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Sammanfattning 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur arbetet med ett genusperspektiv på 
studie- och yrkesvägledning utformas i grundskolan. Studien belyser frågor om hur 
vägledare ser på sitt uppdrag och hur de beskriver sitt arbete med att ha ett 
genusperspektiv på vägledning. Teorin börjar i en beskrivning av arbetsmarknadens 
könssegregering, könsuppdelningen i gymnasieprogrammen för att sedan titta på vad 
styrdokumenten säger angående arbetet med att motverka könsstereotypa studie- och 
yrkesval. Sedan redovisas forskning som visar att skolan och studie-och yrkesvägledning 
inte arbetar tillräckligt med att motverka könsstereotypa studie- och yrkesval. I studien har 
tre studie- och yrkesvägledare i olika kommuner intervjuats. Resultatet av intervjuerna 
analyseras genom begrepp hämtade från Careership-teorin, Gottfredsons teori om 
kompromisser och begränsningar och tidigare forskning i ämnet. Resultatet visar att 
vägledarna belyser att deras medvetenhet om könsreproducerande mönster och hur de kan 
motverka dessa, påverkar vilket bemötande de har när de möter eleven och dennes habitus. 
Vilka övningar vägledarna använder i arbetet med genusperspektiv på vägledning 
redovisas och olika påverkansfaktorer på elevens habitus finns beskrivna. De intervjuade 
anser vidare att hela skolan måste ta ansvar för studie- och yrkesvägledningen och att den 
behöver integreras i undervisningen för att någon förändring ska ske.  
 
 
Nyckelord: studie- och yrkesvägledning, genusperspektiv, könsreproducerande mönster, 
vidga handlingshorisonten 
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Inledning 
 
”Först jobbar jag med det i mitt huvud. Jag har genusmedvetna glasögon på mig men är 
inte klar där. Det är en process, det allra viktigaste är att jag försöker läsa på, utmana 
mig själv” (informant Eva) 
 
Citatet belyser vad det kan innebära att som studie- och yrkesvägledare ha 
genusglasögonen på. Att ha en medvetenhet om att normer om genus styr och påverkar 
våra handlingar och val. Har man den medvetenheten så kan man också påverka och 
förändra könsmönster (i samhället) hos sig själv och andra.  
Studien kommer att undersöka studie- och yrkesvägledares arbete med genusperspektiv på 
vägledning i grundskolan. Men innan vi går in i skolans värld gör vi en utblick i samhället 
i stort och därefter tittar på arbetsmarknaden för att belysa varför genusperspektiv på 
vägledningen är så viktigt.  
 
Först regeringens arbete om jämställdhet: år 2018 kommer en ny Jämställdhetsmyndighet 
inrättas i Göteborg som ska belysa jämställdhetsfrågor (regeringen, 2016). Dessutom har 
regeringens jämställdhetspolitiska mål i år utökats från tidigare fyra till sex stycken där 
regeringen mer uttryckligt poängterar jämställd utbildning: 
”Målet för jämställdhetspolitiken är att är kvinnor som män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter sex delmål: 

x ”En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt 
och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 
beslutsfattandet. 

x Ekonomiska jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor 
i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

x Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 
utveckling. 

x Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika 
villkor. 

x Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar 
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

x Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.” (regeringen.se 2017-04-23) 

 
Hedlin (2010) definierar i Lilla genushäftet 2.0 jämställdhet som ”likvärdiga villkor 
mellan män och kvinnor. Jämställdhet avser alltså endast sådant som har med kön att 
göra” (s 7). Jämställdhet handlar om livets alla områden och det hör ihop med makt. 
Hedlin talar om Rönnbloms (1997) modell för att analysera maktbegreppet. Det finns tre 
maktnivåer: öppen makt, makt över dagordningen och privilegiet att utgöra normen. 
Öppen makt innebär ur jämlikhetssynpunkt när hälften av väljare och valda är kvinnor då 
har de hälften av den politiska makten. Då handlar det helt enkelt om närvaro. Det samma 
gäller då i t.ex. en skolklass. Nästa nivå är mer komplex: makt över dagordningen, där 
man tar hänsyn till deltagares reella makt att påverka. Politiken är av tradition styrd och 
uppbyggd av män. Det är män som har bestämt vilka frågor som är intressanta och som 
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ska diskuteras. Kvinnors frågor blir inte prioriterade och anses oviktiga och på så sätt är 
det svårare för kvinnor att genomföra förändringar.  
 
Den tredje nivån är det djupaste uttrycket för makt och här finns dolda och underliggande 
normer: privilegiet att utgöra normen. Vad är allmänintresse, kunskap, sanning? Vad 
anses som normalt? I vårt samhälle står mannen för det normala och kvinnan blir då 
avvikande (Hedlin 2010). Vi kan se det även i språket. När man menar kvinnor anges det 
ofta särskilt. Mäns böcker kallas litteratur och kvinnors böcker är kvinnolitteratur. Mannen 
är normen och beskrivs som allmängiltig medan kvinnan skildras som en kvinnlig individ. 
Att utgöra normen innebär att man är självklar och inte behöver försvara eller förklara sig. 
Den som inte innebär normen får en sämre position. Jämställdhet nås när män och kvinnor 
har lika makt över normen (a.a.) 
 
Jämställdhetsarbetet har uppmärksammats mycket men forskningen visar att lite har 
förändrats. Statistiken visar att strukturer i samhället reproduceras på många olika plan, 
tex socialt, geografiskt och på arbetsmarknaden. Detta leder till ojämlikhet i löner, 
arbetsvillkor, pensioner och livskvalitet. (SCB, 2016). 
 
Den svenska arbetsmarknaden är en av världens mest könssegregerade (Lovén, 2015). En 
internationell jämförelse visar även att Sveriges segregation vad gäller kön och yrke har en 
högre nivå än genomsnittet i Europa (SOU 2014:81). Enligt Wikstrand och Lindberg 
(2015) kan detta förklaras med "att vi i Sverige har en stor offentlig sektor där många 
kvinnor arbetar. De sysslor som tidigare utfördes i hemmet ses idag som kvinnoarbete” (s. 
8). Detta får bland annat följder av ekonomisk karaktär eftersom olika yrken ger olika 
ersättning och kvinnor har generellt sett lägre löner än män. Statistik visar att kvinnor i 
Sverige år 2012 hade 88,1% av mäns löner (a.a.) 
 
I denna ojämlika arbetsmarknad ska våra ungdomar ut. Vad kan skolan och studie- och 
yrkesvägledningen göra för att bryta detta könssegregerade mönster? Läroplan för skolan, 
Lgr 11 (Skolverket, 2016), säger att skolans uppdrag är att vi ska bryta reproducerande 
mönster: ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 
ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende 
av könstillhörighet.” (s 8). SOU 2010:99 visar att den finns stora könsskillnader i valen 
som eleverna gör i skolan. Trots uppdraget som skolan har att bryta traditionella 
könsmönster, så har väldigt lite hänt. Skolinspektionens rapport (2013) visar att skolorna 
inte arbetar aktivt för att motverka begränsningar i elevernas studie- och yrkesval utifrån 
kön, social eller kulturell bakgrund. Det saknas ett målinriktat arbete på skolorna och 
kunskap om hur man motverkar socialt reproducerande mönster i elevernas gymnasieval 
(Skolinspektionen, 2013). Det behövs mer kunskap om hur en väl fungerande studie- och 
yrkesvägledning kan motverka könsstereotypa val. Denna studie undersöker hur studie- 
och yrkesvägledare beskriver sitt arbete med ett genusperspektiv inom vägledning i 
grundskolan för att bryta traditionella könsmönster. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur studie- och yrkesvägledare i 
grundskolan arbetar med ett genusperspektiv på vägledningen. 

x Hur ser vägledarna på sitt uppdrag att arbeta med genusperspektiv inom 
vägledning? 

x Hur beskriver studie- och yrkesvägledarna sitt arbete med genusperspektiv på 
vägledningen i grundskolan? 

 

Bakgrund  
Här följer först några definitioner och en begränsning för att tydliggöra syftet och ge en 
utgångspunkt för studien. Därefter ge en bakgrund till varför skolan ska arbeta med ett 
genusperspektiv, både inom undervisning och vägledning. Först en utblick på 
arbetsmarknadens könsrollsmönster, därefter påvisas vad skolans styrdokument säger 
angående att utmana normer och traditionella könsmönster. Slutligen tittar vi på vad 
Skolinspektionen säger vad gäller kvalitetsgranskningen av studie- och yrkesvägledningen 
i grundskolan och Skolverkets pågående fortbildningsinsatser inom studie- och 
yrkesvägledning. 
 

Definitioner/förtydligande av syfte 
 
I den här studien används Hirdmans korta och enkla definition av genus är ”tidsbundna 
förställningar om kvinnligt och manligt” (Hirdman 2006 s 13). I begreppet finns också en 
underliggande betydelse att föreställningarna får konsekvenser; samhället kommer att 
påverkas av ett visst könsmönster, en könsordning (Hedlin 2010). Genusordningen eller 
könsordningen finns på olika plan i samhällsstrukturen. Den finns i organisationens 
synliga struktur och symboler (SOU 2004:43). Den finns i individers agerande gentemot 
varandra och inuti individens personlighet. Könsordning är kopplat till att kön är socialt 
och kulturellt konstruerat, till skillnad från det biologiska könet. Könsordningen påverkar 
vår verklighet som identitet, kompetens, sexualitet och ledarskap. Vi konstruerar kön i det 
sociala samspelet och därmed kan det också förändras. Det fylls med olika innehåll, tolkas 
och värderas. Det finns alltså ingen evig könsordning och den varierar i styrka, utbredning 
och hierarki. Den kan också ta sig lokala och individuella uttryck. Könsordningen kan 
alltså förändras och påverkas. 

Val av utbildning handlar inte bara om genus (Sandell, 2007). Skillnader i möjligheter på 
arbetsmarknaden inbegriper olika aspekter och genus kan ses intersektionellt. 
Intersektionalitet ”handlar om att maktordningar baserade på kategorier som kön, ras, 
sexualitet, funktionalitet och klass samverkar med varandra på olika sätt och skapar 
ojämlikheter, diskriminering och förtryck. Ett annat ord som ibland används är 
normsamverkan. En enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra” (Nationella 
sekretariatet för genusforskning, hämtad 2017-05-18). De här kategorierna samverkar och 
interagerar med varandra på olika sätt i olika sammanhang och påverkar maktordningen. 

Denna maktordning vill man idag tydliggöra och beskrivs som att ha ett normkritiskt 
förhållningssätt. Inom skolan talar man om normkritisk vägledning och normkritisk 
pedagogik. Det handlar om att synliggöra det som är normalt och på det sättet kan det som 
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är onormalt tydliggöras. Normer kommer alltid att finnas och de behöver inte vara dåliga i 
sig men vi bör granska dem så att vi inte för vidare normer som är begränsande eller 
diskriminerande (Hedlin, 2010). Att vara kritisk handlar om att förhålla sig reflekterande, 
prövande och utforskande (a.a.). I den normkritiska vägledningen talar man om begreppet 
genus tillsammans med klass, etnicitet, sexualitet och funktionsvarianter. Det är många 
gånger svårt att skilja påverkansfaktorerna åt, de interagerar med varandra. Jag har dock 
valt i denna studie att begränsa mig till att undersöka genusperspektivet på vägledning. 

Könssegregeringen på arbetsmarknaden  
SCB listar de 20 vanligaste yrkena för kvinnor respektive män men här har enbart tagits 
med de 7 vanligaste för att illustrera ett mönster. Redan bland de 7 vanligaste yrkena syns 
könssegregeringen. 

 

 
Källa: SCB, 2014 
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Av tabellen kan vi se att personalen som arbetar som undersköterskor och förskollärare är 
ca 95% kvinnor, därefter följer barnskötare med nästan 90% kvinnor. Bland träarbetare 
och lastbilsförare är förhållandet omvänt, där är ca 95% av personalen män. Därefter 
kommer personalen inom industrin, maskinställare m.fl. där 86% är män. Så redan bland 
de sju första yrkesgrupperna syns ett mönster med stark könsuppdelning på 
arbetsmarknaden. 
 
Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43), författad av utredaren docent Åsa 
Löfström, påvisar att könssegregeringen på arbetsmarknaden har flera dimensioner. Den 
man brukar tala om är den horisontella segregeringen som innebär att kvinnor och män 
har olika yrken, arbetar inom olika branscher och organisationer och har olika 
arbetsgivare. Den andra dimensionen kallas den vertikala segregeringen som innebär att 
män och kvinnor inte kommer lika långt i sina respektive karriärer. Kvinnor har låg 
representation på chefspositionerna i företag och organisationer. Utredningen talar också 
om den interna segregeringen som innebär att män och kvinnor har samma typ av 
anställning men utför olika arbetsuppgifter. Det kan vara specialistläkare där 58 % av 
läkarna inom barn-och ungdomspsykiatrin är kvinnor men inom thoraxkirurgin är endast 6 
% kvinnor.  
 
Obalansen mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden är komplex där gamla strukturer 
blandas med nya och är ibland exkluderande och ibland inkluderande för kvinnor. 
Forskningen som bedrivits visar sammantaget att det finns ett glastak för kvinnor i 
karriären. Inom både offentlig och privat sektor når kvinnor en viss nivå men aldrig den 
högsta. Orsakerna är flera; direkt diskriminering av kvinnor, kvinnors ovilja att vara chef 
utifrån de krav som ställs och det kan också vara en ”ryggdunksfilosofi” som håller ihop 
män men utestänger kvinnor (SOU 2004:43). I det här finns en risk att samhället får ett 
högutbildat kvinnoproletariat. Många välutbildade kvinnor kommer inte att få de 
befattningar som motsvarar deras kvalifikationer och riskerar att bli relativt lågavlönade.  
 
Löfström (2004) vill också att satsningar på den jämställda familjen ska fortsätta. Hur 
arbetet både i hemmet och i arbetslivet kan bli mer jämställt för både kvinnor och män, 
ska utredas för att alla ska kunna vara bra föräldrar och samtidigt yrkesarbeta. 
Uppdelningen av hushållsarbetet i familjen hör ihop med uppdelningen på 
arbetsmarknaden och därför bör forskningen titta mer på hur man kan får det mer 
jämställt. Den mest framgångsrika familjen är den jämställda, oavsett yrkes- och 
utbildningsnivå, visar studier. 
 
Löfström (2004) talar vidare om att trots att många kvinnor vill och kan konkurrera med 
män om olika yrken och befattningar är framgångarna små. En uppmärksammad 
diskussion är att öka andelen kvinnor på chefsposter inom näringslivet. Mönstret finns 
även på arbetsplatser på lägre nivåer där man länge haft bara män anställda. Det handlar 
inte om ekonomisk makt utan om att status och prestige kan gå förlorad med fler kvinnor i 
yrket. För män som anställs på en kvinnligt dominerad arbetsplats är förhållandet det 
motsatta. Många tror att statusen och prestigen höjs med fler män i yrket. Ofta uppstår 
kvinnors underordning även här och i motsats till kvinnornas ”glastak” kan männen åka 
”glashiss” och göra karriär inom en kvinnodominerad bransch.  
 
Männens ointresse/ovilja för kvinnoyrken består men insatser har gjort för att höja 
kvinnors intresse för teknikbranschen. Det har lett till en viss ökning av kvinnor inom 
mansdominerade yrken. Dessa satsningar har skett ur jämställdhetssynpunkt, men även för 
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att förse arbetsmarknaden med tekniskt utbildade människor. Insatserna har långsiktigt 
positiva effekter och likvärdiga satsningar borde göras för att locka männen till 
kvinnodominerade yrken, föreslår utredningen. 
 
Existerande könsrollsmönster består för att kvinnor och män har olika roller i arbetslivet. 
Rollerna bestäms inte bara av arbetsgivaren utan även av allmänna förväntningar som 
finns på de olika könen både som yrkesarbetande, medborgare, partner, förälder mm. 
Utifrån det synsättet blir inte arbetsmarknaden könsuppdelning ett individens fria val. 
(SOU 2004:43) 
 
Jan O. Jonsson skriver i SOU 2004:43 att en av de faktorer som är viktiga när kvinnor 
väljer utbildning är att det finns andra kvinnor där. Detta gör det svårt att locka kvinnor till 
mansdominerade utbildningar. Kvinnor vill ha rollmodeller, de vill ha kvinnliga lärare och 
handledare. Antagligen är det likadant för män, de vill ha manliga rollmodeller. För 
kvinnor är valet av utbildning är inte bara ett val för karriären, det ska finnas möjligheter 
att skapa personliga nätverk, finna vänner och jämlikar och möjlighet att utvecklas som 
människa. 
 
Hur ska vägledningen se ut enligt styrdokumenten? 
 
Inom forskningen finns det en mängd aktörer som belyser vikten av att medvetandegöra 
och utmana rådande normer som är bidragande till social reproduktion. Reproducera 
definierar SAOL som:” frambringa ånyo; fortplanta; återge; mångfaldiga”. I det här fallet 
kan vi tala om ”klassmässig social reproduktion där barn tenderar att välja att utbilda sig 
till och/eller arbeta inom samma yrken och yrkessfär som sina föräldrar.” (Wikstrand & 
Ulfsdotter Eriksson, 2015, s. 247). De talar om ett yrkesarv. Den sociala reproduktionen 
innebär att barn väljer samma utbildningsnivå och yrkesområde som sina föräldrar. 
Dessutom påverkar individens kön i hög grad val av yrke (Wikstrand & Ulfsdotter 
Eriksson, 2015).  

Skolan har ansvar för att arbeta med att utmana normer och social reproduktion. Enligt 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2016) ska alla i skolan 
"bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller 
kulturell bakgrund" (s. 17).  

Lgr 11(Skolverket, 2016) talar om allas ansvar i skolan att främja jämställdhet: 
”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt.” (s 8) 
 
Det är också hela skolans mål att varje elev ”kan granska olika valmöjligheter och ta 
ställning till frågor som rör den egna framtiden” (Lgr 11, s 17). Alla som arbetar i skolan 
ska ”bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller 
kulturell bakgrund.” (s 17) 
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De allmänna råden för studie-och yrkesvägledning (2013) talar om rektorns ansvar och att 
denne bör ”se till att personalen på skolan har kunskaper om och förståelse för hur kön 
samt social och kulturell bakgrund påverkar elevernas studie- och yrkesval samt att de har 
kunskaper om hur elevernas föreställningar om utbildningar och yrken kan utmanas.” (s 
20).  
 
Läraren bör bl.a. i undervisningen ”utmana, problematisera och visa på alternativ till 
traditionella föreställningar om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan 
begränsa elevernas framtida studie- och yrkesval” (s 25). Studie- och yrkesvägledaren har 
ett särskilt ansvar för att de enskilda samtalen utformas så att de ”vidgar elevens 
perspektiv om såväl de egna förutsättningarna som olika utbildningar och yrken, och 
utmanar elevens föreställningar om yrken och utbildningar utifrån kön samt social och 
kulturell bakgrund…” (s 35) Råden bör följas eftersom de utgår från bestämmelserna i 
skollagen. 
 
I råden använder man sig av begreppen vägledning i snäv och i vid bemärkelse. 
Uppdelningen avser att beskriva dels den vägledning (snäv) som sker mellan studie- och 
yrkesvägledaren och en enskild individ eller grupp och vägledning i vid bemärkelse som 
omfattar alla de aktiviteter som skolan bidrar med i syfte att stödja elevernas underlag till 
beslut om framtida utbildnings- och karriärvägar, i detta kan sådant som föreställningar 
om yrke och kön ligga (Wikstrand & Lindberg, 2015). Sammanfattningsvis talar läroplan 
och allmänna råd om att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar och då särskilt 
det som kallas vid vägledning. 
 
Brister i vägledningen och vad har man gjort för att hantera dem? 
 
Skolinspektionens rapport (2013:5) gällande kvalitetsgranskning av studie- och 
yrkesvägledning i grundskolan undersökte 34 skolor i hela landet. Resultatet 
överensstämmer med Skolverkets tidigare utredningar och utvärderingar som nämns 
(Skolverket 2004a, 2005, 2008, 2007) och påvisar brister inom studie- och 
yrkesvägledningen inom grundskolan. Följande resultat redovisar Skolinspektionen: 

x Det finns stora brister i skolors och huvudmäns arbete med att planera och följa 
upp studie- och yrkesvägledningen. Många skolor saknar mål för verksamheten 
och vägledningen planeras inte som en del av skolans övriga verksamhet. 

x Eleverna får inte studie- och yrkesvägledning under hela sin utbildning och studie- 
och yrkesvägledningen ses inte som hela skolans ansvar. Rektor och huvudmän ser 
inte till att studie- och yrkesvägledningen integreras kontinuerligt i utbildningen. 
De lärare som intervjuades känner ofta inte till sitt ansvar och är inte införstådda 
med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i deras ämnen. 

x Skolorna motverkar inte aktivt begränsningar i elevernas studie- och yrkesval 
utifrån kön, social eller kulturell bakgrund. De intervjuade uttrycker ett 
medvetande om vad som påverkar elevernas val och ger uttryck för att vilja 
motverka detta, men det saknas ett målinriktat arbete på skolorna och kunskap om 
hur man motverkar socialt reproducerande mönster i elevernas gymnasieval. 

 
Skolverket fortbildningsinsatser 
 
Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra fortbildningsinsatser för att 
förbättra kvaliteten inom vägledning. Delredovisningen 2017-03-08 visar att studie- och 
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yrkesvägledningen ska utvecklas med särskilt fokus på ökade kunskaper om 
arbetsmarknaden och jämställdhetsperspektivet så att elevernas val, främst på 
grundskolan, inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. 
Skolverket anordnar kurser, utbildningspaket och stödmaterial riktade till studie- och 
yrkesvägledare, skolledare och lärare. En kurs heter Normkritisk pedagogik för 
vägledning, 7,5 hp, där deltagarna beskriver att kursen har varit en ögonöppnare i frågor 
kring genus, klass och etnicitet (Skolverket, 2017). 
Utbildningspaketet skola-arbetsliv för beslutsfattare handlar om hur skolledare kan 
organisera, planera och följa upp studie- och yrkesvägledningen i sin organisation. Den 
innehåller även exempel på hur man kan integrera vägledningen i undervisningen. Kursen 
är ett processtöd både för skolledare och Arbetsförmedlingen. 
Malmö högskola har gett ut metodmaterialet ”Tala om arbetslivet” som handlar om att tala 
om arbetslivet på ett genusmedvetet och normkritiskt sätt. Den distribuerades till alla 
rektorer våren 2016. 
Malmö högskola har även på uppdrag av Skolverket genomfört en fallstudie i tre 
kommuner. Rapporten drar sju slutsatser: 

x Riktlinjer, handlingsplaner och kvalitetsdialoger tycks inte räcka till för att sprida 
engagemanget på bredden.  

x Kontakterna med arbetslivet är en stor utmaning. Det lokala arbetslivet visar svalt 
intresse för utbyte med skolorna. 

x Tillgången på resurser – inte minst i termer av tid – är en stötesten. Personalen ska 
ha utrymme för kompetensutveckling och det ska finnas utrymme i vardagen för 
att hantera frågor kopplade till studie- och yrkesvägledning. 

x Hög personalomsättning är en utmaning och gör att man tappar tempo i arbetet 
med att utveckla den breda vägledningen. 

x Studie- och yrkesvägledarnas relation till studie- och yrkesvägledning i den vidare 
bemärkelsen framstår som oklar. Intentionen är att vägledarna ska vara en resurs 
som utbildar och inspirerar andra personalgrupper i detta. 

x Studie- och yrkesvägledaren i praktiken aldrig kommer in i skolans arbete och inte 
blir en del av skolenheternas ordinarie personal. 

x Politikernas spelar inte någon framträdande roll. Det finns inte heller någon tydlig 
bild av vilken roll politikerna ska ha. 

 

Tidigare forskning 
Under denna rubrik tittar vi på skolan som reproducerande institution och sedan på 
forskning som visar att studie- och yrkesvägledningen i grundskolan inte tillräckligt vidgar 
elevernas perspektiv inför gymnasievalet. 
 

Skolan som reproducerande forum 
 
Enligt Wikstrand och Lindberg (2016) så menar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i sin 
årsrapport för 2015 (2015:8) att skolan ofta beskrivs som en plats för social reproduktion 
av sociala strukturer. Det sker en snedrekrytering till högre utbildning och unga vars 
föräldrar har längre eftergymnasial utbildning i större utsträckning läser vidare på 
universitet och högskolor. 
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Gymnasievalet är, liksom arbetsmarknaden, ett mycket könssegregerat sådant (SCB 2016). 
 

 
Källa: SCB, 2016 

 
I tabellen kan vi se könsfördelningen utifrån gymnasieskolans program. 
Könsuppdelningen på gymnasieprogrammen syns tydligt och följer uppdelningen på 
arbetsmarknaden. Hantverksprogrammet, vård- och omsorg, humanistiska, hotell- och 
turism, naturbruk, estetiska och samhällsprogrammet har mellan 75–95 % kvinnor på 
programmen. VVS-och fastighet, el- och energi, bygg- och anläggning, industritekniska 
programmen, riksrekryterande utbildningar, fordon- och transport och teknikprogrammet 
har mellan 75–99 % män. Två program (av de 20 som presenteras i diagrammet) har 
ganska jämn könsfördelning: ekonomi och naturvetenskap. 
 
Skolan reproducerar genus på en rad olika sätt varav det som följer är ett exempel: Hedlin 
(2010) beskriver en undersökning som gjorts i läroböcker i historia där en skev verklighet 
framställs. 62 kvinnor och 930 män anges med namn i de granskade böckerna. Det blir 
inte fler kvinnor i böckerna ens när de beskriver nutiden. Även anonyma kvinnor är få, 
bönder, medborgare och arbetare beskrivs som män. Folkets liv beskrivs alltså som 
tämligen enkönad. Vad denna verklighetsskildring får för konsekvenser för både killar och 
tjejer, där bara ett manligt perspektiv beskrivs är något vi måste fundera på. 
Om våra barn får skeva verklighetsbilder via läromedlen vad gäller jämlikhet mellan 
kvinnor och män så kan man även fundera på skolan som arbetsplats. Skolan är en 
könssegregerad arbetsplats där en majoritet är kvinnor (Hedlin 2010). Det blir en stor 
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kontrast med många kvinnor inom undervisningsområdet som lär ut mäns verksamhet 
genom läromedlen. På det sättet blir skolan en reproducerande arena. 

Wikstrand och Lindberg (2016) menar att ”genom att synliggöra vad som är normalt kan 
det som är "onormalt" också bli tydligt” (s. 30). Om skolan nu utgör en möjlig plats för 
reproduktion så kan även skolan bli platsen där den rådande normen och därmed 
reproduktionen utmanas. Skolan har en "potential att förändra och utmana rådande normer 
och föreställningar om till exempel vem som förväntas göra vad på arbetsmarknaden 
och/eller hur individens framtid bör se ut" (s 11).  

Andra begränsningar är arbetsmarknadens förutsättningar och den lokala praktiken. Ibland 
väger den lokala praktiken tyngre än den sociala bakgrunden (Sandell, 2007). Hur 
kommunen ser ut där ungdomarna bor, påverkar deras yrkesval. Är det en bruksort eller en 
industriort väljer särskilt pojkar ett yrkesprogram. Wikstrand och Ulfsdotter Eriksson 
(2015) skriver att våra yrken ligger till grund för vilken social klass vi tillhör och Bourdieu 
har visat att den socialklass vi tillhör påverkar individen på många olika sätt, genom t.ex. 
konsumtionsvanor och hur vi rör på oss. Den sociala bakgrundens prägling bidrar till 
social reproduktion. 
 
I arbetet med att informera om yrken möter vägledaren inte bara den vägledningssökandes 
bilder och kartor utan också sina egna (Wikstrand & Ulfsdotter Eriksson, 2015). Frågan är 
om det är möjligt att informera och tala om yrken utan att reproducera föreställningar om 
desamma. Elever behöver tidigt utmanas i de föreställningar som reproduceras. 
 
Forskning om vägledning inför gymnasievalet 
 
Hur medvetna är ungdomarna om vad och vem som påverkar dem inför valet? Vilken roll 
spelar socialgrupp, etnicitet och genus för deras val? Dessa två frågor sökte Dresch och 
Lovén (2011) svar på i en undersökning om elever i åk 9 och deras gymnasieval. Svenska 
och utländska studier har visat att social bakgrund, etnicitet och genus spelar stor roll för 
val av utbildning och yrke men även andra faktorer som geografisk plats och den lokala 
miljön. Sandell (2007) visar i sin undersökning att genus och den lokala miljön och dess 
förutsättningar påverkar gymnasievalet. Sandell kallar det för positionering. Den unga 
personen påverkas och formas vilket leder till mönster och preferenser. Det handlar om ett 
samspel mellan individens sociala bakgrund och erfarenheter (habitus) och sin bild av sig 
själv och självkännedom som växer fram. Till detta kan man lägga slump och 
tillfälligheter som kommer i en människas väg och som påverkar det rationella valet 
(Krumboltz & Levin 2004). Till detta kan man lägga elevens mognadsnivå. De talar om 
begreppet syo-kompetens som idag har utvecklats under namnet valkompetens. Begreppet 
innefattar elevens mognadsnivå vad häller kunskap om sig själv och alternativen samt 
beslutsfärdigheter. Studier (ex. Dresch & Lovén 2003) visar att vägledare upplever elever 
mer omogna än tidigare och söker svar hos vägledarna. Detta trots att det är frågor som 
man enkelt kan hitta svaren på nätet. En av förklaringarna är att eleverna kan ha gått in i 
inlärd hjälplöshet som orsakats av för mycket omhändertagande (a.a.) 
 
Enkätsvaren från eleverna i undersökningen, som genomfördes i november 2005, visar 
svaren att de personerna som har haft störst betydelse i elevernas beslut inför 
gymnasievalet är föräldrarna (49 %). Studie- och yrkesvägledaren och kompisar är viktiga 
(40 %) medan lärarna inte är lika viktiga (25 %). 85 % av eleverna tyckte att det var 
viktigt att föräldrarna var stolta över dem vad gäller gymnasievalet och 54 % av eleverna 
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ansåg att föräldrarna hade höga förväntningar på dem och att det var viktigt att ta hänsyn 
till deras åsikter. 62 % ansåg att det var viktigt att tala med en studie- och yrkesvägledare. 
Det var viktigt för eleverna att få diskutera sin situation och även starka och svaga sidor 
men också för att få information. Enkätsvaren visar dock att endast 1/3 har fått diskutera 
sin personliga situation och fått ta reda på vilka yrken som skulle passa dem i 
vägledningssamtalen. Däremot har de flesta elever uppgett att de fått information i 
samtalen. Studien visar att vägledarna behöver arbeta mer med elevernas självkännedom. I 
de efterföljande intervjuerna kom det också fram att eleverna inte visste innan 
vägledningssamtalet vad det skulle handla om. Detta innebar då att eleven inte visste vad 
de skulle kunna fråga om och vilken hjälp de kunde få. För många blev samtalet en slags 
av-checkning där vägledarna var mest intresserade av att eleverna hade bestämt vilket 
program de skulle välja (Dresch & Lovén, 2011). 
 
Författarna konstaterar att de under sina verksamma 25 år har väldigt lite förändrats. 
Resultatet av undersökningen bekräftar tidigare studier som de nämner (t.ex. Åsemar 1985 
och Skolverket 1997). I Loven och Dresch studie från 2003 kunde de konstatera följande: 

x ” Eleverna är mindre ”mogna” än tidigare när de planerar sin framtid. 
x Internet har skapat lättillgänglig information men många elever ”orkar” inte söka 

på egen hand. 
x Ökad konkurrens mellan skolor och friskolor påverkar vägledarens objektiva roll.  
x Svårare för både elever och vägledare att skilja på information och reklam. 
x Alltfler ungdomar från olika kulturer – en del vet inte vad vägledning är. 
x Alltfler valalternativ ökar trycket på vägledarna. 
x Överflöd av information – många ungdomar behöver hjälp med att strukturera och 

sortera. 
x Begränsad arbetsmarknad för ungdomar – allt längre utbildningstid. 
x Ungdomar ingen enhetlig grupp – såväl ”en dag i taget” som planering för livet. 

Resultaten bekräftas i den nya studien och vissa delar förstärks. Osäkerheten kring sig 
själv och sin framtid är framträdande hos ungdomarna. Eleverna önskar och söker mer 
kontakt med såväl föräldrar som studie- och yrkesvägledare. Istället för information från 
vägledarna borde de arbeta mer med att göra eleverna medvetna om vilka faktorer som 
påverkar väljandet. De behöver hjälp med att ta reda på sina starka och svaga sidor. De 
behöver erfarenheter från arbetslivet genom t.ex. prao. Eleven behöver större insikt om 
habitus och en vägledning som vidgar perspektiv och handlingshorisont. 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Studien kommer att belysas genom karriärteorierna Hodkinson och Sparkes Careership 
och Gottfredsons Begränsningar och kompromisser. Valet av dessa teorier är för att 
Hodkinson och Sparkes teori handlar om att elevernas idéer och handlingar påverkas av 
den sociala miljön de växer upp i. Deras möjligheter begränsas av vad de känner till. 
Gottfredsons teori är med för att den utgår från att individer tidigt begränsar sina val 
utifrån kön, prestige och intresse. Därefter kompromissar de fram till ett val som är ”good 
enough”. Teorierna kan bidra till att skapa en förståelse för hur genus påverkar studie- och 
yrkesval. Härnedan definieras centrala begrepp inom teorierna för att skapa en förståelse 
för studiens resultat och analys. 
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Careership-teorin 
Hodkinson & Sparkes (1997) Careership-teori är en sociologisk teori som utgår från 
Bourdieus begrepp om habitus, kapital och fält. Habitus är det sätt på vilket individens 
föreställningar och idéer blir individuella men även påverkas av den sociala och kulturella 
omgivningen. Bourdieu (Hodkinson & Sparkes, 1997) använder begreppet habitus för att 
visa hur individuella val både är personliga och erfarenhetsbaserade men även styrs av 
traditioner som finns i den sociala och kulturella kontexten, där den samhälleliga 
genusordningen är en central del. Det betyder att de erfarenheter en person får i livet och 
som påverkas av personens sociala bakgrund och genus påverkar dennes habitus. Våra 
normer är en del av vårt habitus. Individer förstår sin omvärld och ser sina möjligheter 
utifrån det som denne känner till. 
 
Habitus påverkar våra val och människor har skilda preferenser som ett resultat av 
inlärning och uppväxt. Olika habitus sammanhänger med vad individen föredrar och 
identifierar sig med. Genusmärkta yrken och reproduktion av social klass ger upphov till 
skilda handlingshorisonter och yrkesval (Ulfsdotter Eriksson, 2006). Hodkinson och 
Sparkes (1997) påvisar att våra utbildnings- och yrkesval är pragmatiskt rationella. Valen 
baseras på egna eller bekantas erfarenheter och utifrån det individen känner till. 
Hodkinson och Sparkes menar att individens habitus påverkar både vilka beslut som tas 
och hur de tas. 
 
Habitus, kapital och fält samspelar och bildar människans handlingshorisont. Den 
samhälleliga genusordningen spelar stor roll för handlingshorisonten, som beskrivs som en 
möjlighetssfär som människan reflekterar kring. Handlingshorisonten styrs av pragmatisk 
rationalitet. Dessa begreppsmässiga strukturer filtrerar vår information vilket leder till att 
handlingshorisonten kan begränsas eller vidgas. Handlingshorisonten är relaterad till klass, 
kön och etnicitet (Lovén, 2015). Möjligheterna begränsas av vad som anses lämpligt. 
Detta bildar individens handlingshorisont. 
 
Hodkinson och Sparkes menar att karriärval sker vid s.k. brytpunkter, då behov av 
vägledning kan vara stort. De talar om strukturella brytpunkter där andra har satt upp en 
tidsgräns t.ex. gymnasieval. Frivilliga brytpunkter är när individen själv vill förändra sin 
situation t.ex. byta arbete och tvingande brytpunkter är när individen måste anpassa sig 
efter situationen t.ex. vid uppsägning eller föräldrars skilsmässa. Dessa brytpunkter kan 
inte ses ensidigt utan flyter ihop och bildar en process över tid.  
 
Val är en kombination av strukturer och handlande. Teorin belyser rationella val utifrån 
individen (subjektiv rationalitet) men känslor och sinnesstämningar påverkar också. 
Individen filtrerar information valen blir därmed pragmatiska. Positiva kontakter och 
erfarenheter leder till opportunistiska val. Miljön, livshistoria och familj påverkar valet, så 
även skolan och studie- och yrkesvägledning, det är således kontextrelaterat och beslutet 
av en möjlighet kan endast förstås i sammanhanget med individens livshistoria. 
 
Vägledning utifrån teorin om Careership handlar mycket om att få eleven att se mer än 
vanligt (Andergren (2015), att medvetandegöra individens handlingshorisont. 
 
Gottfredsons teori om begränsning, kompromisser och själv-skapande 
 
Teorin utgår från en utvecklings-/processinriktad tradition där individen går igenom en 
process i val av yrke/utbildning där alternativ utesluts som inte anses lämpliga. Genus är 
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en del i denna process. Processen börjar redan i treårsåldern. Det ska finnas en 
överensstämmelse mellan hur individen ser sig själv och yrket (Andergren, 2015). 
Gottfredson utvecklade Supers tankar om att förverkliga sin självuppfattning i yrkesvalet 
men Gottfredson lade större tonvikt på de begränsningar och kompromisser, främst kön 
och social bakgrund, som påverkar valet (Lovén, 2015). Gottfredson kritiserar sociologisk 
teori och menar att arv/miljö-teorin stämmer mer med verkligheten; vi är aktiva agenter i 
vårt eget skapande och människor skapar miljön som skapar dem (Gottfredson, 2002). 
Individen har en kognitiv karta över yrken som den vill förena med bilden av sig själv. 
Yrket ska också vara uppnåbart och även passa in i individens sociala sammanhang. 
Gottfredson (1981) kallar det för mentala kartor över yrken och arbeten. Dessa kartor 
konstrueras kring köns- och statuskodning. 
 
Begränsning är den process där individen väljer bort oacceptabla alternativ. Valet 
begränsas av kön, social miljö (klass, umgänge, kultur), geografiskt läge och 
arbetsmarknad (t.ex. konkurrens, diskriminering). På så sätt kommer individen fram till 
zonen av acceptabla alternativ. Det är på det här sättet den könsreproducerande 
arbetsmarknaden skapas. 
 
Kompromissandet är när individen väljer bort alternativ bland dem som denne först 
föredrog. Gottfredson (1981) menar att den sociala reproduktionen kan kopplas samman 
med att yrken tillskrivs klass (status/prestige) och/eller kön. När ett val sker så begränsar 
sig individen utifrån vad den anser som möjligt. Först kompromissar individen mellan 
kön, prestige och intresse, där oftast könet har störst inverkan på valet. Sedan väljer 
individen det som är tillräckligt bra och inte det bästa möjliga valet, oftast för att det 
sistnämnda skulle kräva så mycket mer av individen. Man nöjer sig med ”Good enough”. 
Därefter väljer man bort det som är mindre bra och sedan anpassar man sig till 
kompromissen. 
 
Begränsningar och kompromisser gör att vi ”bantar ner” våra val redan i tidig ålder och vi 
får aldrig möjlighet till ”den fulla menyn” som kulturen erbjuder. Gottfredson diskuterar 
om individen ärver både arv och miljö- hur bryter man det- eller vilka gör det? Först 
handlar det om individen passar in eller inte. Känner man att man trivs i sin miljö är inte 
viljan så stor att bryta upp. För det andra, om man känner att man inte passar in, har 
individen då möjligheten och viljan att bryta upp? Vilka har den förmågan? För det tredje, 
har man inte tillräckligt med självmedvetenhet så blir det också en barriär som ”bantar 
ner” våra val. På så sätt skapar individen en intern kompass som fungerar som en 
vägvisare även i karriärval. Kompassen är en produkt av individen och dennes 
erfarenheter i livet. Självskapandet uppnår vi i olika grader beroende på vår kulturs 
möjligheter och vilka erfarenheter vi får. 
 
Enligt Gottfredson (1981) så börjar barnens formande tidigt, där genus är en påverkande 
faktor och därför är det viktigt att börja med normkritiskt arbetssätt redan i tidiga åldrar. 
Vägledning utifrån Gottfredsons teori handlar mycket om att vidga perspektiv hos eleven. 
Andergren (2015) föreslår studiebesök, praktik och påvisa förebilder.  
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Metod 
Här presenteras hur studien har gått tillväga: vilken metod som använts, urval, 
genomförande, etik och metoddiskussion. 
 

Val av metod 
 
Till denna studie har valts kvalitativ forskningsintervju som metod. ”Syftet med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den 
intervjuades eget perspektiv. Strukturen är ungefär samma som i ett vardagligt samtal, 
men som professionell intervju för den med sig ett angreppssätt och en frågeteknik av 
arteget slag” (Kvale & Brinkmann, 2014 s. 41). I studien ville jag undersöka studie- och 
yrkesvägledares upplevelser av att arbeta med genusperspektiv. Till detta passar metoden 
intervju. Det är också en bra metod för att få information om metoder och verktyg för en 
genusmedveten vägledning. 
 
Metoden som användes var semistrukturerade intervjuer (Alvehus, 2013), där det räcker 
med några teman som man förberett sig på och vara medveten om vad det är man vill att 
intervjun ska handla om. Jag hade skrivit ner punkter att fråga om (bilaga 1) Utifrån dem 
kunde jag sedan ställa följdfrågor. Detta skulle skapa dynamik i intervjusituationen. 
Eftersom även jag arbetar som studie- och yrkesvägledare och att vi har träffats förut, blev 
intervjuerna ibland mer ett samtal eller en diskussion utifrån de olika punkterna.  
 
Urval 
 
Min förfrågan om deltagare i studien om genusmedveten vägledning på grundskolan gick 
ut via mail till ett större antal studie- och yrkesvägledare i Sverige via kontakter på Malmö 
högskola, hemsidor för genuspedagoger och även på Syv forum Sverige på Facebook. Det 
var många som inte svarade alls eller svarade att de idag hade andra arbetsuppgifter och 
inte arbetade med genusmedveten vägledning inom grundskolan.  
 
Genom en kurskamrat fick jag till slut tips om en studie- och yrkesvägledare som var 
intresserad av de här frågorna. Hon svarade ja på min mail-förfrågan. Sedan tipsade hon 
mig om en annan kollega och det ledde till att jag kontaktade ytterligare en kollega som 
även hon svarade ja. Det blev ett snöbollsurval (Alvehus, 2013). Det innebär att man 
använder sig av informanter som man redan varit i kontakt med för att hitta ytterligare 
personer att intervjua. Alla tre vägledarna har jag vid några tillfällen träffat i 
arbetssammanhang, då jag arbetar som studie- och yrkesvägledare. 
 
Genomförande  
 
Informanterna hade fått veta lite kortfattat vilka punkter som intervjun skulle behandla, för 
att de skulle få möjlighet att förbereda sig och reflektera över ämnet. De två första 
intervjuerna har skett på studie- och yrkesvägledarnas arbetsplats på arbetstid. Den tredje 
intervjun gjordes på telefon. Intervjuerna tog cirka 1,5 timma och de spelades in med 
röstinspelning på mobiltelefonen.  
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Informanterna fick veta att intervjuerna skulle spelas in men att det endast var jag som 
skulle lyssna på det inspelade materialet. De skulle vara anonyma, deras namn och 
arbetsplats finns inte med i texten. Efter godkänd uppsats kommer det inspelade materialet 
att raderas. Innan uppsatsen lämnas in har de få tillfälle att läsa igenom sammanställningen 
av intervjuerna för godkännande. Efter deras synpunkter har det gjorts några mindre 
ändringar och sedan har informanterna fått läsa sammanställningen igen. Ändringarna är 
inte något som har påverkat resultatet. Sedan har alla tre godkänt sammanställningen. 
 
Det inspelade materialet har inte transkriberats i sin helhet utan jag har skrivit ner det 
viktigaste utifrån de olika punkterna. Följaktligen har sådant material som bedömts ligga 
utanför frågeområdet valts bort. Utskriften av en intervju kan bli en fråga om tolkning 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter utgick analysen från det skriftliga resultatet och 
materialet delades in i teman genom färgkodning. Svaren sammanställdes i en mind-map. 
Utifrån detta har svaren kategoriserats och redovisas under fyra teman. Rubrikerna härrör 
sig ur likheter i informanternas svar och begrepp från teorierna. Svaren under de fyra 
rubrikerna kommer sedan att återkopplas till syfte, tidigare forskning och karriärteorier.  
 
Intervjuerna genomfördes under så lika villkor som möjligt. Att den tredje intervjun 
gjordes på telefon berodde på avståndet mellan oss. Samma punkter användes vid de tre 
intervjuerna men eftersom de var av semistrukturerad karaktär ställdes inte samma 
följdfrågor. Flera gånger blev det ändå så att informanterna kom in på samma ämne. 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Informerat samtycke. Informanterna upplystes om studien och hur deras utsagor skulle 
komma att användas. De informerades även om att de deltog av egen, fri vilja och om vad 
deras medverkan kunde komma att innebära i form av rapportering och publicering. 
Informanterna fick vetskap om att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande. 
Innan uppsatsen lämnades in skulle de få möjlighet att läsa igenom sammanställningen av 
intervjuerna. 
 
Då studien, och följaktligen även intervjufrågorna, berörde uppgifter av offentlig karaktär, 
det vill säga sådant som har med respondentens arbete att göra, uppstod inte några 
problem med konfidentialitet.  I och med att deras namn och arbetsplats inte finns med i 
arbetet så skyddas även elever som informanterna berättar om. Dock känner informanterna 
till varandra efter som studien bygger på ett s.k. snöbollsurval. Skulle det ha framkommit 
några uppgifter som kunde skada någon informant eller någon annan, hade detta tagits 
bort. 
 
En förhoppning och övertygelse om att respondenternas deltagande inte skulle få några 
negativa konsekvenser för dem har funnits under hela arbetet med denna studie. Studien 
vill beskriva deras arbete, inte bedöma det. Tanken var tvärtom att det kunde ses som en 
möjlighet för intervjupersonerna att få möjlighet att reflektera över det arbete de gör.  
 
Forskarens roll innebär att i varje steg i processen ha studiens och målgruppens bästa för 
ögonen och nogsamt följa principerna för hur vetenskaplig forskning ska utföras. Lika 
viktigt som det har varit att måna om att skapa en god relation med informanterna har det 
varit att beskriva deras utsagor på ett sakligt sätt. Det är även viktigt att granska sin egen 
roll. 
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Genom att följa ovan nämnda riktlinjer kan arbetet med rapporten även sägas ha följt  
Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) som handlar om information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. 
 
Metoddiskussion 
 
En nackdel med kvalitativa intervjuer är att intervjuaren själv är det huvudsakliga 
instrumentet för insamling av data och att resultatet på så vis silas igenom den samme. Jag 
som intervjuare kan därmed ha påverkat materialet vid insamlingen och analysen och 
därmed påverkat reliabiliteten. ”Forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter där 
kunskapen konstrueras i interaktionen mellan två människor. Intervjuaren och 
intervjupersonen agerar i förhållande till varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Den 
kunskap som produceras i en forskningsintervju konstitueras av själva interaktionen i den 
specifika situation som skapas mellan en intervjuare och en intervjuperson. Med en annan 
intervjuare kan det skapas en annan interaktion och produceras en annan kunskap” (Kvale 
& Brinkmann, 2014, s 49). Jag är intresserad av genusperspektivet på vägledning så därför 
lägger jag mitt perspektiv på studien. Om jag hade varit någon annan hade jag valt andra 
frågor. 
 
Eftersom jag arbetar som studie- och yrkesvägledare och själv är intresserad och insatt i 
ämnet kan det ha påverkat reliabiliteten och resultatet genom att jag i intervjusituationen 
kunnat ställa fördjupande frågor och på så sätt fått fram ett fylligare resultat. Att 
informanterna inte är slumpmässigt utvalda utan väl insatta i ämnet har också påverkat till 
ett mer givande resultat. Urvalet av intervjupersoner har betydelse för resultatet. 
Gemensamt för vägledarna är att de har fått möjlighet att delta i utbildning i normkritik. 
De tre studie- och yrkesvägledarna har ett gemensamt intresse att lära sig mer om 
normkritisk vägledning. De har arbetat som studie- och yrkesvägledare mellan 5–10 år. De 
har därmed kunskap och erfarenhet av ämnet. 
 
Validitet i en kvalitativ studie är inte relaterad enbart till själva empirin. Istället 
genomsyrar strävan efter god validitet hela forskningsprocessen Det är därför viktigt att 
forskaren beskriver hela processen så att de som tar del av resultaten kan bilda sig en 
uppfattning om alla de val som forskaren gjort (Patel & Davidsson, 2003). Denna studie 
har försökt att vara öppen med hur den metodiskt har gått tillväga och vilka resultat som 
framkommit.  
  
I denna studie kan man inte dra några generella slutsatser eftersom den endast är gjord på 
tre studie- och yrkesvägledare. Kvalitativa studier används för att beskriva komplexa 
situationer inte se generella mönster.  

Resultat/analys 
Här presenteras först informanterna och sedan följer resultatet uppdelat i fyra teman: 
Vägledaren har på sig genusglasögon, Vägledning är hela skolans ansvar, Vid vägledning 
och Elevens habitus. Efter varje resultat på temat följer analysen av temat.  
 
Intervjuerna genomfördes med tre studie- och yrkesvägledare i tre olika kommuner. För 
att säkra anonymiteten har jag har gett dom namnen Eva, Pia och Ann. Först ut är Eva, 
som är studie- och yrkesvägledare i en mindre kommun med två högstadieskolor där hon 
har ansvar för båda, det är totalt ca 500 elever. Hon har en kollega som arbetar på 
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gymnasiet. Hon tillhör EHT (elevhälsoteamet) på skolan. Vägledningen bedrivs främst på 
högstadiet. 
 
Nästa intervjuade är Pia, hon är studie- och yrkesvägledare på en högstadieskola några 
kilometer utanför centralorten i en större kommun. Skolan har ca 400 elever. Hon har flera 
kollegor som arbetar på andra högstadieskolor i kommunen. I dagsläget arbetar studie- och 
yrkesvägledarna i kommunen från åk 6 och uppåt men från och med hösten kommer varje 
vägledare ha hand om åk 1–9 i sitt område för att på så sätt kunna börja med vägledning 
tidigare och tydliggöra den röda tråden. Som studie- och yrkesvägledare på skolan ingår 
hon i EHT. 
 
Till sist har vi Ann som arbetar i en liten kommun där det finns en högstadieskola och två 
F-6-skolor. Hon ingår i skolans EHT men hennes chef är skolans rektor. De övriga i EHT 
har kommunens utvecklingsledare som chef. Hon arbetar mest på högstadiet men har även 
projekt på låg- och mellanstadiet. På högstadiet finns det drygt 200 elever varav en stor 
andel är nyanlända. Det finns ingen gymnasieskola i kommunen men det finns ytterligare 
en studie- och yrkesvägledare som arbetar med vuxenvägledning. Angående det 
kommunala aktivitetsansvaret samarbetar Ann med kommunens ungdomskonsulent. 
 
Utifrån de tre intervjuerna har svaren analyserats, kategoriserats och presenteras utifrån 
fyra olika teman: vägledaren har på sig genusglasögon, vägledningen är hela skolans 
ansvar, vid vägledning och elevens habitus.  
 
Resultat: Vägledaren har på sig genusglasögon 
 
Inledningsvis beskriver vägledarna att deras egen medvetenhet om genusperspektivet 
påverkar hur de bemöter eleverna. De intervjuade beskriver att genusperspektivet på 
vägledning börjar hos dem själva. Eva berättar att hon har en medvetenhet, ett raster, en 
typ av genusmedvetna glasögon i hur hon bemöter eleverna. Hon utvärderar samtalen 
efteråt och analyserar det. Hon ser detta som en process och försöker utmana sig själv. 
Hon försöker hänga med genom att läsa teori i ämnet. Hon utgår från sig själv och sin 
bakgrund. Hon har en mamma som är invandrare, har varit feminist sedan gymnasiet och 
engagerad i hbtq-rörelsen. ”De genusmedvetna glasögonen har jag alltid haft på mig som 
vuxen” och hon beskriver att de här frågorna intresserar henne på ett personligt plan. De 
här tankarna tar hon med sig in i sin roll som studie- och yrkesvägledare och ser 
medvetenheten som ett analytiskt verktyg.  
 
Pia uttrycker även medvetenheten hos sig själv som väldigt viktigt i mötet med eleverna 
och reflekterar över vilka normer hos henne själv som styr. Hur hon bemöter elever med 
olika könsidentiteter och försöker fundera över vilka stereotypa bilder av yrken hon själv 
kan ha. Medvetenheten ger hon uttryck i att hon alltid försöker presentera alla 
gymnasieprogram lika ingående för varje enskild elev. Hon försöker påvisa att alla val står 
öppna oavsett kön. När hon visar bilder från olika yrken så är hon noga med att visa 
människor av båda könen. 
 
Ann uttrycker också den här medvetenheten hos sig själv. Den ger sig uttryck i att hon vill 
börja med vägledning i tidiga åldrar för då är de inte så begränsade, anser hon, eleverna 
väljer bort så många möjligheter tidigt. Hon berättar att hon är med i åk 3 i historia under 
temat Yrken förr och nu. Där försöker påvisa förebilder som kvinnliga fotbollsspelare och 
berätta att forskning visar att människor som arbetar med hästar, vilket oftast är tjejer, 
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utvecklar goda ledaregenskaper. Hon arbetar medvetet med ett genusperspektiv i det 
enskilda samtalet. När en elev vill göra ett normbrytande val så stöttar hon det och även 
hjälper eleven att övertyga föräldrarna om att detta är det bästa valet för eleven.  
 
Enskilda samtalet 
De intervjuades beskriver att medvetenheten om hur genus påverkar gör att de lägger ett 
genusperspektiv på det enskilda samtalet. I det enskilda samtalet beskriver alla tre 
vägledarna att de arbetar med att utmana normer och att medvetandegöra de faktorer som 
styr elevens val. Alla tre berättar att när en elev vill göra ett könsöverskridande val till 
gymnasiet så påpekar inte de som vägledare att de bara går personer av det andra könet på 
det programmet. Om eleven själv tar upp ämnet så diskuterar de det, men annars inte. 
Istället uppmanar de eleven att besöka skolan och programmet, för att på egen hand få 
bilda sig en uppfattning om programmet. På så sätt har eleven gjort ett mer medvetet 
könsöverskridande val. Pia beskriver att medvetenheten om hur genus påverkar gör att när 
hon i det enskilda samtalet informerar om de olika programmen så berättar hon om alla 
program för eleven. Hon berättar alltså inte bara om kvinnodominerade programmen för 
tjejerna och tvärtom. 
 
Ann upplever att ganska många elever på hennes skola gör normbrytande val och då kan 
hon stötta dem i det valet. Några tjejer väljer Fordon- och transportprogrammet eller 
Industritekniskt program och killar väljer Vård- och omsorgsprogrammet, framförallt 
nysvenska killar. Några killar med hög status vill bli frisörer, då pratar Ann om att i media 
är många stylister och frisörer killar men det är tjejer som väljer programmet. Det här 
ämnet kan hon fånga upp och prata med dem enskilt om sedan. Det är lättare att utmana 
genusmönster då, det är lättare att svara än när de är i grupp. Tre tjejer har valt Tekniskt 
program och ingen av dem har nämnt att det nästan bara går killar på det programmet. En 
annan tjej har dock valt bort Tekniskt program just p.g.a. att det är för få tjejer där. 
 
Intersektionalitet 
Som vi har sett i tidigare forskning så är genus en del av en maktsamverkan och Eva 
uttrycker att hon använder ett intersektionellt raster för att se vilka faktorer som styr och 
vilka maktfaktorer det finns och hur de samverkar. Medvetenheten om detta gör att Eva 
uttrycker att hon vill utmana eleverna. Man ska inte alltid göra det så bekvämt för sig 
varken för eleverna eller för sig själv, säger hon. Det är ofta flera faktorer som spelar in 
och påverkar elevernas val, inte bara genus. Vägledarna talar om föräldrars påverkan, både 
indirekt och direkt. Familjens sociala klass och utbildningsnivå påverkar också elevens 
studie- och yrkesval. På två av skolorna väljer ca 60 % av eleverna ett yrkesprogram ” av 
gammal tradition” som Ann förklarar det.  
 
Eva berättar om händelse som påvisar hennes medvetenhet om hur genusordningen 
samverkar med andra maktfaktorer, i det här en kulturell faktor som gjorde att hon såg till 
att två elever fick utmanas på flera plan. Det var två invandrarkillar på en högstadieskola 
som låg i ett område där det bodde många invandrare. Skolan låg i kommunen hon 
arbetade i tidigare. Eva såg till att killarna fick göra sin prao på en förskola i ett annat 
område där de bara bor svenskar. De visste inte var förskolan låg. Efteråt reflekterade 
killarna att ”det fanns inte ett enda blattebarn där”. De fick se ett kvinnodominerat yrke 
och det blev ett kulturmöte.  
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Analys: Vägledaren har på sig genusglasögon 
 
I resultatet på detta tema har vi sett att vägledarna uttrycker en medvetenhet om sitt eget 
habitus. Wikstrand & Ulfsdotter Eriksson (2015) talar om att i arbetet med vägledning 
möter man inte bara elevens föreställningar utan även sina egna. Därför behöver 
vägledarna vara medvetna om att t.ex. presentera yrken på ett könsneutralt sätt. Annars 
finns det risk att vägledarna reproducerar föreställningar om yrken. Att analysera och 
reflektera över sin egen vägledning gör dem mer medvetna om vilka normer som styr både 
dem själva och eleverna. Med denna medvetenhet finns det en större möjlighet att utmana 
och förändra rådande normer. Skolan kan bli den plats där den rådande normen och 
därmed reproduktionen utmanas (Wikstrand & Lindberg, 2016). Genom att vara medveten 
om vilka normer som råder kan vägledarna utmana, problematisera och påvisa alternativ. 
På det sättet utmanar de elevens handlingshorisont där genus är en del. 
 
Här talar vägledarna om elevens habitus, deras sociala bakgrund och hur den påverkar 
elevens positionering (Sandell, 2007). Det är flera faktorer som samtidigt påverkar, tex 
föräldrars utbildning och åsikter. Här uttrycker vägledarna en medvetenhet om vilka olika 
normer som styr, inte bara genus, och försöker på olika sätt att påvisa dem för att kunna 
utmana och problematisera för eleverna. De försöker medvetandegöra eleverna vilka 
normer som styr dem. De försöker även påvisa alternativ genom att t.ex. beskriva yrken 
och utbildningar könsneutralt. Det handlar om att våga utmana. De som vill göra 
könsöverskridande val uppmuntras i dessa val. 
 
I det enskilda samtalet arbetar vägledarna för att hindra könsreproducerande mönster och 
påvisa flera alternativ genom att tala om alla program till gymnasievalet, och uppmana 
elever som vill göra ett könsbrytande val att åka och besöka programmet. I den 
strukturella brytpunkten som gymnasievalet utgör behöver eleverna utmanas i sina 
omedvetna och medvetna normer för att de inte ska begränsa sig utan ta del av den ”fulla 
menyn”, d.v.s. att utvidga sin handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 1997). 
 
Resultat: Vägledning är hela skolans ansvar 
 
I det här temat uttrycker alla tre studie- och yrkesvägledarna att vägledning är hela skolans 
ansvar. Att alla tar det ansvaret är nödvändigt för att få in det vida perspektivet i 
vägledningen, uttrycker Ann, och det blir mer resultat om hela skolan arbetar med det. A 
och o är att ha med sig ledningen, rektorer som förvaltning i det här arbetet. Alla tre 
upplever att ledningen är positiva till de insatser vägledarna gör men det är inget som 
förvaltningen i stort arbetar med. När hela skolan arbetar med vägledning är det flera som 
arbetar för att motverkar könsreproducerande mönster i gymnasievalet. Eva berättar att 
hennes förra kommun arbetade med jämställdhet som tema i hela barn- och 
skolförvaltningen under ett år. De insåg att det tar tid att förankra och förändra, att arbetet 
är en process, så temat förlängdes ett år till.  
 
Om inte alla i skolan arbetar med studie- och yrkesvägledning så är det lätt att arbetet 
rinner ut i sanden, anser vägledarna. De skulle vilja ha mer vägledning integrerat i 
undervisningen och de skulle vilja ha mer välplanerat samarbete med lärarna. Ann berättar 
att lärarna är positiva till hennes insatser och att det oftast är ok att hon kommer på t.ex. en 
SO-lektion eller engelska-lektion och har undervisning om t.ex. den könsuppdelade 



24 
 

arbetsmarknaden. Ibland kommer lärarna och ber henne att komma till klassen. Eleverna 
behöver hjälp med att ta siktet framåt igen, 
 
En del lärare arbetar normkritiskt i sin undervisning. Pia berättar om en svensklärare som 
arbetar med de olika diskrimineringsgrunderna. De läser i åk 7 om 
funktionalitet/funktionshinder, i åk 8 kön, sexualitet, könsidentitet och i åk 9 om etnicitet 
och religion. SO-lärarna undervisar om könsuppdelningen på arbetsmarknaden. På 
svenska-lektionerna får de även undersöka ett arbetsmarknadsområde, hur ser det ut, och 
undersöka orättvisan mellan tex mäns och kvinnors löner. De får även undersöka sitt eget 
drömyrke och se förutsättningar. 
 
Alla tre uttrycker även att de skulle vilja ha mer fortbildning för lärarna inom vägledning 
och om arbetsmarknad, yrkesliv och könsuppdelningen på arbetsmarknaden, för att de 
lättare skulle kunna samarbeta med lärarna. De önskar att lärarna talade mer om yrken och 
utbildningar i alla ämnen för att t.ex. motivera eleverna och så att de kan se vad de kan 
använda kunskaperna till i framtiden. 
 
Pia berättar att hon i början av terminen hade en halv fortbildningsdag med all personal 
som arbetar i åk 9 där hon pratade om vad som kommer att hända under året, t.ex. samtal, 
gymnasieval, prao. Hon påtalade att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar 
och poängterade att alla ska arbeta för att eleverna inte ska göra val som grundar sig på 
kön, etnicitet och social bakgrund. Pia tror att alla inte vet att det är allas ansvar på skolan. 
På hennes förra skola hade hon fortbildning för personalen om de allmänna råden. Hon 
påvisade vad en lärare ska göra som en del i undervisningen, just att lärarna är en del av 
vägledningen. Hon påvisade vad som påverkar val. Personalen fick reflektera över hur de 
själva hade gjort sina val och då märkte Pia att de förstod på ett helt annat sätt. Hon 
pratade utifrån Gottfredsons teori om hur man begränsar sig: man väljer först och främst 
utifrån kön sedan social klass, sen kompromissar man och tittar man på vad som är möjligt 
och rimligt utifrån betyg m.m. Hon tog upp yrken man ärver. Sedan fick de arbeta med det 
i arbetslagen och diskutera hur skulle de kunna få in vägledning i undervisningen. Om 
man kopplade till dem själva och att det inte var ett merarbete då var det ok, men en del 
rann ut i sanden, beskriver Pia. Efter detta fick hon in bra förslag som de kunde arbeta 
vidare med tillsammans med personalen. Det blev en bra dialog. 
 
Slutligen tar vägledarna upp skolans kompensatoriska roll. De talar om att skolan har ett 
ansvar för att bredda perspektiv för alla elever genom att påvisa många yrken, visa att alla 
val är möjliga oavsett vilken bakgrund, t.ex. kön, eleven har. Det är särskilt viktigt för 
elever som inte har så stort stöd hemifrån att de verkligen får stöd i skolan även vad gäller 
vägledning. Det är en uppfattning som de delar med sina lärar-kollegor. Ett exempel är 
Evas besök på en högskola med åk 8, där det var viktigt för henne att alla elever följde 
med, inte bara de som tänkt söka högskoleförberedande program. För många elever, både 
svenska och de med utländsk bakgrund kanske det var enda besöket på en högskola.  
 
Analys: Vägledning är hela skolans ansvar 
 
I resultatet har vi sett att vägledarna talar om att alla i skolan måste hjälpas åt och 
samarbeta även från ledningens sida. Studie- och yrkesvägledning är allas ansvar och 
framgångsfaktorn är att ha med sig ledningen i arbetet. Detta belyser även styrdokumenten 
(Lgr 11, 2016), Skolverkets allmänna råd, 2013) och Skolinspektionen (2013). Kan 
ledningen belysa och skapa möjligheter för integrerad studie- och yrkesvägledning i 
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verksamheten så kan man förändra och motverka reproducerande mönster i gymnasievalet 
(Skolinspektionen, 2013). Vägledarna uttrycker att de och några få lärare gör enstaka 
insatser men att det är för lite för att skapa förändring t.ex. motverka könsreproducerande 
mönster i studie- och yrkesval.  
 
Fortsättningsvis uttrycker vägledarna att förändringsarbete förutsätter samarbete och man 
måste också vara medveten om att en sådan förändring är en process, det är inget man 
förändrar över en natt, och detta arbete måste få ta tid. Det måste även finnas tid och 
möjlighet till fortbildningsinsatser (Skolverket, 2013) inom vägledning för personalen, 
annars blir det lätt att vägledningsarbetet bara blir några enstaka insatser av några få lärare 
och vägledare, som beskrivs ovan. Personalen behöver medvetandegöras om hur den 
ojämlika arbetsmarknaden för kvinnor och män och vilka faktorer som påverkar elevernas 
handlingar och val. Personalen behöver även medvetandegöras om att studie- och 
yrkesvägledning är hela skolans ansvar (Skolinspektionen, 2013). Fortbildning av personal 
kan göras av studie- och yrkesvägledare som i Pias exempel eller genom 
fortbildningsinsatser från Skolverket. 
 
Vidare talar vägledarna om skolans kompensatoriska roll, som innebär att skolan ska 
sträva efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen, och hit kan man koppla arbetet med att vidga elevers perspektiv på studie- 
och yrkesval vad gäller kön, etnicitet och kulturell och social bakgrund (Skolverket, 
2013). 
 
Resultat: Vid vägledning 
 
I det här temat berättas det om olika övningar som vägledarna beskriver att de gör med 
eleverna för att vidga deras genusperspektiv. Först Eva och Pia som berättar om olika 
övningar som de gör på högstadiet. Därefter beskriver Ann övningar och prao hon ordnar 
för elever i lägre åldrar.  
 
Först Eva berättar att elevens ”fria val” är en känslig fråga på högstadiet för de är i 
puberteten och vill frigöra sig. Hon har en övning som hon gör i mindre grupper om tio 
elever och hon träffar dem då 2–3 ggr. Övningen heter: Vad bär du i ryggsäcken? Eleverna 
får kort med olika faktorer som kan påverka gymnasievalet. När Eva sammanställer 
resultatet så visar det oftast att det är mest inre faktorer som påverkar t.ex. intresse och 
värderingar, alltså jaget. Det faktorer som påverkar minst, enligt eleverna är kön och 
föräldrars utbildning. De blir väldigt upprörda över att de alternativen ens finns med. Då 
får Eva gå in försiktigt för det är en känslig fråga och eleverna känner sig provocerade. 
När hon frågar varför så många tjejer går vård och killar går el så svarar eleverna ”de vill 
väl gå där”. Eva ser det som att hon i alla fall ger dem en första ”snurr i huvudet” så det får 
sjunka in. Det brukar vara en elev i varje grupp som förstår och säger t.ex. att kommer 
man från ett hem där alla har pluggat på högskola så gör man det fastän man inte vill. Den 
elevens ord väger så tungt så då behöver inte Eva säga det.  
 
Eva beskriver även en övning hon gör om fördomar. Hon låter eleverna i mindre grupper 
diskutera fram till en persons utseende, bostad, namn och ålder utifrån följande: personen 
är tatuerad, snusar och arbetar på en grisgård. Resultatet brukar bli: en man i 50-årsåldern 
som bor i ett sunkigt hus och är smutsig. När Eva säger att det är hon själv för tjugo år 
sedan, blir det rätt tyst i klassrummet. Efter den övningen får eleverna i uppgift att välja ett 
studie- och yrkesval som de tycker verkar intressant och som inte grundar sig i deras kön 
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och sociala bakgrund. Till det har Eva gjort egna programcirklar som eleverna få titta på 
och diskutera utifrån. Hon har varit noga med att ha bilder av personer av olika kön och 
etnicitet som representerar de olika programmen. 
 
Eva berättar vidare att hon ordnade workshops på en högskola för årskurs 8. För henne var 
det viktigaste att alla skulle med, inte bara dom som funderade på att välja ett 
högskoleförberedande program. Skolan ska vara kompensatorisk och i det här fallet så vet 
sedan alla elever vad en högskola är när Eva informerar om högskoleförberedande 
program. Även om de sedan väljer ett yrkesprogram så gör de ett mer medvetet val. 
Eleverna tyckte det var en toppendag. Eva skulle helst vilja att sådana här dagar ska 
arrangeras tillsammans med lärarna, hon vill att det ska vara ett gemensamt projekt. 
 
Pia berättar först att hennes kollega har ansvaret för kommunens sexor och där har han 
lektioner om den könsuppdelade arbetsmarknaden och håller sedan i diskussioner utifrån 
detta. Sedan berättar Pia att hon visar statistik i klasserna på högstadiet: Varför är det fler 
män som väljer vissa yrken och kvinnor väljer andra? Hon visar yrkesfilmer med tex. 
manlig förskollärare och kvinnlig driftsoperatör. Eleverna får diskutera könsskillnader och 
om det finns manliga och kvinnliga yrken. Hon ställer även frågan till eleverna: om du var 
tjej istället för kille (och vice versa) skulle du ha valt annorlunda då? Skulle det ha 
påverkat ditt val i så fall? Det skulle det nog, varför det? Hon gör även värderingsövningar 
och fyra hörn-övningar. 
 
En tredje övning som Pia beskriver är att hon brukar visa filmen ”Felix stör en ingenjör”. 
Eleverna får fundera på vilka ämnen en ingenjör behöver vara bra på. Sedan har hon även 
en tävling i åk 7 där hon skriver upp alla skolämnen på tavlan och sedan får eleverna i 
grupp skriva upp yrken på post-it-lappar och sätta upp vid de olika ämnena. Det laget som 
satt upp flest lappar har vunnit. När Pia visar filmer så tittar hon alltid på dem först för att 
se att de t.ex. visar yrken könsneutralt. använder sig av olika filmer som informerar om 
yrken och gymnasieprogram. Hon använder även Tremedias jobbkort och har gjort egna 
kort om de olika gymnasieprogrammen med bilder på både män och kvinnor på varje 
program. Hon använder även LR:s material ”Det öppna klassrummet”. De tre vägledarna 
beskriver att de försöker visa yrken på ett könsneutralt sätt för att alla elever ska få 
förebilder inom alla yrken. 
 
De beskriver vidare att hela åk 8 åker till en teknikmässa där olika teknikföretag och 
gymnasieprogram får visa upp sig och alla eleverna får prova på t.ex. att svetsa och 
robotprogrammera. Efter det kan det vara både tjejer och killar som vill göra sin prao på 
ett svetsföretag. Ann och Pia organiserar prao för åk 8 och 9. Nästa projekt är en 
arbetsmarknadsdag i höst som Pia berättar att hon planerar tillsammans med ämneslagen 
får att få lite draghjälp. Det kommer att bli föreläsning med arbetsmoment, intressetest och 
bjuda in någon/några som gjort ett normbrytande val. Ann säger att hon planerar en yrkes- 
och bransch-mässa i slutet på maj. Den ska anordnas varje år och åk 4 och 7 ska alltid få 
gå på det. Hon siktar på att bjuda in normbrytare t.ex. manlig frisör för att påvisa 
förebilder. 
 
Inom Anns verksamhet förekommer alltså prao i åk 8 och 9, beskriver hon. Dessförinnan 
har eleverna i yngre åldrar varit ute på ett arbetsplatsbesök i åk 5 och 6. I femman får de 
prova på ett yrke inom skolans värld tex, vaktmästeri, städ, kök, förskola, f-klass och åk 1, 
ibland även åk 2. Ann organiserar och eleverna blir tilldelade en plats. I åk 6 är eleverna 
med en närstående en dag. Ann säger att hon hjälper till att ordna platser om det behövs. 
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Totalt får de alltså prova på fyra olika yrken innan gymnasievalet och Ann försöker pusha 
dem att välja ett yrke under praoperioden som de inte känner till. Ofta kommer de då på 
uppgifter som de gillar i det yrket men som inte finns i det yrket de har tänkt sig jobba 
inom i framtiden. Då kan man kolla efter fler yrken som har de uppgifterna. De får önska 
en praoplats inom kommunens gränser, både kommunalt och privat eller ordna en plats 
själva. Ann tycker det är ett obligatoriskt moment att lära sig ta kontakt och försöka ordna 
en praoplats själv. Om man inte får lära sig det då och inte har praktik på ett 
högskoleförberedande program, när ska man klara det då? funderar Ann. 
 
Analys: Vid vägledning 
 
Övningarna i resultatet om vid vägledning kan förstås genom Hodkinson och Sparkes 
(1997) teori om att utvidga elevernas handlingshorisont, att se mer än vanligt. Vägledarna 
undervisar om hur arbetsmarknaden ser ut, diskuterar könssegregeringen och utmanar 
elevernas normer genom värderingsövningar. Övningarna handlar även om att utmana de 
normer och mentala kartor (Gottfredson, 1981) om genus och yrken som eleverna har. 
Vägledarna gör olika studiebesök, arbetsmarknadsdagar och ordnar prao för att vidga 
elevernas perspektiv och påvisa att flera val är möjliga, ”att bredda menyn”. Att göra 
studiebesök på en högskola för elever där ca hälften väljer yrkesprogram är också ett sätt 
att vidga elevernas handlingshorisont och påvisa alternativ. Att informera om yrken 
könsneutralt är även det ett sätt att påvisa fler valmöjligheter för alla elever så att de inte 
begränsar sig till några få alternativ utifrån t.ex. vilket kön de har (Gottfredson, 1981). 
Vägledarna ger eleverna möjlighet att granska olika valmöjligheter.  
 
Att börja med vägledning i tidiga åldrar är helt i linje med Gottfredsons (1981) teori som 
talar om att barn begränsar sig redan i förskoleåldern utifrån kön. Genom att vara 
medveten om teorin om individers begränsningar och kompromisser utifrån kön kan 
vägledare utmana dessa på ett tydligare sätt. Även styrdokumenten (Lgr 11, Skolverkets 
allmänna råd) talar om vägledning i tidigare åldrar och att vägledningen ska gå som en röd 
tråd genom utbildningen. 
 
Slutligen i det här avsnittet uttrycker vägledarna vikten av att påvisa förebilder inom alla 
yrken för både tjejer och killar. Detta skriver även Jan O. Jonsson i SOU 2004:43. Han 
påvisar att det är en viktig faktor för att få t.ex. kvinnor att välja mansdominerade yrken. 
Hodkinson & Sparkes (1997) visar att våra val ofta är pragmatiska och rationella. Genom 
att ge förebilder inom olika yrken kan det vara lättare för eleven att göra normbrytande 
val. 
 
Resultat: Elevens habitus 
 
Under det här sista temat kommer vägledarna att beskriva vad som formar elevens habitus, 
vilka uttryck det kan ta sig och hur vägledarna arbetar för att vidga elevens perspektiv. 
Först handlar det om skillnaden i självförtroende hos eleverna beroende på vilket kön de 
har. Sedan kommer det att handla om föräldrars påverkan och därefter om elevernas 
medvetenhet om yrkens könskodning och vägledarnas arbete för att motverka detta. 
Slutligen påvisas hur vägledarna beskriver att den sociala bakgrunden påverkar och deras 
arbete med detta.  
 
När det gäller självförtroende beskriver Pia att de egenskaper eleven ser hos sig själv och 
vilka egenskaper som blir bekräftade hos sig själv och av omgivningen påverkar elevens 
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självbild. Eleven kanske är jättebra på vissa saker men ser de inte. En generell 
könsskillnad som hon har sett är skillnaden i självförtroende. En kille kan säga: ”jag ska 
gå natur för jag är så himla bra i matte”. Då han har C i matte, medan en tjej som har B i 
betyg i alla ämnen säger: ”vet inte om jag klarar natur, det är nog alldeles för svårt för 
mig. Killen säger: ”Jag är jätteteknisk” för han fixar lite med datorn hemma, men hon 
tycker inte alls att hon är teknisk men egentligen så klarar hon det lika bra. Vad man tror 
om sig själv inom vissa bitar, spelar in i valet av program, uttrycker Pia.  
 
Sedan uttrycker vägledarna att föräldrar påverkar väldigt mycket. Från vägledarnas 
perspektiv ser de att föräldrarna talar om att är man tjej ska man välja ett kvinnligt kodat 
program och killar ska välja ett manligt kodat program och begränsar på så sätt sitt barn. 
Ann berättar om en tjej som ville gå byggprogrammet men blev avrådd av sina föräldrar. 
De var oroliga för henne eftersom yrket var så manligt betingat. De tyckte att hon skulle 
välja Barn- och fritidsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet istället. Föräldrar 
lägger in sina åsikter och erfarenheter i barnets val, menar de intervjuade vägledarna. Ann 
berättare att tjejen som blev avrådd från att gå byggprogrammet av sina föräldrar fick efter 
samtal med Ann göra ett intressetest som påvisade hennes styrkor och intressen. Sedan 
hade de samtal tillsammans med föräldrarna, där Ann kunde visa var tjejens styrkor låg. 
Till slut kunde föräldrarna stötta sitt barn i valet till byggprogrammet. Tyvärr kom hon 
inte in på byggprogrammet men valde då svets-programmet, alltså Industritekniska, 
istället men då kunde föräldrarna stötta henne även i det beslutet. Det kanske är 
föräldrarna vi ska börja påverka först? funderar Ann. Även om föräldrarna säger att barnet 
får välja vad det vill, så påverkar föräldrarnas yrkesval eleven, uttrycker vägledarna. 
Många gånger när eleven vill gå ex. El- och energiprogrammet så är pappan elektriker. 
Ibland kan även eleven se alla nackdelar i föräldrars yrkesval och vill absolut inte välja 
samma yrke. 
 
Nästa del av elevens habitus som vägledarna beskriver är att eleverna är väldigt medvetna 
vilka gymnasieprogram och yrken som är manligt och kvinnligt kodade. När vägledarna 
försöker presentera yrkena könsneutralt kan en del elever bli upprörda. Flera elever tittar 
inte på utbudet av alla program utan har redan valt bort vissa p.g.a. könskodningen. När 
vägledarna vet om att det är elever som behöver utmanas i sina funderingar kring valet, för 
att de begränsar sig, säger vägledarna att de försöker pusha dem att välja något annat yrke 
under prao-perioderna. Pia brukar även utmana elever i klassrummet, berättar hon, när de 
pratat om mans- och kvinnodominerade yrken genom att ställa frågan: om du hade varit 
det andra könet – hade du valt annorlunda då? Efter en stund eftertanke brukar de flesta 
svara ja på den frågan. För att ytterligare kunna vidga elevens perspektiv beskriver Ann att 
hon vill börja med vägledning i tidiga åldrar. Hon vill ha ett vägledningssamtal redan i åk 
5 eller 6 som fokuserar på elevens styrkor. Om hon märker att de redan begränsar sig så 
kan hon utmana dem i samtalet.  
 
De tre vägledaren talar om att de försöker belysa alla yrken likvärdigt, ge alla lika stor 
uppmärksamhet. De har tänkt igenom vad det är för bilder som presenteras på tex. 
yrkeskort, filmer och Powerpoint. Detta gör de båda i klassrummet och i det enskilda 
samtalet. Även om eleven tydligt visar vilka yrken den inte är intresserad av så försöker 
vägledaren uppmärksamma dem också. Man pratar även om de programmen som eleven 
väljer bort för att eleven ska se att alla val står öppna. Vägledarna talar om att de visar 
statistik på den könsuppdelade arbetsmarknaden och sedan får eleverna diskutera varför 
det ser ut så. De försöker presentera yrken och program på ett könsneutralt sätt, tex genom 
att visa människor av båda könen som arbetar i varje yrke. De försöker också ha med 
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människor med olika etniska bakgrunder på bilderna och i filmer. Ett ämne som 
vägledarna uttrycker tveksamhet inför är lönebilden på arbetsmarknaden. Ska jag som 
vägledare ta upp ämnet och i så fall hur? Ska de diskutera ämnet, ta upp vad man tjänar i 
olika yrkesgrupper och att det är skillnad i lön på traditionella kvinnoyrken och 
mansyrken? Eller kan det göra att killar ännu mer väljer bort traditionella kvinnoyrken? 
Men å andra sidan kan det ju göra att tjejer hellre väljer mansdominerade yrken. När en 
elev gör ett könsöverskridande val så berättar vägledarna att de försöker att inte göra så 
stor sak av det om inte eleven själv tar upp ämnet. Om t.ex. en tjej är orolig för att det 
”bara är killar i klassen”, så försöker Pia säga: spelar det så stor roll för dig? Är det inte 
utbildningen i sig som är det viktiga? Helst vill eleverna ha blandade klasser med både 
killar och tjejer. Alla vägledaren uppmuntrar särskilt dessa elever att besöka programmet 
och gå på öppet hus, så att de själva får bilda sig en egen uppfattning. 
 
Den sociala bakgrunden påvisas genom att på två av dessa högstadieskolor väljer 60 % av 
eleverna yrkesprogram vilket har med att det är ”en gammal bruksort” som Ann säger. Här 
är det inte lågstatus att välja ett yrkesprogram, säger Pia. Eva beskriver att den sociala 
bakgrunden är viktig att prata om. Hon frågar aldrig: vad jobbar din mamma och pappa 
med? Den frågan förutsätter att alla arbetar, vilket inte alla gör. Dessutom förutsätter 
frågan att den att man bor tillsammans med är en mamma och en pappa men man kanske 
bor med två mammor eller med andra än sina föräldrar? Istället frågar hon: Vilka bor du 
tillsammans med? Vad pysslar de med på dagarna? Pia använder ordet vårdnadshavare 
eller ”vuxna därhemma”. Sen kan man komma vidare med förväntningar, påverkan, hur 
pratar de hemma om studier, när hon har som syfte att veta lite mera. 
 
Analys: Elevens habitus 
  
I den sista resultatdelen som handlar om vad som påverkar elevens habitus har vägledarna 
tagit upp ämnen som självförtroende, föräldrars påverkan, könskodningen på yrken, och 
den sociala bakgrunden. Sedan har de beskrivit hur de arbetar för att motverka dessa. Först 
talar de om att könsordningen påverkar även självförtroendet hos en individ, vilket även 
tas upp i SOU 2004:43. I exemplet där tjejen har bättre betyg än killen i matematik men 
hon ändå väljer bort tekniskt program, påvisar en könsordning där killen har större tilltro 
till sin egen förmåga inom tekniskt område än vad tjejen har. Vägledaren påvisar ett 
område som behöver utmanas. 
 
Därefter påtalas föräldrars påverkan. Föräldrars utbildningsnivå och yrkesval har stor 
inverkan på elevers gymnasieval. Det samma gäller föräldrars förväntningar och åsikter på 
elevens studie- och yrkesval. Vägledarna försöker utmana elevers och till viss del även 
föräldrars normer så att eleven inte ska begränsa sina val utifrån vilket kön den har 
(Gottfredson, 1981). Ann beskriver även att hon arbetar med att påverka även föräldrar när 
ungdomen vill göra ett könsöverskridande val till gymnasiet. För att eleven ska 
medvetandegöras om att kön påverkar, frågar Pia eleven: om du hade ett annat kön hade 
du då gjort ett annat val? Detta för att eleverna själva ska bli medvetna om att kön är en 
påverkansfaktor och att de inte ska begränsa sig utifrån det (Gottfredson, 1981). Wikstrand 
och Ulfsdotter Eriksson (2015) talar om reproduktion i form av yrkesarv. Detta påtalar 
även vägledarna att de märker hos sina elever. Vilket yrke föräldrarna har påverkar 
eleverna studie- och yrkesval. Yrkesarvet påverkar också vilket studie- och yrkesval 
eleven väljer bort.  
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Könskodningen på olika gymnasieprogram och yrken är eleverna medvetna om, beskriver 
vägledarna. Könskodningen bestäms inte bara av arbetsgivaren utan även av allmänna 
förväntningar som finns på de olika könen både som yrkesarbetande, medborgare, partner, 
förälder mm. Utifrån det synsättet blir inte arbetsmarknaden könsuppdelning ett individens 
fria val. (SOU 2004:43). Vägledarna beskriver att de försöker belysa alla yrken på ett 
könsneutralt sätt. På så vis följer de Lgr 11 som säger att vi som arbetar i skolan ska ”bidra 
till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 
bakgrund.” (s 17)  
 
Slutligen talar de intervjuade om hur den sociala bakgrunden påverkar elevens habitus. 
Sandell (2007) talar om den lokala praktiken, d.v.s. hur den geografiska och sociala miljön 
påverkar elevernas studie- och yrkesval. Detta visas i två fallen där val till yrkesprogram 
är vanligt. Detta skiljer sig från statistiken på nationell nivå där 39 % av tjejerna och 51 % 
av killarna i åk 9 eleverna väljer yrkesprogram (SCB, 2016). Vägledarna uttrycker att de 
väljer att tala om familjen på ett neutralt sätt. Familje-sammansättningen kan idag se 
väldigt skiftande ut, vilket vägledarna är medvetna om. Familjer består inte alltid av 
mamma, pappa och barn. Vägledarna frågar könsneutralt om familjen. 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur arbetet med ett genusperspektiv på 
studie- och yrkesvägledning utformas. Utifrån intervjuer med tre studie- och 
yrkesvägledare har studien belyst frågor om hur vägledarna ser på sitt uppdrag och hur de 
beskriver sitt arbete med att ha ett genusperspektiv på vägledning. 
 
Först tittar vi på studiens syfte om att undersöka hur vägledare ser på sitt uppdrag med att 
ha ett genusperspektiv på vägledning. Vägledarna beskriver ett genusperspektiv på 
vägledning börjar med att vägledaren själv har en medvetenhet om ämnet och sina egna 
normer. De ser det som en process och att hela tiden arbeta med sig själv och sina egna 
normer för att kunna bemöta alla elever på ett likvärdigt sätt. De uttrycker även att de 
måste ha kunskap om vilka normer som styr i samhället för att kunna påvisa och utmana 
dessa hos eleverna. Eleverna behöver utmanas för att inte begränsas av sociala 
reproducerande mönster, där genus är en del, och för att vidga deras handlingshorisont. 
Vägledarna beskriver att eleverna får göra studiebesök, prao, arbetsplatsbesök och besök 
på gymnasie- och högskolor. Detta bidrar till att vidga elevernas handlingshorisont 
(Hodkinson & Sparkes, 1997) och få möjlighet till att göra mer välgrundade studie- och 
yrkesval. Det höjer elevernas val-kompetens. 
 
Medvetenheten både hos vägledarna och övrig personal behöver öka, anser vägledarna, 
men även att skapa medvetenhet hos eleverna i dessa frågor om bl.a. genus är viktigt. Och 
kanske som en av de intervjuade beskriver det, skapa en medvetenhet även hos föräldrar 
att bl.a. genus styr elevernas val. Vi kanske behöver öka valkompetensen hos föräldrar för 
att öka chanserna till elevens fria val och utveckla elevernas habitus. Vägledarna uttrycker 
att föräldrar påverkar sina barn, både direkt och indirekt. De talar om föräldrar som 
hindrar en elev från att göra könsöverskridande val till gymnasiet och föräldrar som vill att 
eleven ska välja samma yrke som hon/han själv. Vägledarna talar om att föräldrarna 
påverkar indirekt genom att eleverna väljer program och yrke som de känner till, d.v.s. 
föräldrars yrke. Här har skolan en kompensatorisk roll för att förhindra reproducerande 
mönster (Skolverket, 2013) och att eleverna begränsar sig i sina studie- och yrkesval.  
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Informanterna upplever att de har en medvetenhet om arbetsmarknadens könsuppdelning. 
I deras habitus finns en kunskap om vilka maktfaktorer som styr. De uttrycker att genus 
skapas intersektionellt, det hör ihop med andra maktfaktorer som styr våra normer. De har 
ett intresse av att arbeta med dessa frågor. Vägledarna i den här studien har fått delta i 
fortbildning och anmält intresse till det. De har på så sätt stor kunskap i ämnet. Det är inte 
alla som har det intresset. Därför är det viktigt att skolledningen trycker på och låter 
studie- och yrkesvägledningen integreras i undervisningen, precis som Skolinspektionens 
rapport (2013) påtalar. Enligt de intervjuade arbetar inte deras skolor, precis som skolorna 
i Skolinspektionens undersökning (a.a.) aktivt för att motverka begränsningar i elevernas 
studie- och yrkesval utifrån kön, social eller kulturell bakgrund. Det finns en medvetenhet 
om vad som påverkar elevernas val men det saknas ett målinriktat arbete på skolorna hur 
man motverkar reproducerande mönster i elevernas gymnasieval (a.a.). 
 
Precis som de allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (2013) skriver så ger 
vägledarna i studien uttryck för att vägledning är hela skolans ansvar. Ledningen har en 
viktig funktion att tydliggöra målen för studie- och yrkesvägledningen inom verksamheten 
och även att utvärdera och följa upp målen. Ledningen ska verka för att personalen har rätt 
kompetens för uppgiften, t.ex. kunskap om reproducerande mönster vad gäller genus, 
etnicitet och kulturell bakgrund, och få möjligheter att utföra sina uppgifter med 
vägledning. Fortbildning kan ske inom verksamheten t.ex. att studie- och yrkesvägledare 
fortbildar sina lärar-kollegor, som Pia i studien fick möjlighet att göra, eller att personalen 
får ta del av kompetensutveckling som Skolverket anordnar. Vägledarna i studien 
uttrycker att de och tillsammans med några få lärare gör vägledningsinsatser men att det 
inte räcker till. Ledningen måste se till att all personal får information och utbildning i att 
arbeta med vägledning. Det är först när all personal arbetar med detta som en verklig 
förändring kan ske för att förhindra reproducerande mönster. Idag får vägledarna be om 
lov hos lärarna för att få ha vägledning med eleverna. Det blir enstaka insatser som lätt 
bara rinner ut i sanden, som en av de intervjuade uttrycker det.  
 
Den andra delen av syftet handlar om hur vägledarna beskriver sitt arbete med ett 
genusperspektiv på vägledning. Vägledarna beskriver att de försöker uttrycka sig 
könsneutralt om alla yrken och utbildningar. De studerar filmer och bilder innan de visar 
dem för eleverna för att se att det finns människor av båda könen som representerar alla 
yrken. De utmanar elevernas normer i olika övningar så att de utmanas i sina mentala 
kartor över yrken och utbildningar (Gottfredson, 1981). I de enskilda samtalen försöker 
vägledarna också informera könsneutralt om de olika gymnasieprogrammen genom att tala 
om alla program med alla elever. Om de märker att eleven begränsar sig utifrån kön så 
försöker de utmana dem. Elever som vill göra könsöverskridande val uppmuntras till det. 
Vägledarna arbetar således med att utmana och utvidga elevernas handlinshorisont 
(Hodkinson & Sparkes, 1997) genom olika övningar i grupp men även i det enskilda 
samtalet. 
 
Mer vid vägledning i undervisningen 
 
Ett förslag som påvisats i studien är att det behövs mer vid vägledning, både av studie- och 
yrkesvägledare och lärare i grundskolan. Detta påtalar både Skolverket (2013), 
Skolinspektionen (2013) och vägledarna i studien. Vägledningen kan utföras av både 
lärare och studie- och yrkesvägledare och integreras i den ordinarie undervisningen. 
Vägledningen behöver börja tidigt för att eleven ska uppleva den röda tråden genom 
grundskolan och till vidare utbildning. Att börja tidigt med vägledning innebär att eleverna 
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får ökad valkompetens och självkännedom. Det kan förhindra att elevens val styrs av 
sociala reproducerande mönster. En vägledningsportfolio som börjar redan i åk 1, är ett 
förslag. Där samlar eleven vägledningsuppgifter de genomfört genom hela grundskolan 
och eleven utmanas tidigt i sina begränsningar som könet innebär (Gottfredson, 1981).  
 
Ett annat förslag är att integrera studie- och yrkesvägledningen som skolan i Finland. Lina 
Holm och Daniela Westling skriver på Lärarnas Riksförbund i en artikel (2014-05-20) om 
Finlands studie- och yrkesvägledning. I Finland har eleverna lektioner i studie- och 
yrkesvägledning på schemat. Elevhandledaren, som är titeln, har nationella styrdokument 
att följa och ska handleda eleverna i de olika ämnena, stödja deras studieutveckling och 
hjälpa till vid inlärningssvårigheter. Elevhandledaren ska även handleda och stötta elevens 
självförtroende och personliga utveckling och varje elev ska ha minst 76 timmars 
handledning varje läsår. Innehållet i lektionerna är t.ex. studiefärdigheter, självkännedom, 
möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet (a.a.). I detta kan man lägga in 
undervisning om begränsningar i studie- och yrkesval utifrån kön, etnicitet och social 
bakgrund. På detta sätt kan skolan tidigt motverka begränsningar i elevens studie- och 
yrkesval. Dessutom blir studie- och yrkesvägledning integrerat i den ordinarie 
undervisningen och det är mer personal som arbetar med dessa frågor i skolan. 
 
Alla tar på sig genusglasögon 
 
Tidigare forskning har påvisat att valet till gymnasiet i åk 9 påverkar kvinnors fortsatta 
livssituation genom sämre arbetsvillkor, löner och pensioner, eftersom de ofta väljer yrken 
inom den offentliga sektorn där inte lönerna är så förmånliga. Kvinnor tar dessutom 
fortfarande det största ansvaret för familj och hushåll även om en förändring håller på att 
ske (SCB, 2016). Numera studerar fler kvinnor än män på högskolenivå (a.a.) men det är 
fortfarande män som innehar chefsposterna, både i offentlig och privat sektor. Det är det 
här glappet jag har belyst i min studie och vill förändra. Studien visar att studie- och 
yrkesvägledare har en viktig roll i detta förändringsarbete men vi kan inte göra arbetet 
själva. Alla inom grundskolan behöver bli medvetna om ojämlikheterna för att kunna 
arbeta mot studie- och yrkesval som begränsas av könsreproducerande mönster. Skolan är 
en del av samhället som kan motverka könsreproducerande mönster med det behövs även 
att fler parter medverkar i arbetet. Föräldrar är en viktig part men även kommunledning 
och politiker som har påvisats i forskningen. Två andra parter är företag och 
organisationer som kan arbeta mer med jämlikhet och utmana könsordningen inom 
verksamheten. Det behövs alltså en ökad medvetenhet i samhället och om vilken 
könsordning som styr och hur vi kan utmana den. Det behövs även en vilja bland flera 
parter att förändra könsordningen i samhället. Kan vi uppnå ett mer jämlikt arbetsliv med 
mer jämlika arbetsvillkor och fler yrken med jämnare könsfördelning så gynnar det i 
slutändan både kvinnor och män. 
 
Sist i detta arbete finns en metodbank (bilaga 2) om normkritisk vägledning med länkar 
till användbart material. Detta är sammanställt av Mia Lindberg, Malmö högskola, som 
hon delade med sig av under kursen ”Tala om arbetslivet” i Varberg i mars i år. Du är 
välkommen att ta på dig genusglasögonen! 
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Bilaga 1 
 
Frågor till studie- och yrkesvägledare om genusmedveten vägledning 
 
Hur arbetar du/ni med genusmedveten vägledning? 
 
Vilka insatser görs? 
 
När görs det? Vilka årskurser? 
 
Hur görs det? Vilka lektioner tas i anspråk? Hur många? Vid/snäv vägledning?  
 
Gruppvägledning? 
 
Hur länge har ni arbetat så här? 
 
Vilka genomför dem? Lärarna/syv Hur fungerar samarbetet? 
 
Metoder, arbetsmaterial,  
 
Studerar ni läromedel, yrkesfilmer med normkritiska ögon? 
 
Kommer initiativet uppifrån?  
 
Stödet uppifrån?  
 
Hur har arbetsplanen/syv-planen arbetats fram?  
 
Röda tråden? 
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Bilaga 2 
 
Metodbank normkritisk vägledning 
 
Hedlin, Maria: Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:430176/FULLTEXT01.pdf 
 
Alla olika, alla lika: O/LIKA: Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering. 
http://enhemlighet.se/wp-
content/uploads/2012/09/allaolikaallalikas_olika_lattlast_version.pdf 
 
RFSL ungdom: BRYT! Ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i 
synnerhet http://rfslungdom.se/webbshop/bryt 
 
Arvsrätt/ Funktionsrätt Sverige/SPSM: Date – lärmaterial. Om att tillgängliggöra våra 
miljöer. För alla. Oavsett funktionssätt. http://date-larmaterial.se/4-9/om-date-4-9/ 
 
Länsstyrelserna: Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF Jämt: 
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-
samhalle/jamstalldhet/esf-jamt/ESFJAMT_GOR.pdf 
 
Careersnz: Kiwi-cards (The images on the cards have been designed to represent broad job fields 
and to be gender neutral. https://www.careers.govt.nz/practitioners/tools-and-activities/kiwi-
cards/ 
 
Handikappförbunden: mediabilden av personer med funktionshinder: 
http://www.hso.se/Global/Arbete%20och%20f%C3%B6rs%C3%B6rjning/Nationella%20
handlingplanen/Mediabilden%20av%20personer%20med%20funktionshinder.pdf 
 
SCB: På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2016.  
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2015B16_BR_X10BR1601.pdf  
 
Skolverket. 2016. Tala om arbetslivet! Ett genusmedvetet och normkritiskt metodmaterial 
för hela skolan. https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3588  
 
http://maktsalongen.se/ 
 
http://www.machofabriken.se/ 
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