvinnor på samma sätt.  Problem nummer två, är det inte helt klart att 

”behandla alla lika” är en jämställdhetsåtgärd. Villkoren för kvinnor och män är inte lika. De 

är något man måste tänka på. Det finns en risk för att samtalet om att behandla alla lika 

snarare är ett uttryck för ett omedvetet och könsblint förhållningssätt. Författaren beskriver 

detta på ett bra sätt ”Vad jämställdhet är kräver både eftertanke, kunskap och analys. 

Jämställdhet har många dimensioner och berör livets alla områden” (Hedlin 2010 s 9).                                                                      

4.4. Genus könsmönster och normer 
Under de senaste fyrtio åren har begreppet genus blivit en vanlig term. ”Termen kan härledas 

till en indoeuropeisk ordstam som betyder att producera” (Connell, 2002. s. 19). 

Connell menar att i flera språk finns en uppdelning av genuskategorier: maskulinum, 

femininum och neutrum som på svenska blir manligt, kvinnligt och det. Med utgångspunkt 

från män och kvinnor förklarar Connell då genus som den sociala eller psykologiska 

skillnaden som denna uppdelning motsvarar, förstärks eller orsakas av.  

Connells sätt att beskriva vad genus handlar om. ”Genus handlar framför allt om de sociala 

relationer inom vilka individer och grupper agerar” (s. 21) Exempelvis tar Connell upp att i 

dagens samhälle finns det väldiga system med speciell rangordning, där män har kontroll över 

andra män, bland annat inom armén eller stora företag, som inte kan tydliggöras enbart med 

skillnaden mellan män och kvinnor. Olika mönster i de sociala relationerna skapar vad den 

sociala teorin kallar strukturer. Connell konstaterar att genus ska skådas som en social 

struktur, inte som ett biologiskt uttryck. 

 

Vidare skriver författaren att genus i själva verket handlar om hur samhället hänger samman 

med kroppen och vilka påföljder detta får för privatlivet och framtiden. Den här definitionen 

har viktiga konsekvenser anser Connell. Ett exempel som tas upp är att genusmönster kan 

skilja sig avsevärt mellan ett kulturellt sammanhang och en annan, men de är fortfarande 

genusmönster. Vad Connell vill ha sagt med detta är att genusordningen överförs socialt inte 

biologiskt genom kraften hos de strukturer som definierar det individuella handlandet.  

Stereotypa, traditionella könsmönster, även uttryckt som genusmönster i den moderna 

forskningen, handlar om den skillnaden som finns mellan gruppen män och gruppen kvinnor i 

deras agerande av vad som traditionellt uppfattas som typiskt manligt och kvinnligt beteende 

(Svaleryd 2002).  
 

Arnman och Järnek (2006) belyser könsperspektivet ur en rad olika iakttagelser från den 

svenska samhällsutvecklingen under de senaste tjugo åren. En av deras huvudfrågor lyder:  

” Hur frågorna om kön och utbildning behandlats i samhällsdebatten och i de utredningar 

som utgjort grund för gymnasieskolans reformering ” (s.1)  

 

De menar att allt sedan starten av industrialismen har det funnits skillnader på män och 

kvinnors yrken men även arbetsvillkor. I dag har tjejer och killar samma möjligheter att 

utbilda sig och jobba inom samma yrken. Tillgängligheten till gymnasieskolan och högskolan 

har ökat under 90-talet. Det forskarna pekar på är att en förändring sker inom könssegregerade 

yrken. Tydligast ser man det inom de yrken som kräver högre utbildning. Förändringarna 

inom de yrken som inte kräver en högre utbildningsgrad har haft en låg könsutjämning, men 

denna grupp är större i för hållande till den andra gruppen. 
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Detta blir en av de stora utmaningarna för framtiden, hur man skall man lyckas bryta 

könsmönstren i det som benämns som klassiska mans- och kvinnoyrken. Men även dessa 

yrken kommer att utsättas för höjda kompetenskrav. Flera av dessa yrkeskategorier kommer 

att i framtiden kräva utbildning på gymnasial nivå eller högre. Det är kanske genom detta krav 

på utbildning som könsmönstren också kan komma att förändras(Arnman & Järnek, 2006). 

 

Josefsson (2007) skriver om manliga och kvinnliga normer. Hur beskriver hon då dessa 

normer? Några typiskt manliga normer är att män jobbar hårt fast det kan gå ut över den egna 

hälsan, män måste prestera på jobbet och ha viljan att bli en vinnare. Medan kvinnliga normer 

är att vara empatiska, vårdande och omhändertagande och samtidigt kunna vara mjuk och 

berätta vad man känner. Josefsson skriver att det troligtvis är få saker som påverkar dig så 

mycket som om du är född till tjej eller kille. Som tjej eller kille lär vi oss under barndomen 

att vi ska vara på ett visst sätt, ofta helt omedvetet. Din uppväxt kommer att påverka vilka 

möjligheter du kommer att ha. Under vår uppväxt så fostras vi in i vissa beteenden och 

uppfattningar utifrån vårt respektive kön. På så sätt blir också genus en del av vår identitet. 

Det är den bild och uppfattning som vår omgivning har av hur man förväntas vara som kille 

eller tjej. Det är sociala och kulturella aspekter av den biologiska indelningen av kön som 

påverkar individer och hur samhället fungerar. Genus handlar därför även om vilken typ av 

samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett mer jämställt samhälle kommer mer kunskap om genus att 

hjälpa oss att upptäcka och komma tillrätta med de olika orättvisor som finns.  

 

 

Här redovisar vi en figur som på ett enkelt sätt tydliggör normer om vad vi ofta uppfattar som 

manligt och kvinnligt, där de svarta rutorna symboliserar det vi ofta uppfattar som kvinnligt 

och de vita rutorna symboliserar det vi uppfattar som typiskt manligt 

(Figur tagen från Genus av Helena Josefson 2007. s. 8) 
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4.5. Genusordning, segregation och självsortering 
Anna Sandell (2007) har undersökt och analyserat segregation och självsortering i 

utbildningssystemet. Sandell har gått igenom statistik och empiriska studier i ämnet, och har 

genomfört en omfattande intervjustudie med elever från årskurs nio, intervjuer med 

studievägledare och observationer i en gymnasieklass. Sandells avhandling pekar mot att vi 

fortfarande påverkas i stor utsträckning av genusordningen som råder. Genusordning kan 

lättast beskrivas som en sorts maktrelationer mellan män och kvinnor, vilken kan förändras 

under tid. Syftet med Sandells studie var att genom ungdomars gymnasieval, analysera och 

utforska utbildningssegregationen i den svenska skolan.  

 

Sandell har gjort intervjustudie med elever i nionde klass som är på väg att göra sitt val till 

gymnasiet, deras funderingar och tankar kring detta val och hur det påverkas av klass, kön, 

etnicitet, och geografi. Intervjuerna har genomförts på ungdomar när de är som mest aktiva i 

sin process av valet till sin gymnasieutbildning. Studien visar att både tjejer och killar håller 

sig ifrån det som är sedvanligt kvinnligt, och klassar kvinnligt beteende lägre än manligt 

beteende. Sandells studie pekar också mot att tjejer ska försöka ha ett bredare perspektiv på 

utbildning, och för tjejerna kan utbildning bli ett vapen för att bryta traditionella könsmönster.  

Tjejerna väljer i större utsträckning studieförberedande program och har ofta som mål att 

studera vidare. Killarna väljer ofta program som ger dem större möjligheter till jobb direkt 

efter gymnasietiden, detta är oftast yrkesförberedande program. Sandell kom fram till att tjejer 

bortsåg mer än killarna från sin klass, familjebakgrund och etnicitet under sitt val av 

utbildning. Den tydligaste segregeringen syns allra mest bland de studieförberedande 

programmen och yrkesförberedande programen. Ungdomar från högre samhällsklasser väljer 

i större utsträckning de studieförberedande programmen. Medan ungdomar från de lägre 

samhällsklasserna väljer de yrkesförberedande programmen. Familjebakgrunden har en stor 

betydelse för ungdomarnas val till gymnasiet. Dock tror de flesta ungdomarna att de väljer 

efter eget intresse med möjlighet att påverka sin egen framtida yrkeskarriär.  

  

Sandell pekar på följande: om tjejer och killar ska ha möjlighet och mod att ändra de 

gymnasieval som de förväntas göra måste deras lärare uppmuntra elever att bryta 

könsmönster, till exempel genom att eleverna får erfarenhet under deras prao-period av både 

manliga och kvinnliga yrken. Eleverna bör ha aktiva lärare och studievägledare som ger 

eleverna kunskap och verktyg till alternativa vägar inför deras gymnasieval Enligt Sandell gör 

eleverna ofta sitt val till gymnasiet dit de känner att de kan passar in. Elevernas olika 

bakgrund och deras olika tolkningar gör att de söker sig till program där de tror att de hittar 

likasinnade.  

 
4.6. Attityder, språk och jargong    
Maria Wester(2010) skriver att eleverna menar att läraren i sitt arbete måste tänka på att de är 

förebilder för eleverna. Lärare försöker att inte svära, vilket kan relateras till skolans och 

lärarens fostrans uppdrag. Eleverna tycker dock att det är accepterat att svära, men i positiv 

bemärkelse som till exempel “ Jävla schysta brallor” eller “ Skitsnygg tröja”. Elever tycker 

däremot att svordomar i negativa uttalanden till en annan människa i princip inte accepteras 

som att svära eller använda könsord som kan upplevas som kränkande. För elever är det nog 

så att svordomar och könsord är så vanligt bland eleverna att de inte själva uppfattar hur 

mycket de används. Lärarna tycker att det ska finnas en gräns för vad som är ett accepterat 

språkbruk i den dagliga verksamheten. Tillsägelser är i den dagliga verksamheten de 

överlägset vanligaste handlingarna av en lärare under lektionstid. 
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En lärare lägger ner väldigt mycket tid på att tala om för elever hur de ska, men framför allt 

inte ska, uppföra sig. Lärarens uppgift är att undervisa och det vet eleverna, tillsägelser i 

samband med skolarbetet gör då att eleven fogar sig. Elevers förmåga att lyda kan också bero 

på att de i grunden har samma normer som läraren om hur skolarbetet ska skötas även om de 

inte klarar av att sköta det i enlighet med dessa normer hela tiden. De flesta av eleverna tycker 

att det är positivt att få beröm. Eleverna vill att läraren ska ta ansvar för arbetsron under 

lektionstid, men tycker samtidigt att läraren inte får vara för hård, utan ska kunna ändra 

tidpunkter för prov, raster och inlämningsuppgifter. Fostra elever är ett uppdrag som finns 

inskrivet i skollagen och faller därmed också på läraren. Beröm är nog något som alla elever 

behöver mer av men som eleverna allt för ofta får lite för lite av. Om man som lärare ger 

eleverna mer beröm så stiger också studieresultaten. 

 

Läroplanen som ett levande dokument? Ja så menar Wester, läroplanens skrivningar har stor 

inverkan på det fostransarbete skolan är ålagda. Det är nog inte många av våra elever som läst 

läroplanen. Ändå verkar det som eleverna har ganska klart för sig vad som står där. Detta kan 

ha flera förklaringar, exempelvis att värdena i sig är så allmänna. Detta kan ju också vara så 

att läraren troligtvis har läst läroplanen vilket avspeglar sig i undervisningen som då går 

vidare till eleverna. 

 
4.7. Genuspedagogik, genusvetenskap och lärarutbildning 
För att kunna följa läroplanernas skrift om skolans ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster. (Lgr11, Lpfö98 reviderad 2010) behövs en teoretisk förståelse vilken inverkan 

genus har på oss. För att komma åt och påverka traditionella könsmönster tycker Hussenius, 

Andersson och Gullberg att det är viktigt att lyfta fram och problematisera lärarutbildningen, 

eftersom det också står skrivet i läroplanerna om att det ska vara ett starkt fokus på 

individperspektiv och det perspektivet har anammats av lärarutbildningarna i Sverige 

(Lundberg & Werner 2012). 

 

För att kunna arbeta med genuspedagogik är det viktigt att få kunskap om genusvetenskap, 

som är ett ungt ämne och bara funnits i ca 40 år. När kunskapen om genusvetenskap finns kan 

man utmana de stereotypa uppfattningar om genus som många studenter har. Enligt Berit 

Larsson är Genusvetenskapen som ämne utmanande eftersom alla människor kommer i 

kontakt med det. Både elever och lärare har olika erfarenheter och uppfattningar om genus. 

För en del studenter kan det kännas provocerande och obehagligt att se sina egna attityder och 

normer om genus ifrågasättas och kritiskt debatteras medan andra studenter kan tycka att det 

bekräftar deras syn på genus (Lundberg & Werner, 2012).   

 

Även Hussenius, Andersson och Gullberg menar att insikten om genusvetenskap kan upplevas 

som provocerande eftersom många studenter känner sig obekväma och är ovana med ämnet. 

Som exempel tar de upp vilken verkan genuskodningen i naturvetenskapliga ämnena får för 

kvinnor och flickor och då kvinnorna blir specifikt uppmärksammade möts de av mothugg i 

form av kommentarer som (det är lika synd om pojkarna). Kunskap om genusvetenskap leder 

till ett maktkritiskt tänkande och reflektion. Att elever tränas i att få syn på hierarkier och 

maktperspektiv, samt att kunna se och dra slutsatser utifrån ett genusperspektiv. Hussenius, 

Andersson och Gullberg skriver att en del lärarstudenter när de går ut på praktik haft den 

uppfattningen att eleverna behandlas lika, men under praktikperioden sett flera exempel på 

motsatsen. De har lagt märke till och reflekterat vilka konsekvenser det får när lärare utifrån 

stereotypa genusuppfattningar medvetet eller omedvetet presenterar, utvidgar eller osynliggör 

ämnen för elever (Lundberg & Werner,2012. s 39). 
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Kajsa Svaleryd (2002) skriver om ämnet genuspedagogik. Hon konstaterar att många lärare 

blir chockade när de sett och förstått att de är skilda villkor och förväntningar som gäller för 

flickor och pojkar. Svaleryd menar att jämställdhet är både ett kunskapsområde och en 

pedagogisk fråga och utmaning. Att man kan arbeta med att stärka och bekräfta barnens 

identiteter samtidigt som man ger dem förutsättningar att gå utanför de traditionella 

genusmönstren. Författaren framhåller vidare att ett genusmedvetet pedagogiskt arbete där 

målsättningen är jämställdhet handlar om att arbeta i första hand med följande punkter: 

 

 Att man som lärare får insikt om hur ens egna könsnormer och värderingar påverkar 

undervisningen. Till exempel hur man bemöter eleverna och vilket innehåll man valt 

att lära ut.  Denna medvetenhet hos läraren är grunden för en förändring och 

lärarrollen ställs i fokus. 

 Att synliggöra och granska de förställningar som var och en i personalen på skolan har 

om genus. De föreställningar om jämställdhet som vi fått under vår uppväxt kanske 

inte överensstämmer med de mål och riktlinjer som finns i läroplanerna. Enligt 

Svaleryd är det viktigt att varje skola arbetar aktivt med skolans definitioner om vad 

man menar med kön, könsroller och genusstrukturer.   

 Att synliggöra, problematisera och utveckla de föreställningar och könsmyter som 

eleverna har, så var och en oavsett kön får en ökad självinsikt och kan välja sin egen 

framtid utifrån sina egna intressen och vilja. 

 Att utveckla metoder och arbetsmaterial i undervisningen som ger flickor och pojkar 

samma möjlighet till kunskap, social kompetens, glädje, utmaning och att utvecklas 

utan att hämmas av traditionella könsmönster.   

 

Lundberg och Werner (2012) anser att utvecklingen har gått i snabb takt och 

genusvetenskapen möter utmaningar som kräver kritiskt tänkande och reflektion i det 

tvärvetenskapliga kunskapsområdet. Den överbrygger vetenskapsgrenar som humaniora, 

samhällskunskap och naturvetenskap.  Enligt dessa är genusvetenskapens styrka att den har 

sådan bredd och har ett tydligt fokus på maktfrågor och samhällsengagemang. Att kunna 

ifrågasätta och kritiskt diskutera och ha kunskap om hur viktigt genusvetenskapens roll är i 

samhället och hur den används. Genusvetenskap kan inte kräva att ha eller vara upphovet till 

maktkritiska och utvecklingsmetoder och teorier som används i klassrummet. Lundberg och 

Werner framhåller däremot att genusvetenskapens pedagoger ständigt arbetar med att förbättra 

och vidareutveckla maktkritiskt pedagogiken och didaktiken. Det är mångfalden i 

genusvetenskapens sätt att lära ut metoder, strategier och förhållningssätt som utvecklar 

området. Lundberg & Werner betonar att det inte finns en helt dominerande pedagogik eller 

didaktik som förenar de genusvetenskapliga utbildningarna och genusforskare i Sverige. Men 

det som förenar genuspedagogiken är att den lär ut för att kunna reflektera om makten.  

 

4.8. Statistik på könsfördelningen vid yrkesprogramen 

Vår studie handlar delvis om normer mellan manligt och kvinnligt, så just därför kan det vara 

av intresse att titta på statistik över andelen tjejer och killar inom yrkesprogrammen. När man 

går igenom statistik från Skolverkets databas Siris, ser man att de kommunalförbund som 

ingår i vår studie skilde sig tydligt ifrån riket när det gäller andelen tjejer på de fyra 

yrkesprogram som vår studie gjorts på. Norrbotten har en högre andel tjejer inom 

yrkesprogrammen än riket i stort. Detta kan tolkas som att det förekommer stora lokala 

förändringar inom yrkesprogrammen och att dessa yrkesprogram kan vara på väg mot att få 

ett könsneutralt antal elever inom en snar framtid. Dock sticker byggprogrammet ut i de 

kommunalförbund där vår studie är gjord genom att ha noll procent tjejer i årskurs ett och två. 
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Den insamlade data är från åren 2011-2012, data har vi sedan omformat till tre figurer för att 

försöka ge en tydligare bild av hur det ligger till i riket Norrbotten och det kommunalförbund 

som ingår i vår studie. 

 

Figur 1. Statistik från riket av antalet killar och tjejer som går på respektive program som 

ingår i vår studie (Skolverkets databas Siri 2013). 
 

 

Figur 2. Statistik från Norrbotten på antalet killar och tjejer som går på respektive program 

som ingår i vår studie (Skolverkets databas Siri 2013). 

 

Figur 3. Statistik från de kommunalförbund som ingår i vår studie av antalet killar och tjejer 

som går på respektive program som ingår i vår studie. Byggprogrammet har här noll tjejer 

vilket skiljer sig från riket och Norrbotten, men här har de tre övriga programmen fler tjejer än 

riket och Norrbotten (Skolverkets databas Siri 2013). 
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5. Metod 

I detta avsnitt kommer vi presentera vårt val av forskningsmetod för denna studie. Vi 

beskriver de olika stegen hur vi gått till väga med vår studie, vilka etiska överväganden som 

vi gjort under processen, och slutligen går vi in på vilken typ av analysmetod vi valt och hur 

vi jobbat oss igenom allt vårt empiriska material. 

 

5.1. Val av metod 

Att välja metod är både svårt och tidskrävande för två ovana forskare. Det är många 

ställningstaganden som ska tas i beaktande. Men det är inte förrän det konkreta syftet med 

studien har uppmärksammats som metoden kan börja diskuteras och väljas. Syftet med denna 

studie är att skapa ökad förståelse för elever och lärares erfarenhet av och arbetet med 

värdegrund och genus samt normer om manligt och kvinnligt i den dagliga verksamheten 

inom yrkesklasserna. Nu kan man fråga sig hur vi ska få reda på det. Vi är intresserade av att 

undersöka yrkeselevers och lärares uppfattningar, hur lärarna arbetar med värdegrund i den 

dagliga verksamheten för att kunna dra lärdommar av detta under vår och även andra lärares 

framtida arbete som yrkeslärare. Det innebär inte att vi söker efter någon sann kunskap om 

skolans arbete med värdegrund, som vi tror kan finnas hos eleverna och lärarna utan avsikten 

är att försöka förstå hur elever och lärare tolkar och förstår delar av denna. Hur detta praktiskt 

ska göras kan man ha många åsikter om och det kan baseras på många olika teorier. Ett första 

kriterium för att välja metod handlar som sagt om vad vi vill undersöka och vilka 

frågeställningar vi har. Eftersom vi är intresserade av hur elever och lärare inom 

yrkesprogrammen uppfattar skolans värdegrund behöver vi tillgång till ett kvalitativt material 

med så direkta och ordrika berättelser som möjligt. Den datainsamlingsmetod som enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) då passar bra är kvalitativa intervjuer. 

 

5.2. Intervju som metod 

I denna studie valdes en kvalitativ intervju så som den beskrivs av Patel och Davidson (2011) 

Den som utför forskningen gör en intervjuguide över de frågor som studien ska handla om. 

De som blir intervjuade har möjlighet att utforma svaren som han/hon finner lämpligt. (s.82) 

(Intervjufrågorna kan komma i en bestämd följd men det är inte nödvändigt). 

 

Vi har därmed ställt samma frågor till samtliga intervjupersoner, men gett dem möjlighet att 

säga just sin åsikt om våra frågeställningar i denna undersökning. I en kvalitativ intervju bör 

inte intervjufrågorna styra innehållet i intervjun allt för mycket men det är mycket användbart 

att ha en färdig struktur att utgå ifrån. Kanske speciellt för två ovana intervjuare. 

 

5.3. Genomförande och urval 

Vi har valt att genomföra vår undersökning i flera steg. Det första steget har handlat om att 

skaffa oss en egen förståelse kring våra frågeställningar. Detta har vi försökt åstadkomma 

genom att läsa in oss på områden som vi behandlar i denna rapport.  Skolans värdegrund kan 

och kommer nog alltid att förstås och tolkas på många olika sätt beroende på hur och vem du 

frågar.  

 

Det andra steget bestod av att göra en pilotstudie av vårt första utkast med intervjufrågor. 

Utifrån denna pilotstudie gjorde vi en djupare reflektion för att kunna omvärdera och utveckla 

delar av vår frågeställning. Vi genomförde våra första intervjuer inom ramen för en pilotstudie 

där vi prövade våra intervjufrågors relevans och djup. Vi utförde pilotstudien på tre kvinnliga 

och tre manliga studenter på vår skola. Dessa elever valdes ut och tillfrågades för att de 

upplevs ärliga och bra på att uttrycka sig. Denna pilotstudie är inte med i vår 

resultatredovisning utan lämnas utan analys och tolkning. Men det hjälpte oss att skapa 
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förståelse hur viktigt det är att ställa frågorna rätt för att undvika svar som kan vara svåra att 

bearbeta.  

  

I det tredje steget bokades tid för de nya intervjuerna. De elever och lärare som intervjuades är 

alla från årskurs två och tre på gymnasiet och studerar/undervisar i olika yrkesprogram. Alla 

elever och lärare studerar/undervisar på en och samma gymnasieskola men på olika program 

med olika inriktningar. Skolan är en kommunal skola som ligger i en mellanstor Norrlands 

kommun. Gymnasieskolan har ett högt ansökningsantal av båda könen till yrkesutbildningar. 

Vi ville inte intervjua elever och lärare vid den skola där vi själva jobbar på, så vi tog kontakt 

med en rektor vid en annan skola som också har ett brett utbud av yrkesprogram, vilka 

välkomnade oss att komma dit under en hel dag för att träffa elever och lärare, för att kunna 

utföra våra intervjuer. Vi intervjuade fem kvinnliga och nio manliga elever som vi kom i 

kontakt med genom att vi besökte olika yrkesklasser och berättade om att vi skrev ett 

examensarbete i vår pågående lärarutbildning. Vi intervjuade även fem lärare. Alla 

informanter har vi gett fingerade namn.     

 

Fjärde steget blev att utföra intervjuer med elever och lärare under en dag. Ingen av de elever 

vi intervjuade hade vi någon relation till tidigare. Däremot hade vi haft viss kontakt med fyra 

av de lärare vi intervjuade. Vi tror att det finns både för och nackdelar med att inte ha en 

relation till intervjupersonerna. Nackdelen kan vara att själva intervjusituationen inte känns 

lika trygg, som den kan vara om den intervjuade och intervjuaren är bekväma eller känner 

varandra. Fördelen kan vara att en del saker kanske blir lättare att prata om eftersom man inte 

har någon koppling till elevernas och lärarnas skolmiljö. Men vi påpekade tydligt att 

intervjuerna var helt anonyma och att inga namn på vare sig personer, yrkesgrupper eller 

skolor skulle figurera i den färdiga rapporten. Intervjuerna föregicks av att vi gjorde en 

intervjuguide med intervjufrågor kopplade till våra forskningsfrågor (se bilaga1) Sen gjorde vi 

även en intervjuguide för eleverna och en för lärarna (se bilaga 2 och 3) Där vi ställde 

följande frågor till eleverna  

 

 Vet du något om värdegrund? I så fall vad – berätta Om inte vad tycker du skolan 

behöver göra för att du ska få mer kunskap om värdegrund? 

 Hur arbetar ni med gemensamt ansvar (solidaritet)?  

 Studiemiljön som rör förhållningssätt, Attityder, språk och jargong Hur arbetar ni med 

dessa frågor i den dagliga verksamheten? 

 Hur reagerar läraren om denne får reda på att en elev blivit illa behandlad av någon 

annan elev? 

 Vilka erfarenheter har du att vara tjej/kille på yrkesprogramet? På vilket sätt hade det 

varit annorlunda om du varit kille/tjej? 

 Hur märker du att lärarna tar killars och tjejers åsikter på lika stort allvar? 

 Vad gör dina lärare för att skapa lika förutsättningar i klassrummet för tjejer och 

killar? Skulle du vilja ha det på något annat sätt? 
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Till lärarna som ingår i studien ställdes de här frågorna, de tre första frågorna var de samma 

som de tre första frågorna som ställdes till eleverna. Dessa frågor var det som skilde elev 

intervjun mot lärarnas intervju. 

 

 Vad gör du för att bryta traditionella könsmönster inom yrkesprogrammet? 

 Hur gör du som lärare för att ge tjejer och killar samma förutsättningar? 

 Vad vet du om genus? 

 Vad vet du om genuspedagogik och hur uppfattar du genuspedagogik? 

 Arbetar du med genuspedagogik? I så fall hur - berätta. Om inte vad skulle behöva för 

att du skulle göra det? 

 

Alla dessa frågor fungerade som manus till våra intervjuer med elever och lärare. 

 

Vårt femte steg blev att transkribera alla intervjuer för att få ner vårt empiriska material på 

papper. Detta för att kunna läsa och reflektera över dessa intervjuer om och om igen och 

förbereda analysen. Allt intervju material förvaras nu på en plats som bara vi har tillgång till. 

Våra intervjuer genomfördes under en dag med hjälp av en diktafon och transkriberades 

sedan. Vi har försökt att ta hänsyn till intervjusituationen i så stor utsträckning som möjligt 

vilket har inneburit att nästan allt som sagts under intervjuerna skrivits ned. Dock så har 

längre pauser eller utläggningar som inte är av intresse för uppsatsens ämne tagits bort. Det 

samlade antalet intervjuer resulterade i cirka 20 sidor text som analyserats som en helhet. Det 

krävs många genomläsningar av intervjuerna, men en stor fördel med detta är att vi som 

intervjuare och skribenter har fullständig kontroll på vårt empiriska material. I citaten från 

intervjuerna har vi inte försökt korrigera ofullständiga meningar eller felaktiga ordval utan 

försöker beskriva ordagrant det som sades i intervjuerna i citaten. 

 

5.4. Generaliserbarhet 

Det urval som gjorts i denna studie kan inte på något sätt sägas representera den stora 

populationen av elever som läser andra och tredje året på yrkesprogrammen i alla gymnasier. 

Men med begränsad tid och resurs måste man försöka lösa problem med urvalsförfarande på 

ett smidigt sätt  

 

5.5. Etiska överväganden  

Vi gjorde etiska överväganden innan vi genomförde intervjuerna vilket Vetenskapsrådet 

skriver, där det finns fyra huvudregler som skall gälla vid all forskning. Vi har tillämpat dessa 

råd efter bästa förmåga i vår studie. Inga intervjupersoner nämns vid sitt riktiga namn.  

 

Informationskravet innebär att det bland annat är viktigt att deltagarna fått information om 

vem vi är, och vad syftet är med vår intervju. Informationskravet anser vi är uppfyllt i och 

med att vi tydligt innan intervjuerna startade informerade om att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas när som helst. Intervjudeltagarna uppmanades ställa eventuella frågor när som 

helst under intervjun. (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtyckeskravet samtliga informanter som deltog i våra intervjuer var över 18 år så vi 

behövde inte vårdnadshavares tillstånd. I samband med att vi fick kontakt med 

intervjudeltagarna informerades dessa om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 

som helst (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna ska garanteras anonymitet och 

konfidentialitet. Till exempel framgår inte elevernas namn på varken inspelningar eller 
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utskrivna intervjuer, utan varje intervjudeltagare anges som ett nummer. Vilket nummer som 

identifierar respektive deltagare vet endast vi. Deltagarna informerades om att materialet bara 

kommer att användas i denna studie och att samtliga inspelade intervjuer kommer att 

förstöras, så snart anonymisering och transkribering gjorts (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Nyttjandekravet med det menas att insamlad information bara får användas för forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

5.6. Analysmetod  
Analysarbetet har bestått av olika faser. Vi har försökt följa en relativt strikt arbetsgång som vi 

hämtat från fenomenografisk ansats. Det innebär att vi under det första steget etablerar ett 

helhetsintryck och gör oss bekant med data. Det andra steget består av att uppmärksamma 

likheter och skillnader i utsagorna. Det tredje steget kännetecknas av kategorisering av 

utsagorna och det fjärde och sista steget blir att studera den underliggande strukturen i 

kategoriernas innehåll. Intervjupersonernas utsagor blir då först abstraherade för att sedan 

sättas in i en kategori för att sedan utgöra en del av ett nytt system som kan analyseras.  

Dessa fyra faser beskrivs närmare i Starrin och Svensson(1994) som vi redovisar här nedan. 

 

Fas ett har som syfte att försöka etablera ett helhetsintryck, sker en något ostrukturerad och 

upprepande genomläsning av det transkriberade materialet. Denna analys innebär ett sökande 

efter väsentliga utsagor i syfte att kunna få fram kvalitativa skillnader i intervjupersonernas 

sätt att behandla innehållet i de intervjufrågor som var i fokus under intervjun (Starrin & 

Svensson1994). Vi har i denna fas läst igenom vårt empiriska material gång på gång för att på 

så sätt kunna finna kvalitativa skillnader i våra informanters utsagor. 

 

Fas två den här analysfasen ska man börja uppmärksamma skillnader och  När en intervju ses 

i ljuset av en annan, kan såväl skillnader som likheter framträda mer eller mindre tydligt. Har 

intervjumaterialet blivit noggrant och inträngande genomläst framträder en förhållandevis 

stabil bild av helheten och dess olika delar Det är när mönstret i denna helhet framträder och 

när de olika svaren har konstrasterats som kategoriernas konturer börjar skönjas (Starrin & 

Svensson1994). I denna fas började våra kategorier framträda på ett tydligt sätt. 

 

Fas tre när det sedan i det analyserade materialet inte framträder nya tolkningar av innehållet i 

intervjuerna, kan detta vara ett tecken på en slags mättnadseffekt i analysarbetet. Det är då 

dags att dela in uppfattningarna i olika beskrivningskategorier. Här skall 

beskrivningskategorier på ett distinkt och kvalitativt sätt skilja sig från varandra. I 

redovisningen av beskrivningskategorierna kompletteras dessa med en kort sammanfattning 

där karaktären hos de olika uppfattningarna framgår (Starrin & Svensson1994). Under denna 

fas i analysen delade vi in vårt empiriska material i fyra olika kategorier. 

 

Fas fyra i den sista fasen ordnas kategorierna i ett utfallsrum som utgör huvudresultatet för 

den fenomenografiska undersökningen. Utfallsrummet bildar därför grunden för en mera 

systematisk analys av hur uppfattningarna förhåller sig till varandra. De enskilda 

uppfattningarna i kategorisystemet kan betraktas som jämbördiga i förhållanden till varandra. 

Ingen uppfattning är tyngre eller viktigare än någon annan och de kan inte rangordnas 

sinsemellan (Starrin & Svensson1994). I denna fas av vårt analysarbete har vi beskrivit de 

kategorierna som framkommit ur vårt empiriska material och kopplat det mot vår bakgrund.  
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6. Resultatredovisning och analys 

I detta kapitel beskriver vi innehållet i de utsagor som hör till respektive kategori. Vi gör 

sedan också en löpande resultatanalys av resultatet i kategorierna, kopplat till bakgrund och 

annan relevant forskning. Vi avslutar med en egen diskussion av resultatet i vår studie, samt 

ger förslag på vidare forskning inom ämnet. Kategorierna bygger på vad som framkommit vid 

genomläsningen av vårt empiriska material. Följande kategorier är centrala i vår studies 

resultat. Dagligavärderingar, moraliskfostran, jämställdhetsfrågor och könspåverkan. Dessa 

kategorier framträdde efter genomläsningen hos nästa samtliga informanter. Utsagorna i 

kategorierna pressenterar hur elever och lärare ser på skolans värdegrund, moraliskfostran, 

jämställdhet och könspåverkan, hur dessa påverkar eller påverkat elever och lärare som ingår i 

vår studie. De olika kategorierna är kvalitativt skilda från varandra vilket också beläggs 

genom olika beskrivningar och citat av respektive kategori. Samtliga informanter i följande 

resultatredovisning har getts fingerade namn. 

 

6.1. Dagliga värderingar 

Eleverna i denna studie hade svårt att definiera och förstå begreppet värdegrund. Trots att 

skolan arbetar relativt öppet med att påverka elevernas värderingar, enligt vår mening. Det 

fanns i varje klassrum skyltar som talade om skolans ordningsregler. Dessa skyltar berättar 

om de mest grundläggande värdegrunder som skolan står för. Trots detta upplevde ett flertal 

av eleverna att de inte kände till något om skolans värdegrund eller skolans värderingar i det 

stora hela. Följande citat får exemplifiera samtliga elever i denna studie, och deras svårigheter 

med att definiera värdegrund. 

 

”Nja jag vet inte något speciellt om värdegrund, tror jag vet lite typ hur man ska bete sig och 

hur man beter sig bland folk” Urban elev.  

 

De lärare som ingår i vår studie hade en rätt så klar bild av skolans arbete med värdegrund. 

 

”Ett gemensamt förhållningssätt som man ska ha med elever på skolan. Det är enkelt 

förklarat så som du vill bli behandlad ska du behandla andra och det ska vara med 

demokratisk bas och då menar jag med det, man ska ha fri och rättigheter så länge det inte 

påverkar andras fri och rättigheter. Så ser jag värdegrund” Lärare Bengt. 

 

Lärarna har en tanke att hur man kan skapa lika förutsättningar bland de båda könen inom de 

olika yrkesklasserna. Detta exempel utryckte samtliga lärare som ingår i studien. 

 

”Ger alla samma övningar men samma här man får se upp så inte killarna går in och tar 

över tjejernas jobb. Man försöker göra så att alla har samma förutsättningar” Lärare Staffan. 

 

Dock kunde man från lärarna i studien tyda att de inte aktivt arbetar med värdegrunden under 

hela verksamhetsåret. Utan lärarna prioriterade bara värdegrunden i början på höstterminen. 

 

”Ja vi har ju fått utbildning i de, med hjälp av stödteamet. Vi tar upp det med eleverna vid 

varje årskull och under starten på höstterminen” Lärare Staffan. 

 

Lärare talar i sina utsagor om att skolledningen måste prioritera arbetet med värdegrund om 

det ska ske någon förbättring med värdegrundsarbetet i skolan. 
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”Inom yrkesprogrammet följer vi en rak linje att alla ska behandlas lika. Utbildningar finns 

men ges ingen tid för vidareutbildning i ämnet värdegrund. Det måste vara en 

prioriteringsfråga från skolledningen” Lärare Bertil. 

 
6.2. Moralisk fostran 
Denna kategori omfattar sådana aspekter av agerandet som kan sägas innehålla en viss 

moralisk fostran. Själva definitionen av hur det ska fungera i och utanför klassrummet så som 

vilket språk, attityder som man ska ha verkar vara klart hos de elever och lärare som ingår i 

vår studie. Informanterna talar om ett klassrumsklimat som är helt okej, enligt deras utsagor. 

Det förekommer svordomar under lektionen men inte med någon aggressivitet. Elever tar 

också upp att läraren vid behov tar upp om språket blir för ovårdat under lektionstid. Följande 

citat får exemplifiera hur elever ser på erfarenheter av och arbetet med den dagliga moralen i 

skolan. 
 

”Det är som vilket socialt sammanhang som helst. Det blir mycket gemensamt, skolan är 

liten, det flesta känner varandra. Det är inte många som är utanför om någon är utanför tar i 

alla fall jag initiativet att få med personen i gruppen genom att prata med personen och se till 

att personen får vara med. Med språket är det sunt bondförnuft inte skrika vad som helst och 

det inte skadar någon” Pontus Elev. 

 

Lärare i studien tog i sina utsagor upp att de har ändra sitt sätt att arbeta efter tjejers intåg på 

yrkesprogrammen. 

 

”Förut har man enbart haft killar, nu har man ju på senare år börjat få in tjejer i 

programmet. Man har ändrat sitt sätt att prata man är inte lika burdus som man var med 

killarna. Det är en ganska stor förändring, man får sila snacket för man tror i alla fall att 

tjejer är lite känsligare” Lärare Staffan. 

 

Eleverna talar mycket om att läraren påtalar om språket och attityden inte överensstämmer 

med skolans regler 

 

”Vi har gått igenom hur vi beter oss mot varandra. Att vi har moral i arbetet och hur man är 

mot varandra. Lärarna säger till om man gör fel” Kalle Elev. 

 

Lärarna lägger ner mycket tid på att stävja ovårdat språkbruk och attityder som inte hör 

hemma i skolan. Detta kan man klart se i utsagorna från informanterna som också talar om att 

elever kan ta illa vid sig utan att det för den skull syns utåt. 

 

”Den är vi väldigt hård med hos oss, vi vill inte ens höra svordomar här hos oss, kränkande 

ord kan vara sårande utan att man ser det hos eleven” Lärare Rune. 

 

Lärare i vår studie talar i sina utsagor om att man verkligen måste tänka på sitt eget språkbruk 

först, för att kunna rätta elevernas språkbruk. Informanten talar också om att hålla ett jämt och 

vårdat klimat i skolan och att ta tag i problem som uppstår direkt. 

 

”Det är ju att man måste föregå med gott exempel själv och det är ju inte alltid så lätt då man 

har ett visst språkbruk själv framförallt en del svordomar. Hur man pratar med eleverna man 

är trevlig och korrekt fast man har en dålig dag. Eleverna kan ju stundtals vara provocerande 

och då gäller det att räkna en del siffror även fast man spontant har lust att säga något helt 

annat, men det är ju och ta upp under varje lektion. Om eleverna råkar i luven på varandra ta 
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en diskussion, vad gjorde du och vad gjorde du helt enkelt ta tag i problemet direkt. 

Konflikthantering på plats” Lärare Bengt. 

 
6.3. Jämställdhetsarbete 
Yrkesämnen har traditionellt varit mera manliga, så är det också fortfarande i delar av 

Sverige. Lärarna som ingår i denna studie jobbar på en skola med fler elever av båda könen. 

De talar i sina utsagor om att försöka skapa en likvärdig utbildning för de bägge könen. Dock 

talar vissa lärare i sina utsagor om vissa svårigheter för tjejer då det inte har samma vana som 

killar har av utrustning som hör till utbildningen. Men lärarna försöker blanda elever för att 

lyckas bryta dessa problem som uppstår under utbildningens gång.   

 

”Vi försöker blanda dom kille/tjej, så försöker vi bryta könsmönster, men man får se upp för 

det är lätt hänt att killarna tar över. Killar har ju ett litet försprång, dom kan tycka att det går 

lite sakta för tjejer. Tjejer har ju en liten nackdel i yrket dom har inte samma vana av verktyg 

eller samma handlag med verktygen” Lärare Staffan. 

 

Några av lärarna talade i sina utsagor om att det finns vissa problem med att få 

undervisningen i skolan likvärdig och att det krävs individ anpassning, för att vissa elever ska 

klara av en yrkesutbildning.  

 

”Stor skillnad hur man får lära dom båda könen killar har ett försprång i yrkesämnena så är 

det bara. Man måste individanpassa för tjejer, även för killar men inte i samma utsträckning. 

Man måste ha en känsla för yrket för att lyckas och det är det inte alla elever som har” 

Lärare Rune. 

 

Men problemen uppstår framförallt under elevers arbetsplatsförlagda utbildning (APU) där 

det finns stora problem för tjejer inom yrkesprogrammen.  

 

”Är det nått med att behandla alla lika, det tror jag. Jag tycker det är svårt att få tjejer ut på 

praktik, företagen skyller på omklädningsrum etc. Tjejer kan inte få jobb på den så kallade 

öppna marknaden. Svårt för tjejer i den här branschen” Lärare Staffan.  

 

Vilket en del elever också talade om i sina utsagor. 

 

”Här på skolan är alla lika, men när man kommer ut på praktik så är det många som tror att 

man som tjej inte kan så mycket, inte orkar lyfta tyngre saker. Det är ofta dom frågar hur går 

det, behöver du hjälp och så vidare, att man inte ska bära tunga saker. I skolan är vi alla lika 

så upplever jag det” Ulrika elev. 

 

Samtliga lärare uttalade ett behov av mer utbildning inom ämnet genus och jämställdhet för 

att själv bli säkrare i jämställdhetsarbetet i skolan. Eller för att säkerhetsställa att man jobbar 

på rätt sätt med dessa frågor. Dom tog också upp att äldre lärare inte har samma utbildning 

som de som går lärarutbildning idag.  

 

”Tror man jobbar med det dagligen, men jag vet inte, vi jobbar inte på något särskilt sätt. Vi 

måste ju få utbildning i genus om vi ska veta vad vi ska göra. Uppstår problem så måste vi ju 

få hjälp från stödteamet. Vi som är äldre har ju en sämre utbildning än vad dom yngre har” 

Lärare Staffan. 

 



 

22 

 

Samtliga Lärare talades mycket om att ge samma övningar till alla elever för att skapa på så 

sätt lyckas skapa samma förutsättningar både för tjejer och killar. 

 

”Försöker att alla ska göra samma saker, både tjejer och killar och det fungerar jätte bra” 

Lärare Bosse. 

 

6.4. Könspåverkan 

Denna kategori behandlar aspekter på kön och vilka olika könstillhörigheter elever känner att 

de utsätts för i och utanför skolan. Eleverna i denna studie talar i sina utsagor om väldigt lika 

förutsättningar i klassrummet. Eleverna talar också om att alla får samma övningar vilket de 

upplever hjälper till att skapa en likvärdig behandling. Vilket följande citat får exemplifiera.  

 

”Dom ger samma uppgifter till alla i klassen, Hade vart bra om man kan påverka sina egna 

övningar det hade jag vilja ändra om jag fått ändra något” Elev Ida. 

 

Eleverna uttalar i sina utsagor om ett väldigt könsneutralt klimat inom skolan. Men flertalet 

tjejer vittnar om en stor skillnad mellan skolan och arbetslivet när det gäller deras erfarenheter 

att vara tjej på ett yrkesprogram.  

 

”Många lärare som nästan berömmer en för att gå yrkesprogrammet, man tas nog på mer 

allvar när man behöver hjälp. På praktiken märker man verkligen att man är annorlunda som 

tjej, jag har varit tvungen och påtala att jag vill ha samma arbetsuppgifter som killarna har. 

Så man inte blir behandlad som en prinsessa. Men i skolan upplever jag att vi är lika och gör 

samma saker” Elev Sanna. 

 

Någon av killarna i studien upplevde också skillnader på skola och arbetsliv, vilket följande 

citat får exemplifiera. 

 

”Fungerar bra som kille, tror det kvittar i skolan om man är kille eller tjej, kan vara 

annorlunda på arbetsplatser men i skolan är alla lika. Man är inget kön man är en 

människa” Elev Isak. 

 

7. Resultatanalys 
Vårt syfte med studien har varit att skapa ökad förståelse för elever och lärares erfarenhet av 

och arbetet med värdegrund och genus samt normer om manligt och kvinnligt i den dagliga 

verksamheten inom yrkesklasserna. Resultatet i kategorierna, beskrivna i föregående avsnitt, 

speglar hur informanterna ser på skolans dagligavärderingar, moraliskfostran, jämställdhet 

och könspåverkan och hur dessa påverkar eller påverkat elever och lärare. Vi ska här redovisa 

vilka resultat som framkommit utifrån innehållet i våra kategorier och analysen av dessa och 

relatera detta till vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

 

7.1. Hur upplever elever och lärare värdegrunden i den dagliga verksamheten?  

Här nedan redovisar vi resultatet som framkommit av ovanstående forskningsfråga. Eleverna 

som ingick i studien hade ingen tydlig koppling till arbetet med värdegrunden i den dagliga 

verksamheten. Detta på grund av att arbetet med värdegrund inte är en fortlöpande process 

utan som lärarna påtalade, detta är något man tar upp i början på höstterminen. Problemet med 

detta har Svaleryd (2002) tagit upp hon menar att arbeta med värdegrunden måste vara en 

ständigt pågående process som pågår i alla sammanhang under skoltiden, som exempel 

beskriver Svaleryd att det är vanligt att pedagoger arbetar aktivt med värdegrundfrågor i 

början på terminen, men att engagemanget avtar efter några veckor och att det är svårt att 
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åstadkomma en bestående demokratisk och jämnställd miljö. Svaleryd betonar att man måste 

ständigt arbeta med värdegrunden och reflektera över den. Detta kan i sin tur ha betydelse för 

elevernas ringa kunskaper i ämnet värdegrund. 

 
Lärarna i vår studie hade en mer tydlig bild av värdegrund, men deras utsagor talade mycket 

om vikten av gemensamt ansvar i den dagliga verksamheten. Lärarna har ett tydligt arbetssätt 

för att uppnå en likvärdig utbildning mellan de bägge könen inom yrkesklasserna, genom att 

ge samtliga elever samma övningar, så upplever eleverna att de arbetar på samma villkor 

inom yrkesklasserna. Eleverna upplever alltså yrkeslektionerna som helt jämställda. Det 

arbete som lärarna lägger ned under lektionstid kan man koppla mot skollagen. Den talar om 

att skolan och dess utbildning skall vara utformad mot grundläggande demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter. Människornas integritet, okränkbarhet och individens 

frihet. Alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor. Detta ska 

alla som arbetar med utbildning främja och aktivt arbete med(SFS 2010:800). 

 

Lärarna som ingick i studien talade också om att skolledningen måste ge lärarna tid för 

vidareutbildning i värdegrund för att lyckas uppnå en förändring. Något som Imsen (2006) 

också skriver om. Författaren anser att skolans värdeförmedling inte får vara styrd av tekniska 

och ekonomiska intressen. Att skapa en jämställdhet mellan könen är mer än att låta flickorna 

ta plats i historieböckerna eller att ta in köksredskapen i laborationssalarna. Imsen menar att 

likvärdighet mellan könen förutsätter en förändring av skolans värdegrund. Där fortbildning 

av lärare och elever är en viktig del för att arbetet med värdegrund skall bli bättre. 
 

Eleverna i studien vet hur de ska föra sig i och under lektionstid, eleverna tar också upp att 

lärarna påtalar om språket och attityden inte överensstämmer med vad som tolereras under 

lektionstid. Medan lärarna talar om att man måste vara hård och påtala ovårdat språkbruk 

omedelbart. Resultatet man kan dra av lärarnas utsagor är att man tar tag i problemen direkt 

och att man inte kan låta elevernas attityder och språkbruk påverka lektionerna. Detta tar även 

(Wester 2010) upp i sin bok. Läraren lägger ner förhållandevis mycket tid på att säga till 

elever hur de ska, men framför allt inte ska uppföra sig. Lärarens uppgift att undervisa är 

erkänd, och disciplinering i relation till skolarbetet gör då att eleven fogar sig. Elevens lydnad 

kan också bero på att elever i grund och botten har samma normer som läraren hur arbetet i 

skolan ska skötas, även fast eleverna inte alltid arbetar efter dessa normer. Lärare i studien 

talar om att man måste föregå med gott exempel och tänka på sitt eget språkbruk. De tas 

också upp av (Wester 2010) författaren skriver att det är viktigt att läraren arbetar med att inte 

svära. Detta kan man relatera till skolans och lärarens fostransuppdrag.  
 

7.2. Vilket förhållningssätt har lärare till genus och genuspedagogik i undervisningen? 

Här nedan redovisar vi resultatet som framkommit av ovanstående forskningsfråga. Kategorin 

Jämställdhetsarbete den bygger på genus eller lärarnas sätt att tolka genus. Deras utsagor 

handlar mer om jämställdhet. Eller hur lärare arbetar med att få till en jämställd utbildning för 

de båda könen. Lärarna i studien har inte ett tydligt förhållningssätt till orden genus och 

genuspedagogik. De talar istället om jämställdhet mellan de bägge könen och känner en stor 

osäkerhet i arbetet med genus. Informanterna talar i sina utsagor istället om att ha en jämställd 

utbildning där killar får göra grupparbeten tillsammans med tjejer. Att alla elever gör samma 

övningar. Men de talar också i sina utsagor om killars försprång i yrket och om att man måste 

vara beredd att individanpassa delar av utbildningen så att tjejerna får samma förutsättningar 

till en jämställd utbildning. Detta kan man koppla samman med (LGY 11) Där står det att 

läraren skall ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns 
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också olika vägar att nå målen. Särskild hänsyn måste ägnas åt elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen. 

 

Samtliga informanter i studien ville också få mer utbildning i genus för att få mer kunskap i 

ämnet och kunna använda det i sin undervisning. Detta är något som (Josefson, 2007) tar upp. 

Elevers möjligheter att påverka skolan Josefson skriver bland annat att eleverna ska ta reda på 

sina rättigheter som de har i läroplaner och jämställdhetsplaner. Josefsson skriver också att de 

ska granska dessa dokument, om de inte upplever att skolan lever upp till dokumenten kräva 

en förändring. Eleverna ska kräva att lärarna ska vara utbildade i genus, genuspedagogik och 

jämställdhet. (Lundberg & Werner, 2012) skriver också för att lärare ska kunna arbeta med 

genuspedagogik, är det viktigt att få kunskap om genusvetenskap, som är ett ungt ämne och 

har bara funnits i ca 40 år. När kunskapen om genusvetenskap finns kan man utmana de 

stereotypa uppfattningar om genus som många studenter har.  

 

7.3. Vilka könsmönster finns närvarande i elevernas berättelser om erfarenheter från 

den dagliga verksamheten inom yrkesklasserna? 

Här nedan redovisar vi resultatet som framkommit av ovanstående forskningsfråga. Resultatet 

som framträder utifrån denna forskningsfråga är att eleverna ser skolan som helt 

könsmedveten. Alla elever känner en stor trygghet i att få samma övningar och att lärarna tar 

alla elevers problem på lika stort allvar. Däremot talar en del tjejer i vår studie om svårigheter 

vid sin arbetsplatsförlagda utbildning, då eleverna inte känner sig lika behandlade som killar 

på arbetsplatsen. Tjejer i studien har till och med känt sig tvungen att påtala att de vill ha 

samma arbetsuppgifter som killar. Detta är ett av de stora könsproblemen som tjejer utsätts för 

inom sin yrkesutbildning. Detta kan kopplas till (Arnman och Järnek 2006) som menar att allt 

sedan starten av industrialismen har det funnits skillnader på män och kvinnors yrken men 

även arbetsvillkor. I dag har tjejer och killar samma möjligheter att utbilda sig och jobba inom 

samma yrken. Alltså måste skolan och arbetsplatserna ha i åtanke att de kommer bli en större 

mix av manliga och kvinnliga arbetare, i de som hitintills vart typiskt manliga yrken. Vårt 

resultat visar att skolan har lyckats väl med att bryta könsmönster, enligt de elever som ingår i 

studien. Däremot har företagen en lite längre väg att vandra innan de kan betraktas som 

könsmedvetna. 

 

8. Diskussion 
Elevernas och lärarnas egna utsagor är grunden till hela vår resultatredovisning och utan detta 

hade vi inte haft något att relatera bakgrunden till. Har vi då uppfyllt syftet med denna 

uppsats? Syftet med studien har varit att skapa ökad förståelse för elever och lärares 

erfarenhet av och arbetet med värdegrund och genus samt normer om manligt och kvinnligt i 

den dagliga verksamheten inom yrkesklasserna.  

 

Detta syfte mynnade sedan ut i tre forskningsfrågor. Vi upplever själva att vi uppfyllt syftet 

med studien. Studiens resultat bidrar kanske inte med något nytt när det gäller värdegrund, 

genus, samt normer om manligt och kvinnligt. För vår egen del har vår kunskap, eller 

åtminstone förståelse, om yrkesskolans värdegrund, genus samt normer om manligt och 

kvinnligt ökat. Dessutom har vi ökat vår förståelse för hur elever och lärare uppfattar och 

tolkar en central del av skolans verksamhet. Vi hoppas att de som läser denna uppsats också 

lär sig en del och frågar sig själva på vilket sätt de bär med sig skolans värdegrund, genus och 

normer om manligt och kvinnligt i sin dagliga verksamhet och då kanske speciellt yrkeslärare 

som vi inriktat oss på i denna studie. 
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Vår första kategori blev dagliga värderinga. Vad är då en daglig värdering? Det kan vara hur 

du behandlar dina klasskamrater eller lärarens sätt att få eleverna att arbeta gemensamt. Man 

kan konstatera att de intervjuade lärarna är väl insatta i värdegrunden men att de tolkar den på 

olika sätt och att värdegrundsarbetet yttrar sig på olika sätt i deras undervisning. Trots att de i 

sina utsagor talar om olika företeelser inom värdegrunden finns det stöd för samtliga lärares 

uppfattningar om värdegrunden i styrdokumenten/skollagen. De flesta elever i vår studie har 

enligt sina utsagor ingen kunskap om värdegrund och vill ha mer information om denna. Men 

skulle man i intervjuerna berättat och förklarat värdegrund och skolans sätt att arbeta med 

värdegrund, skulle nog samtliga elever ändå ha en viss kunskap om värdegrund.  

 

Svaleryd (2002), ger som exempel att det är vanligt att pedagoger arbetar aktivt med 

värdegrundfrågor i början på terminen, men att engagemanget avtar efter några veckor och att 

det då är svårt att åstadkomma en bestående demokratisk och jämnställd miljö. Hon betonar 

att man måste ständigt arbeta med värdegrunden och reflektera över den. Man kan konstatera 

att lärarna som ingått i denna studie också talar om att de bara lyfter värdegrundsfrågor i 

början på terminen. Detta kan ha betydelse för elevernas ringa kunskaper i värdegrund.  

 

Vi reflekterade under vårt besök på skolan över att det fanns skyltar på anslagstavlor som 

talade om hur skolan vill att elever och lärare ska bete sig mot varandra, som en del i skolans 

värdegrundsarbete. Följande text får exemplifiera vad som stod på dessa skyltar ” Jag tar 

ansvar för mitt eget beteende och Jag visar andra respekt i ord och handling ”. Meningarna 

har tydliga kopplingar till skolans arbete med värdegrund. Frågan vi ställer oss är varför har 

inte eleverna uppmärksammat skyltarna? Eller är det så att man i intervju situationen tänker 

att den som intervjuar vill ha andra svar? Dessa frågor får vi inte svar på i denna studie, men 

de kan vara intressanta att bära med sig i sitt eget arbete som lärare. Kanske kan man genom 

att lyfta upp värdegrund under lektionstid skapa en liknande kunskap hos eleverna om vikten 

av arbetet med värdegrunden, eller som vår kategori lyfter upp skolans arbete med dagliga 

värderingar.  

 

Moraliskfostran som vi valt att kalla en kategori, omfattar elevers och lärarnas erfarenheter av 

arbetet med värdegrund och då främst, ovårdat språk och taskiga attityder. Vad är då moralisk 

fostran? Exempelvis lärarens sätt att påtala ovårdat språkbruk, det blir för eleven en moralisk 

fostran i hur man som elev bör uppföra sig, inte bara i skolan utan också på sina framtida 

arbetsplatser. 

 

I denna fråga har skolan kommit långt, attityder och ovårdat språkbruk har dämpats rejält efter 

tjejers intåg på yrkesprogrammen. Det är ju bara gå tillbaka till sin egen skolgång då 

yrkesprogrammen i stort bara innehöll killar. Då var attityder, språk och jargong väldigt hård. 

Vissa gånger helt klart över gränsen om vad som är tillåtet idag. En äldre lärare i vår studie 

pratar om att man måste ”sila snacket” när man har tjejer i klassrummet. Vi kommer ju direkt 

ifrån yrkeslivet och kan konstatera att ovårdat språkbruk hör till vardagen på typiskt manliga 

arbetsplatser, där jargongen bitvis kan vara väldigt hård. Detta kan man även fortfarande 

märka av i lärarrummet, där yrkeslärare samlas för att fika och prata. Men när lärarna har 

lektion verkar det som man tänker på sitt eget språkbruk och att man påtalar elevers attityder, 

språk och jargong. 

 

Skolan och lärarna måste bli bättre på att uppmärksamma saker som pågår utanför 

klassrummet, elever i vår studie tog upp att elever är bra på och dölja sådana saker som pågår 

i rasthallen eller utanför skolan. Hur man som lärare ska klara av att uppmärksamma saker 

som föregår utanför lektionstid är en fråga som man kan ta med sig till skolledarna. Under 
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högstadiet har eleverna tillgång till grupper av elever som fungerar som kamratstödjare. När 

eleverna sedan tar klivet upp på gymnasiet så upplever vi att detta stöd för eleverna 

försvinner, varför kan man fråga sig? Vi upplever att elever inte är beredda att avslöja saker 

som pågår utanför lektionstid. Detta kan bero på att de utsätts för nya sammansättningar av 

människor och man vill inte sticka ut som den med hög moral, med en stor risk för att själv 

drabbas av utfrysning eller mobbning av sina nya klasskamrater. Men den förändring som nu 

sker i skolans yrkesprogram kommer att sprida sig till de arbetsplatser som varit typiskt 

manliga och attityder och språk kommer att förändras under en snar framtid genom tjejers 

intåg i på de typiskt manliga arbetsplatserna. Killar och tjejer lär sig redan i början av deras 

skolgång att hålla en viss nivå på ”snacket” och får lära sig att samarbeta mellan de båda 

könen på ett sätt som är acceptabelt i dagens samhälle. 

 

Genus och genuspedagogik eller som det nu blev i denna studie en fråga om jämställdhet. Vad 

är då jämställdhetsarbete? Det kan exempelvis vara att läraren försöker arbeta på ett 

könsneutralt sätt, genom att alla elever ska genomgå samma grund övningar men inte 

nödvändigtvis på samma sätt utan läraren kan individanpassa undervisningen för att kunna 

uppnå en jämställd utbildning för de bägge könen. Här kan man konstatera att lärarna har 

kommit en mycket lång väg mot att skapa en helt könsmedveten utbildning på samtliga 

yrkesprogram som ingår i vår studie. Även eleverna som fick frågor om könsmönster 

upplever att de får samma övningar och att allt i skolan är lika för de bägge könen, något som 

man måste tolka som väldigt positivt.  

 

Yrkeslärarna som ingår i vår studie säger sig inte ha någon kunskap om genus och 

genuspedagogik, man kan ändå konstatera att de till synes gör allt rätt utan att ha fått någon 

utbildning på området genus. Varför kan man fråga sig? Flertalet av lärarna som ingick i vår 

studie hade jobbat som lärare länge och inte fått någon som helst utbildning i värdegrund, 

genus eller för den del någon speciell utbildning i pedagogik. I vår studie ingick också lärare 

som var obehöriga och som inte startat sin utbildning till yrkeslärare. Det finns en viss risk 

med att lärare inte har en fullgod utbildning i värdegrund, jämställdhet. Detta känner vi kan 

bero på att skolan är dålig på att lyfta upp dessa frågor till diskussion, dessa problem har vi 

uppmärksammat under vår VAL- utbildning. Risken är att läraren tror han/hon gör rätt men 

utan rätt verktyg kan läraren inte vara helt säker på att allt blir rätt.  

 

Det krävs en tydlig strategi från skolledningen att man skall arbeta med dessa frågor och 

framför allt hur man skall arbeta med dessa frågor. Ändå kan vi konstatera att alla pratade om 

att ge alla elever samma övningar och lika förutsättningar att lyckas i sin utbildning inom sina 

respektive yrken. Lärarna talade i sina utsagor om att man var tvungen och anpassa delar av 

utbildningen för att den ska bli likvärdig men att det ofta gäller för båda könen. Här kan det 

finnas en risk att läraren inte uppmärksammar individens behov av anpassade övningar för att 

klara kursens mål. Några av eleverna som ingår i studien, är inne på detta med att 

individanpassa övningar, eller till och med kunna gå in och ändra i läroplanen. Detta är något 

som lärare behöver ta i beaktande så att alla elever har samma möjligheter att uppnå målen för 

kurserna. 

  

Dock tog lärarna upp om problem med den arbetsplatsförlagda utbildningen som samtliga 

elever ska genomgå i sin utbildning. Är det så att vi som lärare måste få tid för att förbereda 

yrkeslivet på tjejers intåg på den manliga arbetsmarknaden? Så att elever även på deras 

arbetsplatsförlagda utbildning ska ha jämställda arbetsuppgifter. Den här frågan får vi inte 

svar på i denna studie, men man kan anta att företagen måste förberedas på att en förändring i 

könsbalansen är på väg. Stora företag har redan idag en tydlig policy när det gäller hur man 
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skall bemöta båda könen ute på arbetsplatsen och där har små företag mycket kvar att arbeta 

med. Arnman och Järnek (2006) talar om att framtidens utmaning blir hur man ska lyckas 

bryta könsmönster i de som benämns som klassiska mans- och kvinnoyrken. Idag har tjejer 

och killar samma möjlighet att utbilda sig och jobba inom samma yrken.  

 

Könspåverkan eller vilka könsmönster som finns närvarande i den dagliga verksamheten inom 

de olika yrkesklasserna. Vad är då könspåverkan? Det kan vara elevers sätt att känna sig 

annorlunda beroende på vilka uppgifter de utsättsför och deras möjligheter att klara dessa. Det 

kan också vara elevers sätt att känna sig lika eller olika beroende, på vilken 

gruppsammansättning de utsätts för. Skolan skall sträva efter att elever ska känna sig trygg 

oavsett vilket kön de än tillhör. Eleverna talar i sina utsagor om en skola som är helt jämställd, 

alla elever har samma förutsättningar att lyckas i skolan. Detta är ju väldigt glädjande och 

positivt. Men en viktig sak som kom fram i utsagorna från en del tjejer, som ingick i vår 

studie är det sätt de blir behandlade på under sin arbetsplatsförlagda utbildning. De talar om 

att som tjejer får det bara göra lättare uppgifter på arbetsplatserna, många som kommer och 

ifrågasätter om de behöver hjälp att lyfta eller att hålla saker som ska tillverkas eller monteras.  

Tjejer som valt en yrkesinriktad utbildning i alla fall de som ingick i vår studie verkar ha full 

kontroll på vad de kommer vara tvungna att klara av inom sitt respektive yrke.  

 

Det ska inte behöva vara så att tjejer måste tala om att de vill och kan jobba på samma villkor 

som killar. Skolan har mycket att arbeta med för att påverka företagen som dessa elever ska 

påbörja sina yrkesliv inom. Sverige är inne i ett stort generationsskifte inom yrkessektorn och 

kommer som vi kan bedöma, att behöva kvinnor för att klara detta generationsskifte på ett bra 

sätt. Mentorer eller lärare som har hand om dessa elever under sin arbetsplatsförlagda 

utbildning, måste bli bättre på att förklara för arbetsgivarna vad tjejerna kan göra, och vad de 

skall göra för att klara sin utbildning. I dag lägger skolan ut delar av utbildningen på den 

arbetsplatsförlagda delen och den måste bli genomförd för att eleverna ska bli godkända. 

Skolan måste bli bättre på att utbilda handledare på företagen, och att försöka få in det här 

med jämställdhet mellan könen och förklara att tjejer kommer bli en naturlig del av alla 

yrkesföretags vardag. Skolan har lyckats skapa en könsmedveten utbildning den slutsatsen 

kan vi dra av denna studie.  

 

Detta trodde vi nog inte själva när vi drog i gång denna studie, med tanke på vad vi upplevt i 

vår egen roll som lärare. Lärarkåren på yrkesprogrammen är också inne i ett stort 

generationsskifte och de äldre lärarna har inte samma utbildning i värdegrund, jämställdhet 

och genus, skolan tycks ändå ha klarat att skapa ett jämställt klimat inom de ämnen som 

hitintills varit typiska för killar. Nu är ju denna studie gjord på en plats där det är en hög andel 

tjejer inom yrkesprogrammen och man kan nog få ett helt annat resultat i andra delar av 

Sverige där andelen tjejer inte är lika hög. Men vi hoppas och tror att den svenska skolan är så 

könsmedveten som vi har fått fram i vår studie. 

 

Förslag på hur man kan bedriva fortsatta studier på området bör också nämnas. Då 

examensarbetet är under begränsad tid måste man ta ställning till vad man vill skapa en större 

förståelse för. Det hade, för att lyckas få en så heltäckande bild av studie området, varit 

intressant att genomföra observationer av elever och lärares agerande i 

klassrummet/verkstäder som en ytterligare aspekt av skolans arbete med värdegrund, genus 

och manliga och kvinnliga normer. Man hade på så sätt kunnat sätta elever och lärares 

uppfattning av skolans arbete med värdegrund och genus i ytterligare en aspekt och relaterat 

den till undervisningens innehåll. Det hade också varit intressant att studera den arbetsplats 
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förlagda utbildningen för att få en ökad kunskap om hur skolan skall bli bättre på att förbereda 

arbetsplatserna för elevernas utbildningsmål.  

 

9. Slutord 
Det hade kunnat vara lättare att genomföra denna studie, om man under sin VAL- utbildning 

fått en grundläggande utbildning i forskningsmetodikens grunder. Som det nu blev fick man 

använda mycket tid i början av examensarbetet att läsa sig in på metoder man kan använda i 

ett så omfattande arbete som detta är. Det här arbetet har i alla fall varit otroligt givande för 

oss båda, man har fått stöta och blöta olika problem under vägen. Men i det stora hela har det 

gått väldigt bra, mycket tack vare det stora stöd man fått av vår handledare i detta 

examensarbete. Säkert många saker som man har kunnat göra annorlunda, men nu valde vi 

denna ansats och den står vi för. 
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Bilaga 1 
 

Forskningsfrågor    Intervjufrågor
      

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

På vilket sätt anser elever och lärare 

att arbetet med värdegrunden 

finns närvarande i den dagliga 

verksamheten i skolan? 

 

Hur arbetar ni med gemensamt ansvar 

(solidaritet)? 

Hur reagerar läraren om denne får reda  

på att en elev blivit illa behandlad av  

Någon annan elev? 

Hur gör du som lärare för att ge tjejer 

 och killar samma förutsättningar? 

Studiemiljön som rör förhållningssätt, 

Attityder, språk och jargong 

 

Hur arbetar ni med dessa frågor i den  

dagliga verksamheten? 

 

Vilket förhållningssätt har läraren till 

genus och genuspedagogik i 

undervisningen 

 

Vad vet du om genus? 

Vad vet du om genuspedagogik och  

hur uppfattar du genuspedagogik? 

Arbetar du med genuspedagogik? 

I så fall hur - berätta. 

Om inte vad skulle behövas för att 

 du skulle göra det? 

 

Vad gör du för att bryta traditionella  

könsmönster inom yrkesprogrammet? 

 

Vet du något om värdegrund? 

I så fall vad – berätta 

Om inte vad tycker du skolan behöver 

 göra för att du ska få mer 

 kunskap om värdegrund? 
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Vilka könsmönster finns 

närvarande i elevernas berättelser 

om erfarenheter från den dagliga 

verksamheten inom  

yrkesklasserna? 

Vilka erfarenheter har du att vara  

tjej/kille på ykesprogramet? 

På vilket sätt hade det varit 

 annorlunda om du varit kille/tjej? 

Hur märker du att lärarna tar 

 killars och tjejers åsikter på lika  

stort allvar? 

Vad gör dina lärare för att skapa lika 

 förutsättningar i klassrummet för 

 tjejer och killar? 

Skulle du vilja ha det på något 

 annat sätt? 
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Bilaga 2  

 

  Intervjufrågor till elever  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur arbetar ni med gemensamt ansvar 

(solidaritet)?  

Hur reagerar läraren om denne får reda  

på att en elev blivit illa behandlad av  

Någon annan elev? 

Studiemiljön som rör förhållningssätt, 

Attityder, språk och jargong 

 

Hur arbetar ni med dessa frågor i den  

dagliga verksamheten? 

Hur märker du att lärarna tar 

 killars och tjejers åsikter på lika  

stort allvar? 

Vad gör dina lärare för att skapa lika 

 förutsättningar i klassrummet för 

 tjejer och killar? 

Skulle du vilja ha det på något 

 annat sätt? 

Vet du något om värdegrund? 

I så fall vad – berätta 

Om inte vad tycker du skolan behöver 

 göra för att du 

 ska få mer kunskap om värdegrund? 

Vilka erfarenheter har du att vara  

tjej/kille på yrkes programmet? 

På vilket sätt hade det varit 

 annorlunda om du varit kille/tjej? 
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Intervjufrågor till lärare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Vet du något om värdegrund? 

I så fall vad – berätta 

Om inte vad tycker du skolan behöver 

 göra för att du 

 ska få mer kunskap om värdegrund? 

Hur arbetar ni med gemensamt ansvar 

(solidaritet)?  

Studiemiljön som rör förhållningssätt, 

Attityder, språk och jargong 

 

Hur arbetar ni med dessa frågor i den  

dagliga verksamheten? 

Vad gör du för att bryta traditionella  

könsmönster inom yrkesprogrammet? 

Hur gör du som lärare för att ge tjejer 

 och killar samma förutsättningar? 

Vad vet du om genus? 

Vad vet du om genuspedagogik och  

hur uppfattar du genuspedagogik? 

Arbetar du med genuspedagogik? 

I så fall hur - berätta. 

Om inte vad skulle behövas för att 

 du skulle göra det? 
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