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Title 
 
“Hope that I do not influence them at all…” 

- Guidance counsellors work with gender-stereotyped choices of education 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledarens 

arbete med könsstereotypa studieval till gymnasieskolan. Metoden för att samla in data har 

varit halvstrukturerade intervjuer med fem studie- och yrkesvägledare på grundskolan. Som 

teoretisk utgångspunkt har vägledningsteorier framtagna av Gerald Egan och Kerstin 

Hägg/Svea Maria Kuoppa använts tillsammans med Yvonne Hirdmans genusteori. Resultatet 

har visat att vägledarnas jobb med elevernas val till gymnasieskolan präglas av generell 

information till alla elever och samtal med enskilda elever. I samtalen används utmaningar 

som ett av sätten att få eleverna att se alternativ til sina tankar och idéer om framtidens studie- 

och yrkesval. Ingen av de vägledare som intervjuats har ansett att de ska arbeta med att 

motverka könsstereotypa studieval. De slutsatser som dragits är att vägledarnas arbete snarare 

reproducerar genusordningen än att bryta de förväntningar och strukturer som ger 

könssegregerade utbildningar på gymnasieskolan.    

 
Abstract  
 
The aim with this diploma work has been to describe and analyse how guidance counsellors 

work with gender-stereotyped choices of education to the comprehensive upper secondary 

school. The method has been to perform interviews with five guidance counsellors on the 

compulsory education level. As a theoretical starting point, guidance theories developed by 

Gerald Egan and Kerstin Hägg/Svea Maria Kuoppa have been used combined with Yvonne 

Hirdmans’ gender theory. The results have shown that the guidance counsellors work with the 

students’ choices to the comprehensive upper secondary school are characterized by general 

information to all students and deliberations with individual students. In the deliberations, 

challenges are used as one of the ways as to make the students see alternatives to their 

thoughts and ideas about their future choices of education and labour. None of the counsellors 

that have been interviewed have had the opinion that they should be working on counteracting 

gender-stereotyped choices of education. The conclusions that have been made are that the 

counsellors’ work, rather than breaking expectations and structures that leads to gender-

segregated educations, reconstructs the gender-order.  
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Inledning 
Ett uppdrag som åligger skolan enligt Lpo94 är att motverka begränsningar i elevens studie- 

och yrkesval som grundar sig på bland annat kön.
1
 Varje år visar övergången mellan grund- 

och gymnasieskolan att de könsstereotypa studievalen fortfarande förekommer i hög 

utsträckning.
2
 Detta visar Skolverket i rapporten ”Beskrivande data om förskoleverksamhet, 

skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2007” 

 

 
På de nationella programmen varierar andelen kvinnor från 86 procent på 

omvårdnadsprogrammet till omkring två procent på energi- och elprogrammen. På bygg-, el-, 

energi-, fordons- och industriprogrammen var andelen kvinnor mindre än tio procent. På 

omvårdnads-, hantverks-, barn- och fritids- samt estetiska programmet var andelen kvinnor över 

70 procent. Endast ett nationellt program, naturvetenskapsprogrammet, hade en relativt jämn 

könsfördelning (mellan 40–60 %). 

 

 

Skolverkets utvärdering av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan år 2005 säger att 

vägledningslitteraturen visar på ett ”paradigmskifte” inom vägledningen, på grund av 

samhällsutvecklingen Men, menar Skolverket ”Samtidigt visar aktuell forskning att vi vet 

ganska lite om hur vägledarnas arbete organiseras och genomförs och om vilka förväntningar 

och krav som elever och vuxenstuderande har på vägledning”. Precis som skolverket visar på 

så finns lite forskning kring hur studie- och yrkesvägledningen organiseras och genomförs i 

relation till förväntningar. Denna studie är ett led i sådan informationsinhämtning, då jag vill 

se på det faktiska arbetet och de metoder som används ute i verksamheten. 

 

På det personliga planet så vill jag studera detta område då jag under en av mina 

praktikperioder på studie- och yrkesvägledarprogrammet reflekterade över min handledares 

förhållningssätt till detta område. Jag satt med under några av handledarens samtal med 

eleverna inför gymnasievalet och ansåg efter några samtal att de utmaningar och förslag som 

handledaren gav eleven skilde sig åt beroende på elevens kön. Att jag gjorde den tolkningen 

var framförallt att två elever, som handledaren vägledde, med nästan identisk berättelse om 

sig själva och sina intressen fick olika utbildningar som förslag av handledaren. Efter 

samtalen frågade jag om detta och fick till svar att handledaren inte alls hade uppfattat 

elevernas historier som likartade.     

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledares arbete med 

könsstereotypa studieval till gymnasieskolan. 

 

Frågeställningar: 

Hur arbetar studie- och yrkesvägledare på grundskolan med elevers val till gymnasieskolan? 

Hur förhåller sig studie- och yrkesvägledare på grundskolan till könsstereotypa val och 

resonemang från eleverna?  

                                                 
1
 Lpo94 kapitel l2.6  

2
 Skolverket 2008, Tabell 4A samt 4D 
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Tidigare forskning 
1995 gjordes en utvärdering av studie- och yrkesorienteringen i grundskolan av Karin 

Fransson och Gunnar Kriegholm vid lärarhögskolan i Stockholm, på uppdrag av Skolverket. 

Studien ingick som en del av en genomgripande utvärdering av grundskolans utbildning. 

Utvärderingen är en studie där 2280 elever, 204 samhällskunskaps lärare, 96 studie- och 

yrkesvägledare och 96 stycken rektorer svarat på enkäter  

 

I den del av utvärderingen som undersökt studie- och yrkesvägledningen utifrån uppdragen att 

motverka begränsningar i elevers val baserade på kön, social bakgrund eller kultur så 

konstateras att dessa faktorer slår igenom vid elevernas val. Utvärderingen konstaterar vidare 

att flickor i större utsträckning än pojkar väljer studieförberedande gymnasieprogram och i 

genomsnitt får högre betyg samt att programmen på gymnasieskolan till stora delar är 

könssegregerad. Av eleverna ansåg 57 procent av killarna att tekniska utbildningar är mer 

lämpade för killar medan 35 procent av tjejerna höll med om det påståendet. 76 procent av 

tjejerna ansåg att tjejer ”lämpar sig bra för tekniska arbetsuppgifter”. 54 procent av killarna 

delade den uppfattningen. Cirka 40 procent av alla elever i studien anser att praktisk arbetslivs 

orienterings (Prao)- perioden borde styras mer så att alla får prova på att vara på arbetsplatser 

där det egna könet är underrepresenterat.
3
  

 

2004 gjorde Karin Fransson och Gunnel Lindh en kunskapsöversikt av om ungdomars 

beslutsunderlag och strategier vid val av utbildning och arbete. Denna översikt har titeln 

”Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och andras ögon”. Översikten är en 

litteraturgenomgång och gjordes på uppdrag av Skolverket. De tar där upp att de val som 

ungdomar gör mer speglar de förväntningar som finns på vad killar och tjejer ska göra än 

vilka förutsättningar de har. De påvisar att de projekt som genomförts, för att få tjejer att välja 

mansdominerade utbildningar och yrken, har utgått ifrån en grundsyn på det kvinnliga könet 

som ett problem som ska anpassas till normen. Motsvarande inställning har inte varit fallet i 

de satsningar som gjorts för att få killar att välja utbildningar och yrken som är 

kvinnodominerade. Översikten visar två polariserade förklaringsmodeller på frågan om varför 

killar och tjejer väljer olika. Dessa två inriktningar är teorier om rationella val och 

socialisationsinriktade teorier. Teorier kring rationella val utgår från att killar och tjejer 

försöker ”nyttomaximera” sina val. Man kan då se könssegregeringen som att killar och tjejer 

har olika intressen och segregationen är en konsekvens av den ”nyttomaximering” eleverna 

försöker åstadkomma genom sina val. Socialisationsinriktade teorier å andra sidan menar att 

könssegregeringen är en konsekvens av de normer och de föreställningar om kön som 

socialiserats in i människor och samhället.
4
  

 

2005 gjorde Skolverket återigen en utvärdering av studie- och yrkesvägledningen i Sveriges 

skolor. Denna gång var dock studien inriktad på hur verksamheten var organiserad och vilka 

konsekvenser det får för verksamheten.  

 

Utredningen visar att för varje heltidstjänst som studie- och yrkesvägledare så går det 522 

elever i genomsnitt. Av alla studie- och yrkesvägledare i grundskolan så har cirka 60 procent 

studie- och yrkesvägledarutbildning. 40 procent av kommunerna i landet behandlar 

vägledningen i skolplanen, i 31 procent av kommunerna ingår vägledningen av den interna 

                                                 
3
 Skolverket 1995 sida 24-25 

4
 Skolverket 2004 sida 45-48 
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kvalitetsgranskningen och i lika många kommuner så finns en handlingsplan för 

vägledningen. 52 procent av kommunerna finns en samordnare för studie- och 

yrkesvägledningen.
5
   

 

I studien uppger studie- och yrkesvägledarna att de gör många uppgifter som inte har att göra 

med vägledning. Arbetsbelastningen uppger vägledarna är störst under gymnasievalsperioden 

och under den tid som vägledaren jobbar med elevernas praktiska arbetslivsorientering (Prao), 

som är en uppgift som oftast ligger på vägledaren. Enligt eleverna som deltagit i studien har 

de blivit erbjudna vägledningssamtal under sin studietid. Studien lyfter även fram att eleverna 

tycker att tillgänglighet till studie- och yrkesvägledaren är viktig.  

 

I sammanfattningen på denna utredning från Skolverket så skriver de följande: 

”Sammanfattningsvis tycks det råda en stor diskrepans mellan dagens studie- och 

yrkesvägledning och de bestämmelser som finns å ena sidan och de förväntningar och krav 

som de som skall vägledas har å andra sidan.” Slutsatserna ger bilden att studie- och 

yrkesvägleda verksamheten har stagnerat, inte blir utvärderad och en stor del av de 

verksamma studie- och yrkesvägledarna inte har utbildning för uppgifterna vilket riskerar att 

medföra bristande kvalitet i verksamheten.  

 

Helt nyligen, år 2007 har Skolverket presenterat en kvalitetsgranskning av studie- och 

yrkesorienteringen i grundskolan. Denna granskning innehåller inga delar som direkt relaterar 

till skrivningen i läroplanen för den obligatoriska skolan om att skolan ska motverka 

begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på bland annat kön. 

Granskningen kommer dock fram till att studie- och yrkesorienteringen i grundskolan behöver 

förbättras genom ”tydligare organisation, ett kvalificerat innehåll och systematisk uppföljning 

och utvärdering”.
6
  

 

Anna Sandell gjorde sin filosofie doktorsavhandling 2007 med titeln ”Utbildningssegregation 

och självsortering: om gymnasieval, genus och lokala praktiker”. De resultat hon kommer 

fram till i sin avhandling är bland annat att både tjejer och killar distanserar sig från det som 

traditionellt anses kvinnligt. Både kvinnliga egenskaper och kvinnliga områden värderas lågt. 

Hon menar att genusordningen upprätthålls och rekonstrueras av eleverna så att traditionella 

uppfattningar om manligt och kvinnligt, mannen som norm och könens isärhållande består. 

Detta trots att tjejerna i studien uppger ett missnöje med sin position som underordnad i 

genusordningen.  

 

I en av de två pilotstudier Sandell gjort så intervjuar hon fyra studie- och yrkesvägledare. 

Vägledarna anger bland annat att de ser att elevernas val inte är så fria som eleverna själv 

anger att de är. Sandell visar även i sin studie att det är mindre skillnader mellan tjejers val i 

hela landet än mellan killars.    

 

Teoretiska utgångspunkter 
Jag har valt att använda två teoretiska utgångspunkter i studien. Den första ska användas till 

att kunna beskriva och analysera det sätt som vägledarna beskriver det sätt de arbetar på. 

Detta kräver en förståelse för de teoretiska utgångspunkter vägledarna använder. Därför 

                                                 
5
 Skolverket, 2005 sida 24 

6
 Skolverket, 2007, sida 47 
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kommer jag att använda de vägledningsteorier som Gerard Egan och Kerstin Hägg/Svea-

Maria Kuoppa presenterar i sina respektive böcker. Anledningen till att jag valt dessa 

teoretikers utgångspunkter är de utgör en stor del i grunden på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet i Umeå.
7
    

 

Gerald Egan som är professor emeritus vid Loyola University of Chicago, lägger i sin bok 

”The Skilled Helper” fram en modell för vägledningssamtal med trefaser. Varje fas har i sin 

tur tre steg. Inom varje fas och steg finns olika färdigheter som vägledaren bör behärska för 

att nå målet för varje fas och steg. Den första fasen handlar om att hitta det centrala problemet 

och hur situationen för klienten ser ut just nu. I den andra fasen behandlas vilka mål som 

klienten vill uppnå. Slutligen så handlar den tredje fasen om att hjälpa klienten att finna 

strategier för att uppnå målen.
8
  

 

Docent Kerstin Hägg och universitetslektor Svea Maria Kuoppa verksamma vid Umeå 

universitet, har tillsammans skrivit boken ”Professionell vägledning – med samtal som 

redskap”. Hägg och Kuoppa är inspirerade av Egan vilket gör att deras modell kan liknas på 

många sätt med Egans. Även Hägg och Kuoppa menar att vägledaren bör besitta vissa 

färdigheter för att uppnå de mål varje fas har.
9
   

 

De färdigheter som både Egan och Hägg/Kuoppa beskriver för till exempel fas 1 är dels olika 

former av samtalsfärdigheter så som att lyssna, omformulera, sammanfatta, ställa frågor och 

vara tydlig. Även sådana saker som att respektera och ”härbärgera den andres version” är 

former av färdigheter som vägledaren bör behärska.
10

 Att respektera och  ”härbärgera den 

andres version” innebär att vägledaren inte gör om genom att värdera eller tolka berättelsen. 

Vidare innebär det även att vägledaren inte ifrågasätter den berättelse klienten har.
11

  

 

Det är just dessa färdigheter och hur de vägledare som intervjuats använder dem i sitt 

arbetssätt som är intressant för denna studie. Enligt dessa vägledningsteorier är det genom att 

använda färdigheterna som ett samtal blir professionellt och ger möjlighet för framåtskridande 

hos klienten.
12

    

 

Den andra teoretiska utgångspunkten jag valt att utgå från är genusteori. Då underskningen 

syftar till att beskriva och analysera arbetet med att motverka könsstereotypa studieval så 

behövs teorier som förklarar och beskriver hur könsstereotypa normer skapas, upprätthålls 

och utvecklas. Det finns många forskare som skulle kunna betecknas som genusteoretiker, 

och således också olika inriktningar inom genusteorin. Gemensamt för genusteorier, är att de 

behandlar konstruktionen av kön, alltså hur vi fostras till män och kvinnor, och om hur 

manligt/kvinnligt blir till och vilka betydelser vi lägger i begreppen.
13

 En framstående svensk 

genusteoretiker är historikern Yvonne Hirdman, som talar om genussystem
14

. Enligt Hirdman 

bygger genussystemet på två principer: könens isärhållande och mannen som norm. Den 

första principen innebär att när genus konstrueras, så är det fundamentalt att manligt/kvinnligt 

konstrueras som motsatser: manligt som rationellt och hårt, och kvinnligt som emotionellt och 

mjukt till exempel. Könens isärhållande ser vi också rent fysiskt i samhället: kvinnor och män 

                                                 
7
 www.educ.umu.se/utbildning/syv.html 

8
 Egan, G, 2001, sida 25 

9
 Hägg, K och Kuoppa, S M, 2001, sida Kapitel 3 

10
 Ibid, kapitel 4 

11
 Ibid sida 67 

12
 Ibid, sida 53-55 

13
 Ljung, Margareta i Per Månson, 2000, sida 242-248   

14
 Ibid sida 244 
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vistas ofta på olika platser, arbetsmarknaden och utbildningsväsendet är könssegregerade. 

Den andra principen innebär att det vi ser som manligt, också värderas högre. På den 

könssegregerade arbetsmarknaden exempelvis, är det de yrken som kodats som manliga och 

som domineras av män som är högst värderade avseende status och lön. Att mannen är norm i 

det samhälle som präglas av ett genussystem, märks också genom just det normativa – att 

mannen/manligt blir en självklar utgångspunkt, medan det kvinnor är eller gör måste 

specificeras. Begreppspar som fotboll/damfotboll, eller kast/tjejkast kan tjäna som exempel på 

detta
15

.  

 

Det finns naturligtvis andra teoribildningar som förklarar de skillnader som finns mellan 

kvinnor och män i samhället. I forskning om kön och genus brukar man skilja på två 

grundläggande utgångspunkter: essentialism och konstruktivism. Essentialismen går kortfattat 

ut på att det finns en essentiell biologisk skillnad mellan könen, det vill säga att kvinnliga och 

manliga egenskaper är medfödda. Konstruktivismen går däremot ut på att kvinnliga och 

manliga egenskaper är socialt konstruerade och något som reproduceras genom de sociala 

kontexter människor verkar i.
16

 Genusteorin är en del av den konstruktivistiska idétraditionen.  

  

Vad gäller denna andra teoretiska utgångspunkt jag har valt, så är det naturligtvis viktigt att 

vara på det klara med att genusteorin inte är en värderingsmässigt neutral sådan. Den nöjer sig 

knappast med att konstatera att kön konstrueras på ovan nämnda sätt, utan inbegriper också en 

kritik mot själva genussystemet. Den kan anses vara en feministisk teoribildning. Det vill säga 

en teoribildning som dels ser att kvinnan är underordnad mannen men även är framåtsyftande 

och vill ändra på detta förhållande.
17

   

 

Att använda genusteorin som analysverktyg är inte en enkel uppgift då man själv är en del i 

detta system och kan därför vara ”blind” för de effekter systemet har. För denna studie finner 

jag genusteorins begreppsvärld och principer relevanta då studiens syfte är att undersöka hur 

studie- och yrkesvägledare på grundskolan förhåller sig till könsstereotypa val och 

resonemang från eleverna. 

 

Definitioner  

”Utmaningar” är ett begrepp hämtat från vägledningsmetodik och innebär att vägledaren ger 

den vägledde olika påståenden eller frågor som syftar till att få den vägledde att tänka till eller 

tänka i bredare banor.
18

 Enligt Hägg och Kuoppa så är det en färdighet som kan användas i fas 

två vars syfte är att vidga perspektivet hos den vägledde för att finna relevanta mål.
19

 Egan 

menar däremot att utmaningar kan användas som färdighet redan under fas ett. Detta för att 

utmaningar ska hjälpa klienten att hitta sina ”blinda fläckar” och transformera dem till nya 

kunskaper om sig själv och nya möjligheter.
20

   

 

                                                 
15

 Wendt Höjer och Åse, 1999 sida 7-13 
16

 Ljung, M i Månson, P, 2000, kapitel 7 
17

 Jalmert, L i Franck, O, 2007, sida 108 
18

 Egan, G, 2001, sida 176, Hägg, K och Kuoppa S M, sida 83-84 
19

 Hägg, K och Kuoppa, S M, 2001, sida 78, 83-85 
20

 Egan, G, 2001, sida 176-177, 
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”Könskodning” är en term som används för att visa skillnader på olika ting enligt 

genussystemet.
21

 Det vill säga att tingen tillskrivs antingen en maskulinitet eller en 

femininitet. Till exempel så är färger i könskodade, så som blått och rosa.  

 

”Reproducera”: att på nytt frambringa i samma form eller i liknande form.
22

 Detta är en term 

som används inom genusteori för att just beskriva återskapandet av de normer, värderingar 

och bärande principer som genussystemet innehåller  

 

Metod 
Då syftet är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledares arbete med könsstereotypa 

studieval till gymnasieskolan har jag valt att göra en kvalitativ studie i form av 

halvstrukturerade intervjuer. Intervjuns främsta fördel är att man kan följa upp intressanta svar 

som informanterna ger, och därmed kan intervjun ge ett djup som mer kvantitativa metoder 

inte lämpar sig för. 

 

Backman skriver så här om kvalitativ forskning: ”Det kvalitativa synsättet eller ’filosofin’ 

riktar intresset mera mot individen. I stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut 

ställer man frågan hur individen tolkar och formar sin verklighet”.
23

 På liknande sätt skriver 

Steinar Kvale, i inledningen till sin metodbok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (1997): 

 
Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? I ett 

intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själv berättar om sin livsvärld, hör dem 

uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om den egna 

arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och förhoppningar. Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av 

människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna.
24

   

 

Både Backman och Kvales definitioner och resonemang kring kvalitativa studier ligger till 

grund för valet av metod till studien.   

 

Särskilt inom kvalitativ forskning, fokuserar man ofta på att undersöka i vilket sammanhang 

studieobjekten verkar, och hur denna kontext påverkar exempelvis informanterna ifråga
25

. I 

denna studie skulle det till exempel kunna handla om att studie- och yrkesvägledarna i just 

den kommun jag undersöker, arbetar på ett visst sätt med frågor kring könsstereotypa 

studieval på grund av politiska satsningar i kommunen. Så är dock inte fallet i den aktuella 

kommunen. Där finns inte något riktat eller uttalat arbete för att motverka könsstereotypa 

studieval. Däremot pågår några projekt av kommunen och i kommunen verksamma företag 

för att rekrytera personer av underrepresenterat kön till arbeten som har en ojämn 

könsfördelning. Dessa projekt är vägledarna inte en del av utan de tillhandahåller endast i 

vissa fall information kring projekten åt eleverna. 
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Genomförande och urval 

Informanterna till intervjuerna nåddes genom ett e-post som gick ut till alla studie- och 

yrkesvägledare på samtliga kommunala grundskolor i en norrländsk kommunen där studien 

genomfördes, vilket innebar att samanlagt tio personer fick förfrågan att delta i studien. I e-

posten klargjordes syftet med studien och vägledarna fick frågan om de var villiga att ställa 

upp på intervju. Detta gör att alla informanter frivilligt ställt upp på intervjuerna då de sedan 

uppmanades att svara på e-posten om de ville delta. Av de tio studie- och yrkesvägledare som 

fick förfrågan om deltagande så svarade fem att de kunde delta. De fem yrkesverksamma 

studie- och yrkesvägledana jobbar på samanlagt sex grundskolor. Av de fem som svarade så 

var tre kvinnor och två män.  

 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser, detta dels för att informanterna 

skulle känna sig bekväma i intervjusituationen, men också för att minska ett eventuellt 

motstånd att ställa upp på studien om det skulle krävas för mycket av vägledarna i fråga om 

tid och resor.
26

  

 

Inför intervjuerna hade en intervjuguide sammanställts,
27

 med ett antal på förhand skrivna 

frågor, men under intervjuerna ställdes också följdfrågor baserade på det intervjupersonerna 

berättade. De teman som frågorna hade var bakgrundsinformation om informanten, allmänna 

frågor om informanternas arbetssätt och frågor rörande vägledarnas medvetenhet kring 

genusfrågor. Ambitionen var att skapa en situation där intervjun snarare skulle vara i 

samtalsform för att informanten skulle känna en positiv atmosfär där de kunde ställa frågor 

eller be om förtydliganden.
 28

 Dessutom ger samtalsformen möjlighet för intervjuaren att 

lättare ställa följdfrågor på intressanta svar och där med följa upp dessa svar. Intervjuerna tog 

lite olika lång tid men höll sig inom en tidsram på cirka 30-40 minuter.  

 

Informanterna har här givits fingerade namn och signifikanta egenskaper har uteslutits, för att 

de inte skall vara möjliga att identifiera. Samtliga intervjuer har spelats in, relevanta stycken 

har transkriberats och resultaten från intervjuerna presenteras under rubriken ”Resultat och 

analys”. Alla informanter jobbar inom den kommunala skolan. Valet att intervjua studie- och 

yrkesvägledare verksamma inom den kommunala sektorn, beror dels på att det inom den 

kommunala skolverksamheten finns en väl utbyggd studie- och yrkesvägledning sedan flera 

år. Den kommunala verksamheten är dessutom den största utbildaren av barn och ungdomar 

vilket gör att den bara genom sin storlek har avgörande betydelse för hur utbildning och dess 

kringverksamhet bedrivs.
29

 Att alla informanterna är verksamma i samma kommun är främst 

av praktiska skäl, exempelvis har det medfört minimal kostnad för mig att besöka och 

intervjua dem.   

 

Alla intervjuer blev inspelade med informanternas samtycke. Intervjuerna transkriberades 

aldrig i sin helhet. Analysen har då främst gjorts utifrån avlysningar av de inspelade 

intervjuerna. Transkriptionen har gjorts så att citeringarna är i skriftspråk och inte talspråk.
30

 

Där citat har använts vid redovisningen av intervjuerna, citeras intervjupersonerna ordagrant, 

med undantaget att talspråk översatts till skriftspråk. I citaten så markerar […] ett avbrott i 
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citeringen, det vill säga att informanten fortsätter tala men jag har gjort valet att inte citera allt 

då det av olika anledningar inte finns någon mening med att ta med dessa delar. Tre punkter 

… markerar tvekan eller ett uppehåll i informantens svar. Informanternas utfyllnadsljud, så 

som Hm, utelämnats. Då det är intervjupersonens åsikter som är centrala, kan sådana element 

utelämnas enligt Steinar Kvale.
31

 

 

Analysen av intervjuerna har skett genom att sammanställa och jämföra informanternas svar 

på intervjuns frågor så att den första frågeställningen i syftet kan besvaras. Samt att utifrån 

den teoretiska utgångspunkten analysera informanternas förhållningssätt till problemområdet. 

 

Resultat 
Resultatet redovisas genom en genomgång av vad varje informant har svarat under 

intervjuerna. Detta inleds med en kort presentation av de fem studie- och yrkesvägledare från 

grundskolan som varit informanter. 

 

Informanterna 

Informanterna hade en spridning i ålder från 37 till 48. Alla har jobbat minst ett år på den 

grundskola där de var vid tillfället för studien. De har tagit sin studie- och 

yrkesvägledarexamen mellan 1999 och 2007 från samma lärosäte. Detta gör att en av 

informanterna endast varit yrkesverksam i ett år, och ytterligare en har varit yrkesverksam i 

två år. Den informant som endast jobbat ett år på den aktuella grundskolan har till skillnad 

från de andra två jobbat sedan sin examen 1999. Två av informanterna har varit på samma 

grundskola i mer än fyra år varav en av dem varit verksam på samma grundskola i åtta år.  

 

Anna, har jobbat halvtid sedan ett år på den grundskola hon är på vid studiens genomförande. 

Conny jobbar deltid sedan ett år. Tidigare har han jobbat i andra kommuner på 

gymnasieskola, högskola och folkhögskola. Marlene jobbar deltid på en grundskola sedan sin 

examen. Nina har jobbat heltid sedan examen på en och samma grundskola där hon 

fortfarande jobbar då denna studie genomförts. Slutligen intervjuades Kenneth som jobbat 

heltid de senaste 4:a åren på den grundskola där intervjun gjordes.  

 

Anna 

Anna tar emot på sitt kontor som ligger en trappa upp och i nära anslutning till en av de 

korridorer som eleverna brukar vistas i när de inte har lektion. Efter en inledning, där Anna 

får syftet förklarat och en redovisning av hur materialet kommer att hanteras, så sätter vi oss 

ner för att samtala. Anna berättar till en början lite kring sin arbetssituation, framför allt att 

hon jobbar en halvtid på en tjänst som innan hon började var en heltidstjänst.  

 

Anna hinner inte träffa alla elever innan de ska välja till gymnasiet. Hon bad tidigt lärarna om 

hjälp för att få kontakt med de elever som hade ett större behov av vägledning. Genom ett 

sådant sätt att prioritera eleverna så känner Anna att hon hunnit med många elever i årskurs 
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nio. Anna skulle vilja hinna träffa alla elever innan de väljer till gymnasiet, men om det ska 

vara möjligt så skulle hon behöva prioritera bort allt annat jobb under en längre period, säger 

hon. Hon kunde inte se att det var fler tjejer än killar som kom självmant till henne för 

vägledning.  

 

Anna anser inte att hon påverkar eleverna i deras val till gymnasiet. Hon säger själv att hon 

skulle kunna påverka eleverna i deras val, då det finns en hel del elever som försöker få henne 

att ge dem svaret på vad de ska gå för utbildning. Strategin Anna har när elever försöker få 

henne att säga vad de ska göra är att erbjuda dem besök på olika gymnasieutbildningar eller 

fler samtal för att gå djupare in på vad de vill. Anna märker att eleverna ofta tar fasta på vad 

hon säger vilket gör att hon anser att man måste vara väldigt försiktig med hur man uttrycker 

sig.  

 

När eleverna har fått tillgång till ny information genom att Anna varit i klassen och informerat 

eller att någon gymnasieskola varit och gett information så inleds en intensiv period. Anna 

säger: ”Det är frågor, det rycks i papper, å dom ska… ja… dom rycker mig i korridorerna. 

Men då när jag har haft enskilda samtal så lugnar det som ner sig. […] Men jag känner att det 

blir ett tryck.” Anna menar att det till viss del kan det bli förvirrande med information från 

gymnasieskolorna för eleverna, det skapas ofta misstolkningar av informationen eleverna fått 

som kan vara svåra att rätta till.  

 

På frågan om vilka strukturer som påverkar eleverna i deras gymnasieval anger Anna att hon 

ser föräldrar och syskon som de främsta påverkansfaktorerna. Hon talar om rykten från andra 

elever, kompisar och syskon, som kan ge eleverna felaktig information inför deras val. Anna 

menar att hon jobbar och ska jobba ”mycket eller hårt” med att motverka den yttre påverkan 

som ger fel information eller begränsar eleverna. ”Men, ”, säger hon, ”föräldrarnas påverkan 

är svårast”, då man måste vara försiktig med vad man säger kring föräldrarnas inblandning i 

valet till gymnasiet eftersom eleverna är omyndiga och deras val ska skrivas under av 

vårdnadshavarna för att vara giltigt. Anna ser gärna att elevernas föräldrar också får 

information och i vissa fall vill hon gärna ha med dem i samtalet, för att de ska hitta ett bra val 

som utgår från elevernas förutsättningar och vilja.  

 

Anna tycker att hon inte behöver arbeta med att motverka könsstereotypa gymnasieval då hon 

ser att från den grundskola hon jobbar på, väljer några tjejer utbildningar som är traditionella 

”killprogram”, och en del killar väljer utbildningar som traditionellt är ”tjejprogram”.  Detta 

gör att hon inte upplever könsstereotypa gymnasieval som ett problem för den egna 

grundskolan. En möjlig förklaring till detta ser Anna i att det finns både idrotts och media 

profil i några av klasserna på skolan. Vilket samband dessa profiler har med att det är ett antal 

elever varje år som gör normbrytande gymnasieval kan Anna inte säga men tycker att det 

borde göras någon undersökning på detta. 

 

Anna kan ibland föreslå olika utbildningar till eleverna men bara då de själva inte har någon 

uppfattning av vad de vill och hon gör det alltid utifrån elevens berättelser om sina intressen. 

Genom att göra så, menar Anna att hon utmanar eleverna i deras arbete att välja några 

utbildningar de kan tänka sig att gå på gymnasiet. ”Antingen kan man gå framvägen, med sånt 

som dom tycker om. Eller så kan man börja gå bakvägen å börja plocka. Vad ska vi plocka 

bort? Vad är det du absolut inte kan tänka dig?” De elever som Anna utmanar på detta sätt 

behöver oftast ett flertal samtal för att komma till någon form av beslut. Anna uppskattar att 

det brukar ta tre till fyra samtal för de elever som inte har någon aning från början om vad de 

ska välja till gymnasiet. Även de elever som har en någorlunda god aning om vilket 
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gymnasieprogram de vill gå, utmanar Anna. Att få eleverna att motivera sina val exempelvis 

genom att kasta om ordningen i deras prioriteringar för att få dem att tänka till varför de ska 

välja just det som de valt, ser Anna som viktigt. Att jobba med utmaningar på dessa sätt 

tycker Anna är bra dels för att hon känner sig säker i användandet av en sådan metod, men 

också för att eleverna verkar förstå syftet och reagerar positivt på att bli utmanade.  

 

I en självskattning menar Anna att hon har medelgoda förkunskaper kring teorier om klass, 

kön och etnicitet. Anna säger att hon utifrån förkunskaperna känner att hon kan jobba med hur 

tjejer och killar förhåller sig till utbildning och arbete, men poängterar hon att hon ”aldrig 

slutar att förvånas över ungdomarna”. Anna ser det svårt att dela upp eleverna i bara tjejer och 

killar, utan säger att det finns ”invandrartjejer och svenska tjejer […] det finns så olika 

kategorier av tjejer, också olika kategorier av killar. Alla är ju så olika.[…] Så jag försöker att 

inte se dem som killar och tjejer.” Anna anser sig jobba på ett sätt så att hon ger alla samma 

möjligheter.  

 

Conny 

Conny har sitt kontor på andra våningen i ett äldre hus där han tar emot mig för intervjun. 

Även Conny förklarar lite om sin situation på jobbet, bland annat att han har ett vikariat på 

cirka 70 procent, vilket gör att han tycker jobbet blir stressigt då det är många elever som han 

ansvarar för. 

 

När jag frågar hur ofta Conny träffar elever i årskurs nio för enskilda samtal, svarar han att 

”det värsta är att jag inte hunnit träffa alla än”. I snitt uppskattar han dock att han träffar varje 

elev två gånger för enskilda samtal, men det är olika. En del elever behöver flera samtal för att 

komma fram till vad de vill göra. Conny säger att han tycker att det känns som att det är fler 

tjejer än killar som kommer självmant till honom för att få vägledningssamtal och diskutera 

sina gymnasieval. På samma sätt var det nog fler killar än tjejer som ”måste jagas” för att de 

skulle få ett samtal inför gymnasievalet, ansåg han.  

 

”Jag vill inte påverka själva valet”, svarar Conny då han får frågan om hur mycket han 

påverkar eleverna i deras gymnasieval. ”Jag vill ju framför allt att eleverna ska ha en slags 

grundplåt, när det gäller informationen. Så jag lägger väldigt mycket tryck på att de ska veta 

vad de väljer. Och det är där min påverkan är. […] Jag hoppas att min påverkan är som någon 

slags expert”  

 

Conny säger att informationen som eleverna får kring valet både från honom och från 

gymnasieskolorna påverkar eleverna. Ofta motverkar den även ryktesspridning och gör så att 

eleverna får veta att ”det är så här” istället för dessa rykten.  

  

Att eleverna ska se olika alternativ tycker Conny känns viktigt. Det finns alldeles för många 

elever som har en ”snäv syn” på vilka val de har, kan och bör göra menar Conny. De 

alternativ som han ger eleverna ligger alltid nära elevernas egna idéer om utbildningar.  Att 

han gör såhär syftar både till att stärka eleverna och att få dem att känna sig tryggare i sina 

val. Ibland också för att förbereda eleverna på att de kanske inte kommer in på sitt 

förstahandsval och att det då är bra med att ha reservalternativ.  

 

Conny har gjort en slags mall med standardfrågor om intressen och drömyrken som han 

framförallt har för de elever som inte har eller har väldigt svårt med att komma fram till vad 
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de vill gå på gymnasiet. Genom mallen så kan de hitta olika alternativ som eleverna sedan får 

fundera över. Alternativen bygger mycket utifrån de intressen eleverna visar upp. Connys 

anteckningar, som han alltid gör, sparar han för att kunna använda om eleverna kommer 

tillbaka flera gånger för vägledning. Han tycker det funkar bra då han kan se eventuella 

förändringar i elevernas funderingar och han anser att det underlättar arbetet med att komma 

framåt i samtalen.  

 

Conny ser kompisarna och föräldrar som de strukturer som påverkar eleverna i deras val och 

menar att det är väldigt individuellt vad det är som påverkar. Han nämner även att om man 

skulle göra någon undersökning så ser man nog hur ”tjejer väljer ofta som tjejer gör […] killar 

väljer ofta som killar”. När Conny märker att det i samtalen kommer upp sådana saker som att 

kompisar eller pojk-, eller flickvänner har stor inverkan på valet så försöker han ”backa” och 

få eleverna att tänka till lite mer så att de väljer en utbildning de vill gå istället bara för vad 

andra ska gå. 

 

”det är svårt att säga” är Connys svar på frågan om han anser att han ska aktivt jobba för att 

bryta könsstereotypa val.  Vidare fortsätter han med att han inte kan säga att han aktivt jobbar 

med frågan, däremot så brukar han stödja de projekt eller andra riktade insatser som kommer 

upp. Conny ställer sig tveksam till att just studie- och yrkesvägledaren ska jobba med att bryta 

könsstereotypa val.  

 

Hur informationsmaterialet ser ut som kommer från gymnasieskolorna har Conny inte 

reflekterat så mycket över sedan han kom till denna skola. Han vet att det gjordes en del med 

det där han jobbade förut men här kan han inte säga hur det ser ut. Conny menar att han inte 

”läst igenom det med de ögonen heller”.   

 

Connys självuppskattning på vilken omfattning hans förkunskaper i genusteori är så ser han 

sig själv som rätt medelmåttig men att det finns en absolut utvecklingspotential i ämnet. Han 

anser att det är bra att kunna sådana här saker då det är viktiga frågor som det lyfter upp.  Då 

Conny jobbade på en ort som haft mycket riktade insatser tidigare så har han varit på en hel 

del föreläsningar som han menar visat saker som han inte tänkt på tidigare.  

 

Conny säger att han tycker det är bra att ”supporta” de elever som väljer olikt från sina 

kompisar. Att som studie- och yrkesvägledare visa att det inte är något onormalt eller konstigt 

oavsett vad eleverna väljer att söka till gymnasiet, tycker Conny är viktigt. Han menar att om 

han i sin roll som studie- och yrkesvägledare börjar ifrågasätta eller på annat sätt visar på att 

det är något konstigt med elevens val så finns risken att de inte vågar gå vidare. Han säger 

avslutningsvis att ”jag försöker hela tiden att vara positiv till att göra den typen av val”  

 

Marlene 

Marlene har sitt kontor på bottenvåningen alldeles bredvid huvudentrén och skolexpeditionen. 

Vi startar intervjun efter en liten introduktion av ämnet för studien. Marlene berättar att hon 

har ett vikariat sedan i höstas och trivs väldigt bra på grundskolan.    

 

Marlene hinner träffa alla elever i årskurs nio för minst ett vägledningssamtal inför 

gymnasievalet. Det är under visa perioder då det är mycket samtal om gymnasievalet. En del 

elever kommer in flera gånger, och vissa av dem är stressade inför valet då de ser 

gymnasievalet som livsavgörande. Marlene ser det som en av hennes uppgifter att dämpa den 
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oro som många elever känner inför valet till gymnasiet. Hon kunde inte säga om det var fler 

killar än tjejer som kom frivilligt flera gånger.     

 

”Hoppas att jag inte påverkar dem alls […] sen egentligen hur mycket jag gör det vet jag 

inte.” svarar Marlene på frågan om hon påverkar eleverna i deras val till gymnasiet. Hon 

menar att kompisar påverkar eleverna i mycket större utsträckning än vad hon gör. Dock är 

Marlene medveten om att även hon påverkar eleverna men säger att det är svårt att avgöra i 

vilken omfattning. Vidare påpekar hon att hon upplever sig mer som en ”kontrollinstans” för 

fakta och information kring gymnasievalet. Efter att eleverna ”kontrollerat” sina fakta hos 

henne så händer det att en del ändrar sig eller tänker om kring sitt gymnasieval, framförallt de 

som fått höra saker som inte riktigt stämmer.    

 

Eftersom Marlene upplever att många elever inte vet vad det finns att välja på till 

gymnasieskolan så börjar hon alltid med en genomgång av olika program och inriktningar i 

samtalen. Att göra en sådan genomgång ger då en bredd i elevens kunskaper menar hon. 

Marlene intervjuar eleven kring de intressen som den har, vilka ämnen som är roliga i skolan 

och om eleven funderat på att studera vidare efter gymnasiet. På så viss försöker hon att 

”nysta ut” vad eleven har för intressen för att komma vidare. Att det är någon skillnad mellan 

tjejer och killar upplever hon inte, utan det är mer individuellt och beror nog mer på kompisar.  

 

Marlene resonerar att kompisar och föräldrar är de strukturer som påverkar eleven i sitt val till 

gymnasiet. Vidare säger hon att föräldrarna ”känner kanske sina barn så pass bra så de vet vad 

som är det bästa för dem”.          

 

Om det skulle vara så att en elev vill välja något som skulle bryta mot mönster så förklarar 

Marlene att föräldrarna måste skriva under för att valet ska vara giltigt. Det gör att om eleven 

vill välja något som föräldrarna inte tycker, så ser Marlene det som svårt, men, resonerar hon: 

det är elevens val och hon kan inte gå in och styra det. Från början tänkte Marlene en del 

kring könsstereotypa val ”men det är ju många killar som väljer barn- och fritidsprogrammet”. 

Visserligen så kan hon inte komma på att det är annat än tjejer som valt 

omvårdnadsprogrammet detta år, trots att det är så få sökande så att nästan alla kommer in. 

Marlene ser sin roll som att ”se till elevens bästa”.  

 

Huruvida en studie- och yrkesvägledare ska arbeta med att motverka könsstereotypa studieval 

är Marlene tveksam. Hon säger ”Jo… alltså delvis så tycker jag ju såhär, att åtminstone visa 

på vad som finns för olika alternativ… och jag tycker också att om man ser till ungdomarna 

idag så är det ju ändå mer att man… man kanske tänker på vilka intressen man har”. Hon 

spinner vidare och säger att om man har ett intresse så kan man ju söka vad man vill. ”Det är 

ju intresset som är viktigt”    

 

Angående informationsmaterial som kommer från gymnasieskolor hoppas Marlene att de som 

gjort det har tänkt till och inte könskodat de olika program som antingen manliga eller 

kvinnliga. Hon menar att hon inte kan göra om eller välja att inte använda någons material på 

grund av eventuella könskodningar, då hennes uppgift är att förmedla den information som 

finns från gymnasieskolorna. 

 

Marlenes självskattade kunskap kring genusteori är fem på en tiogradig skala. Hon vill 

minnas att de moment som behandlade könsaspekter på utbildningen var hopslagna med 

bland annat teorier kring etnicitet, vilket gör att hon upplever att det inte var ”de bitar de fick 

mest av”. Hon ser att det finns en utvecklingspotential inom detta område och lite information 
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skulle nog göra att man kan jobba vidare med det. Det hon känner att hon fått med från 

utbildningen till studie- och yrkesvägledare är metoder där eleven står i fokus. Däremot har 

hon inte fått med sig så mycket teorier, trots att hon påpekar att teorierna har gett en förståelse 

för varför elever väljer och gör som de gör. Hon säger att det dock inte är någonting hon 

jobbar speciellt med. 

 

Marlene får frågan, liksom de andra, om hon känner att hon har stöd i sitt arbete från 

ledningen. Hennes svar kan stå för alla då de gett liknande svar. Hon tycker att hon har det 

men ändå känner hon det ”lite som en egen ö att jobba som studie- och yrkesvägledare på en 

grundskola”. Hon påpekar att hon har kontakt med de andra studie- och yrkesvägledarna på de 

andra skolorna i kommunen regelbundet.     

 

Nina 

Kontoret Nina sitter i ligger i korridoren på väg mot matsalen och hon har ett litet förrum 

innan kontoret där alla kataloger och informationsbroschyrer finns. Nina har jobbat heltid på 

samma grundskola i åtta år. Nu har hon däremot gått ner på en halvtid som studie- och 

yrkesvägledare och den andra halvtiden driver hon ett projekt inom vägledningsområdet.   

 

Nina hinner inte träffa alla elever inför gymnasievalet. Hon och hennes kollega som också 

jobbar halvtid försöker komma i kontakt med de elever som har störst behov av samtal och 

vägledning inför gymnasievalet. Det kommer signaler från elevernas mentorer och lärare om 

vilka som kan behöva lite vägledning. Vägledarna ser även i betygen vilka elever som kan 

komma i behov av stödsamtal. I övrigt är det mycket på elevernas egna initiativ som samtalen 

hålls. Av eleverna som kommer själva till vägledarna så är det sällan de elever som har låga 

betyg eller har mycket frånvaro. Nina uppskattar att det är en jämn könsfördelning mellan de 

som självmant söker vägledning. Däremot de elever som ”har det tungt i skolan” och som 

vägledarna kallar in så upplever Nina en liten övervikt av killar men att det ändå är ganska 

jämt fördelat.  

 

Nina vill se sig som ”ett bollplank” som ska ”vidga vyerna” för eleverna. Därför hoppas hon 

att hon inte påverkar eleverna i deras val. Nina berättar att hon jobbar med att bredda 

elevernas ”vyer” genom att visa på liknande program som eleven själv funderar över.  

 

De elever som inte har någon aning om vad de vill välja till gymnasiet brukar Nina börja med 

att tar reda på om eleverna vill gå ett studieförberedande eller yrkesförberedande program. 

Det är något som de flesta elever ändå har en viss aning om menar hon. Sedan kan de få med 

sig lite material för att själv sitta och titta och välja ut några olika program som de sedan 

pratar kring vid en återträff. Nina frågar även efter elevens fritidsintressen och vilka ämnen 

som de tycker om i skolan för att kanske kunna ge lite tips och idéer kring olika program som 

kan innehålla någonting i linje med deras intressen. Det är dock sällan som Nina känner att 

hon behöver nämna olika program då eleverna oftast har så pass stor koll så att de vet på ett 

ungefär i alla fall vilka program som kan stämma in på deras intressen. Nina tycker att tjejer 

kan vara lite mera ”veliga” och har svårt att säga ”nu vill jag gå det här”. För att kunna göra 

det krävs lite mera mod, menar Nina. 

 

De strukturer som påverkar elevernas val är enligt Nina kompisar, syskon, och föräldrarna 

även om det kan vara svårt för eleverna att erkänna att föräldrarna har så pass stor påverkan 

på deras val. Även lärare kan ibland vara någon som påverkar eleverna eller idrotts tränare 

som tycker att eleverna ska gå någon idrottsinriktning. Nina ser även att de budskap som 
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kommer från övriga samhället, framförallt media, påverkar eleverna mer än de kanske själv 

ser och tror.  

 

På frågan om Nina anser att det är hennes uppgift som studie- och yrkesvägledare att jobba 

med att motverka könsstereotypa studieval så svaras hon ”ja… alltså, men nu jobbar jag ju 

inte så”. Hon berättar några episoder som har hänt, under åren hon jobbat, som olika exempel 

på hur hon jobbar med frågan utifrån att inte vara ett hinder när elever har önskemål som 

bryter normer. 

 

I informationen från gymnasieskolorna så vet hon att de ofta jobbar med att visa upp till 

exempel tjejer som går byggprogrammet då man har blivit mer medveten om vilka budskap 

som förmedlas genom materialet. Sen kan det naturligtviss falla igenom ibland.  

 

Vad gäller den egna förkunskapen kring genusteori refererar Nina till studie- och 

yrkesvägledarprogrammets innehåll, ”när jag läste så var det ju inte så mycket fokus på det”. 

Och därmed så säger hon att hon inte tycker sig ha så stora förkunskaper.  

 

Kenneth 

Kenneths kontor där han tar emot mig ligger på bottenvåningen alldeles i närheten av aulan 

och skolans expedition. Kenneth har jobbat i cirka tre år på denna grundskola och innan det 

hade han varit på lite olika kortare vikariat både inom grundskolan och inom gymnasieskolan.  

 

Kenneth hinner träffa alla elever i årskurs nio, antingen genom praon eller inför 

gymnasievalet. Han har en policy att alla ska ha pratat med honom inför gymnasievalet. 

Samtalen är frivilliga, är det någon som inte vill så kan han inte tvinga dem men han säger att 

han brukar ta ett litet snabbt samtal med de eleverna i korridoren istället. Kenneth uppfattar att 

det är fler killar än tjejer som inte frivilligt kommer för att få samtal, och de är de elever som 

också har en låg prestationsgrad i skolan.    

 

Att koppla ihop praktisk arbetslivsorientering och gymnasievalet är ett sätt för Kenneth att få 

eleverna att börja tänka i lite fler led och få dem att förstå samband med vad eleverna gör nu 

och vad de kommer att göra om något år.  

 

Likt de andra informanterna så tar Kenneth reda på i samtalen vad eleverna är intresserade av 

och vilka ämnen som de uppskattar på skolan när han stöter på de elever som har problem 

med att bestämma sig inför gymnasievalet. Han använder gärna datorn och olika intressetester 

för att se vart det kan leda. I samtalen så ställer han frågor om olika yrken och branscher som 

eleven får ta ställning till. Han tycker sig inte kunna se om det är fler tjejer eller killar som har 

bekymmer med att välja program till gymnasiet. Däremot så ser han ett starkt mönster av att 

det är de elever som ”inte tar skolan på riktigt allvar” som har svårt för att komma till ett 

beslut i sitt gymnasieval.    

 

Kenneth ser det nästan som tjänstefel att föreslå en utbildning till eleverna. Däremot så kan 

han hjälpa dem in på olika spår av branscher för att eleven sen kan ta och utkristallisera några 

program inom den branschen.  

 

Föräldrarna är en faktor som påverkar eleverna i deras val till gymnasiet svarar Kenneth när 

han får frågan om vilka strukturer han ser påverkar eleverna i deras val. Egentligen är väl 
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kompisar den största påverkansfaktorn menar Kenneth. Även en sån sak som olika arbetens 

löneläge är något som eleverna pratar om när de samtalar med Kenneth kring sitt 

gymnasieval.   

 

Kenneth tycker inte att det är hans uppgift att arbeta med att bryta könsstereotypa val. Han 

säger ”det är inte min uppgift att vara någon slags… få kvinnor till industrin och män till 

vården”. Han menar att det skulle innebära att han styr eleverna i deras val vilket är något han 

inte får göra. Kenneth säger att han däremot kan informera eleverna så att de kan göra 

välgrundade val sedan. Han säger även att vid specifika projekt som har ett jämställdhets syfte 

så kan han vara en ”den arm som sträcker vidare informationen” till eleverna. 

 

Vad gäller förkunskaperna kring genusteori så tycker Kenneth att han ligger någonstans kring 

medel. Han säger att det har varit en del kurser via jobbet och i utbildningen till studie- och 

yrkesvägledare. Kenneth kan hålla med om att kunskapen kring genusrelaterade frågor är 

något som kan förbättras.   

 

Diskussion 
Diskussions avsnittet börjar med en analys av resultatet utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna. Därefter kommer en friare slutdiskussion med reflektioner kring resultat, 

analys och förslag på fortsatt forskning. Slutligen redovisas studiens trovärdighet utifrån 

begreppen validitet och reliabilitet med en efterföljande metodkritik.   

 

Analys  

Analysen av intervjuerna redovisas genom rubriker utifrån de teman som ingick i 

intervjuerna. Till en början redovisas studie- och yrkesvägledarnas generella arbetssätt. 

Därefter redovisas vad studie- och yrkesvägledarna anser påverkar eleverna i deras val. Sedan 

analyseras informanternas svar kring breddning av elevernas synfält. Den förkunskapsnivå 

som informanterna har kring genusteori analyseras också under en egen rubrik. Slutligen 

redovisas studie- och yrkesvägledarnas uppfattningar om sin egen roll när det gäller att 

uppfylla skolans jämställdhetssträvanden och informanternas syn på sin eventuella påverkan 

på elevernas gymnasieval. 

 

Studie och yrkesvägledarnas arbetssätt 

Ambitionen hos nästan alla informanterna är att alla elever i årskurs nio ska få genomgå ett 

vägledningssamtal inför deras val till gymnasiet. Den av informanterna som inte hade en 

sådan ambition motiverade det med att två halvtidstjänster inte räcker till för över 200 elever i 

årskurs nio. Att hinna ha ett samtal med alla nionde klassare är inte helt lätt för säger 

informanterna då alla inte har heltidstjänster. 

 

De elever som självmant kommer till vägledaren för att få stöd, hjälp eller information från 

vägledaren är enligt vägledarna de som har ett eget ”driv i sig” som Nina sa. Alla vägledare 

var överens om att denna grupp var ganska jämnt fördelad mellan tjejer och killar. Den grupp 

elever som inte kom självmant utan behövde uppmanas att besöka vägledaren är de som ”inte 

tar skolan på så stort allvar” som Kenneth uttryckte sig. Denna grupp hade en viss övervikt av 

killar kunde tre av vägledarna känna utan att ha fört någon statistik. De andra två menade att 
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det var ungefär lika många tjejer som killar i gruppen som behöver uppmaningar för att 

komma. Vägledarna var överens om att dessa två grupper kunde relateras till elevernas 

prestationsgrad till väldigt stor del.  

 

Det arbetssätt som vägledarna utgår från har kopplingar till studie- och 

yrkesvägledarutbildningen. I deras beskrivningar kan man se samband med de modeller som 

förs fram på utbildningen, så som Gerard Egan ”The skilled helper”. Till exempel så talar 

några av dem i termer av faser och steg för att förklara djupet i samtalen de har med eleverna. 

På samma sätt så talar de om vikten av att alltid utgå från elevernas egna berättelser för att 

hitta de vägar som de kan och vill gå. Både Egan och Hägg/Kuoppa förespråkar en sådan 

metod där vägledaren utgå från elevens egna berättelser och att sätta den i centrum för fortsatt 

samtal.
32

 Eleverna är en del av ett samhälle präglat av genussystemet som skapar utrymmet 

för vilka intressen och val en människa kan och får göra.
33

 Även vägledaren är en del av 

genussystemet. När vägledaren utgår från intressena hos eleverna som redan är uppdelade 

mellan killar tjejer, så gör de även en könskodning av elevernas intressen eftersom de uppger 

att de inte reflekterar kring den eventuella könskodning intresset kan ha. Att jobba vidare med 

att främja elevernas intressen så reproducerar vägledaren det isärhållande av könen som 

genussystemet innefattar.   

 

Vägledarna håller grupp- och klassinformationerna för att ge alla elever den grundläggande 

kunskapen inför sina gymnasieval. Upplägget för informationen beror enligt vägledarna 

framförallt på vilken ”nivå” de anser att eleverna ligger på. Det vill säga att de gör en 

bedömning dels av elevernas förkunskapsnivå vad gäller ämnet som de ska informera om. 

Vägledaren gör även en bedömning som av hur ”mogen” eleverna i klassen eller gruppen är, 

för att kunna anpassa informationen därefter. Deras information handlar oftast om de regler 

och de system som eleverna måste förhålla sig till i sina val. Vägledarna ger i sina berättelser 

ingen antydan till egna reflektioner kring viktningen av informationen och upplägget ur ett 

genusperspektiv.  

 

Då eleverna ska välja olika gymnasieprogram så får de mycket material direkt från 

gymnasieskolorna. Även vägledarna får och har tillgång till de olika informationsfoldrar ett 

cetera som gymnasieskolorna har tagit fram för att informera och marknadsföra sina olika 

utbildningar. Av intervjuerna framgår att vägledarna oftast använder gymnasieskolornas 

material utan att reflektera över om de är könskodade. Detta gör att eventuellt material som 

har en könskodad information kring olika program, förmedlas och blir därmed en del av 

skolans socialiserande processer som skapar genus.  

 

Strukturer som påverkar valet 

På frågan om vägledaren såg att det finns strukturer som påverkar elevens val, så blev 

responsen i alla intervjuer att informanterna började prata om kompisar och familj, dvs. de 

påverkansfaktorer som finns på mikronivå och mesonivå kring eleven
34

. Alla informanter var 

överens om att det som påverkade eleverna i deras val mest var kompisar. Därefter så ansåg 

de att föräldrarna och närmaste familjen också var en stark påverkansfaktor. Alla fick 

följdfrågan om det fanns någon skillnad mellan tjejer och killar vad gäller strukturer. Åter 

igen var alla överens om att alla elever påverkades lika mycket. Conny och Nina nämner att 

                                                 
32

 Hägg, K och Kuoppa, S M, 2007 sida 42 samt Egan, G, 2001 sida 139 
33

 Sandell, A, 2007, sida 85 
34

 Andersson, B E, 1997, sida 20-28   
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de finns strukturer i samhället som påverkar eleverna mer än de själva ser och tror som Nina 

sa och gör så att ”tjejer väljer ofta som tjejer gör” som Conny påpekade. Alla informanter höll 

med om påståendet att både utbildningar och arbetsmarknaden till stor del är könssegregerad.  

 

Utifrån informanternas svar så kan man framförallt göra två olika tolkningar. Det första är att 

det uppstått en begreppsförvirring där informanterna har en annan definition av strukturer än 

vad som avsågs i frågeställningen. För att förstå om så var fallet ställdes följdfrågor som 

visade på att vägledarna lägger ihop vänner och familj i samma definition som klass, kön och 

etnicitet. Det visade sig tydligast i studievägledaren Marlene som sa ” och jag tycker också att 

om man ser till ungdomarna idag så är det ju ändå mer att man… man kanske tänker på vilka 

intressen man har”. Hon menade att förr så påverkade strukturer så som klass, kön och 

etnicitet eleverna i större omfattning än i dag.  

 

Den andra är att informanterna inte ser de strukturer som verkar i samhället. Men detta 

motbevisas genom att alla vägledare som ingick i studien även vävde in strukturerna klass, 

kön och etnicitet i sina olika resonemang. Den senare förklaringen skulle medföra att de alltid 

mer eller mindre kommer vara en del i att rekonstruera genussystemet  

 

Att bredda elevens synfält 

Att utmana, bredda eller tydliggöra alternativ hade de olika vägledarna lite olika syn på. 

Några av dem ansåg att utmaningar kan vara problematiska då eleverna kan uppleva och 

uppfatta detta som ett sätt för vägledaren att bestämma åt eleven eller styra dem mot olika val. 

Men alla använde utmaningar på olika sätt för att försöka visa på alternativ eller bredda 

elevernas synfält.  

 

Precis så som Kerstin Hägg och Svea Maria Kuoppa beskriver i sin bok Professionell 

vägledning (2007) är en väl utförd utmaning ett effektivt sätt att föra samtalet framåt. Detta är 

något som vägledarna som stått som informanter i studien verkar vara väl medvetna om då de 

på olika sätt jobbar med en sådan metod.  

 

Vägledarna är stabila i det sätt som de utgår från elevernas egna berättelser om sina intressen. 

Detta gör att när de använder utmaningarna så utgår de och förhåller sig helt till de ramar som 

elevens intressen sätter, oavsett hur normativa intressena är. Vägledarna menar också att då de 

utgår ifrån elevens intressen så värderar de inte heller dessa. Hirdman visar med sina teorier 

om genussystemets beskaffenheter att detta system genomsyrar hela samhället och de som 

finns däri.
35

Genom att vägledaren då inte tolkar sina och elevens intressen och reaktioner ur 

ett genusperspektiv kan det medföra att vägledaren är en del av rekonstruktionen av genus. 

Utmaningar kan vara ett effektivt verktyg för att verkligen utmana och vidga elevers synfält 

utanför de begränsningar som genussystemet sätter upp.
36

  

 

Förkunskap om genus 

Förkunskapen i genusteori ansåg informanterna att de hade till viss del. Det skilde sig dock 

något åt men i stort så la alla sig kring mitten på en tiogradig skala. Alla informanterna 
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hänvisade till utbildningen de gått för att få sin studie- och yrkesvägledarexamen som den 

primära källan till de kunskaper de besitter kring genusteori.  

 

På följdfrågan om de kände att de utifrån sin förkunskapsnivå kunde jobba utifrån en sådan 

teori för att uppnå jämställdhetsmålen, så var det ingen av informanterna som kunde ge ett 

klart ja som svar. De sade sig se en problematik att jobba med denna typ av teorier då deras 

uppdrag enligt dem är att vägleda elever utifrån de individuella förutsättningar och intressen 

som eleverna har och inte försöka motverka de eventuella stereotypa drag de kunde se.   

 

Att motverka könsstereotypa studieval? 

Alla informanter tycker inte, eller är väldigt tveksamma till, att studie- och yrkesvägledare ska 

jobba med att bryta elevers könsstereotypa studieval. De resonerar bland annat kring att det 

vore att bryta den yrkesetiska koden som inte ger dem rätt att styra elever på något sätt.  

 

Nina berättar i sammanhanget att skolan styr eleverna lite inför deras praktikanskaffande. 

Detta sker genom att eleverna måste besöka minst tre olika typer av arbetsplatser under 

årskurs åtta. Nina menar att detta är bra då det tvingar eleverna att inte bara se till sina 

intressen de redan har. Genom detta sätt får eleverna möjlighet att se något nytt och 

förhoppningsvis så ska detta leda till att eleverna får en bredare syn på arbetslivet, menar hon.  

 

Det svar och det resonemang som informanterna för kring just denna fråga är intressant på 

flera sätt. Dels är det intressant att informanterna med viss tvekan ändå säger att de inte är 

deras arbete att uppfylla de åligganden
37

 som finns i läroplanen. Att svara så ärligt att de inte 

ämnar följa ett utav styrdokumenten är en intressant aspekt En annan intressant aspekt av 

detta är den konsekvens svaret får för den verksamhet som informanterna är ansvarig för. En 

konsekvens av de skrivningar som finns i styrdokumenten för studie- och yrkesvägledningen 

är att som vägledare vara den på skolan som bör vara informerad och ha information om 

möjligheter till fortsatta studier och arbetsmarknadens beskaffenhet både lokalt men helst 

även regionalt.
38

  

 

I intervjuerna diskuterades studie- och yrkesvägledarnas påverkan på elevernas val till 

gymnasieskolan. Studievägledaren Marlene sa: ”Hoppas att jag inte påverkar dem alls […] 

sen egentligen hur mycket jag gör det vet jag inte.” Denna kommentar speglar en motsättning 

som vägledaren ställs inför. Å ena sidan tycks vägledarna anse att de vägledningsmodeller 

och vägledningsteorier som ligger till grund för vägledarnas arbete, och som genomgående 

förmedlas i utbildningen till studie- och yrkesvägledare, föreskriver att man inte ska styra 

eller föröka påverka eleverna i någon riktning. Å andra sidan tycks de vara omedvetna om sitt 

uppdrag att motverka begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på bland 

annat kön.
39

 Vägledarna som ingått i studien som informanter har alla på liknande vis visat att 

de bortser från att deras uppgift att informera och stödja elever i studievalet, också innebär en 

skyldighet att göra elever medvetna om vilka konsekvenser deras val kan få vad gäller bland 

annat arbetsförhållanden och begränsningar i kommande valsituationer
40

. Detta 

förhållningssätt kan kopplas till Hirdman, som i sin genusteori påvisar att alla är en del av de 

                                                 
37

 Lpo94 kapitel l2.6 
38

 Skolverket 2005, sida 14 
39

 Lpo94 kapitel 12.6 
40

 Ibid 



 

 19 

strukturer som upprätthåller och rekonstruerar genus.
41

 Genom att studie- och 

yrkesvägledarna i denna undersökning hänvisar till sin roll som en expert, som Conny sa, som 

bara ska hjälpa eleven rätt utifrån deras intressen utan att värdera dem, så inte bara 

rekonstrueras de genus utan de kan ses som direkta påskyndare av könsstereotypa val. Att 

vägledarna inte själva är medvetna om att de rekonstruerar genus ser man genom att de 

hänvisar till att det är elevernas intressen som styr valet, och att det ska vara så. Detta utan att 

vägledaren som ”expert” förhåller sig till de strukturer som skapar genus och där med 

selekterar elevernas intressen.  

 

Slutdiskussion 

Om man ser till de resonemang som vägledarna gör och den analys man kan göra med ett 

genusperspektiv av dessa, så kan man dra några, kanske ibland långtgående slutsatser.   

 

Det allmänna arbets- och förhållningssättet visar hur den tolkning av vägledningsteorier som 

dessa vägledare har kan medföra ett upprätthållande av genussystemet. Som analysen pekar 

på, så förhåller sig inte vägledarna till de strukturer som ligger bakom deras och elevernas 

intressen, tolkningar och val. Vägledarna visar dock i sitt resonemang kring problematiken att 

med hjälp av insatser på individnivå åtgärda ett strukturellt problem. Dock kan man se på det 

resonemanget som att vägledarna har gett upp inför uppgiften med att motverka 

begränsningar i elevernas val. Jag ställer mig undrande så här i efterhand hur vägledarna hade 

resonerat och reagerat vid en intervju som mer tydligt utgår från den skrivning som finns i 

läroplanen om att motverka begränsningar i valen.      

 

Utmaningar, en metod eller färdighet som vägledningsteorierna betecknar den, använde alla 

vägledarna som ingick i studien. Om denna färdighet ska syfta till att motverka begränsningar 

i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på bland annat kön
42

, som det står i läroplanen 

för den obligatoriska skolan, så kan man kalt konstatera att det verkar saknas både en teoretisk 

och praktisk aspekt som ger utövaren av färdigheten ytterligare möjligheter. Skulle 

utmaningen kopplas till genusteori skulle vägledaren som vill använda denna färdighet vara 

tvungen att ständigt analysera sig själv, vilka åsikter och praktiker man har. Detta återigen för 

att alla i samhället är en del av genussystemet.  

 

I intervjuer framkommer att individualiserade val är något som vägledarna verkar ha som 

högre mål i sin verksamhet. Det kan bero på de vägledningsteorier som vägledarna verkar 

tolkar dem förespråkar ett förhållningssätt som inte tar hänsyn till strukturellpåverkan.   

 

Trots att informanterna var medvetna om syftet med studien så tycker jag att de var 

förvånansvärt ärliga i sina svar, då jag upplevde att de sällan la tillrätta sina svar utifrån 

studiens syfte. När det kommer till diskussioner kring jämställdhet så upplever jag att folk kan 

säga vad som helst. Det finns således ingen ”politiskkorrekthet” som folk utgår från och 

förhåller sig till.  

 

På grund av de resultat som framkommit i studien så aktualiseras en ny frågeställning. Kan en 

vägledares arbete inbegripa en genusmedveten strategi och samtidigt utgå från de 

vägledningsteorier och metoder som utgör grunden för arbetet idag?  
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Validitet och reliabilitet  

Huruvida resultatet i en studie är trovärdigt beror på två faktorer, validitet och reliabilitet. 

Utifrån dessa faktorer är det viktigt att alla studier, särskilt kvalitativa, reflekterar över.   

  

Kvale definierar begreppet validitet som ”den utsträckning i vilken en metod undersöker vad 

den är avsedd att undersöka”.
43

 Johansson och Svedner säger att ”Man kan slutligen diskutera 

om resultaten ger en sann bild av det som ska undersökas (validiteten)”.
44

 Då syftet var att 

beskriva och analysera studie- och yrkesvägledares arbete så anser jag att det enklaste sättet är 

att fråga de som utför jobbet. Att fråga genom intervjun ger, som tidigare nämnts i 

metodavsnittet, i denna studie ett djup och en bild av hur vägledarna upplever sitt arbete. Jag 

har redovisat de olika begrepp och teorier jag använt till att analysera det resultat jag fått av 

intervjuerna. Jag har även försökt vara så tydlig som möjlig när jag redovisat hur urval, 

genomförande, redovisning och analys gjorts. Detta har gjorts då det ska framgå för läsaren 

vilka perspektiv och tolkningar som studien bygger på.
45

  

 

Johansson och Svedner menar att ”mätnoggrannhet” är vad man skulle kunna översätta 

reliabilitet med. De fortsätter med att fråga om allt material har samlats in på samma sätt eller 

ifall sättet att göra intervjuerna har varierat och ifall frågorna i intervjuerna är heltäckande och 

välformulerade.
46

 Under rubriken ”Intervjustudien”, redovisar jag hur materialet har samlats 

in och frågorna som ställdes finns bilagd uppsatsen.  Där kan läsaren bilda sig en uppfattning 

om reliabiliteten på denna studie och uppsats. För att kortfattat svara på de frågor Johansson 

och Svedner ställer så har intervjuerna utgått från samma intervjuguide
47

, platsen för 

intervjuerna har i alla fallen varit på informantens arbetsplats.  

 

Metodkritik 

Det är viktigt att ha ett reflekterande förhållningssätt till den egna teoretiska utgångspunkten, 

och sträva efter intersubjektivitet i beskrivningar av sakförhållanden och fenomen, det vill 

säga att strävan skall vara att andra som undersöker ämnesområdet – om de ställde samma 

frågor och använde samma metod för att få svar på dem, skulle kunna komma fram till samma 

svar och slutsatser
48

. Medlet för att uppnå denna strävan, är att söka vara så tydlig som möjligt 

i beskrivningar av metodval och urval och noggrant skilja på sakbeskrivningar och egen 

tolkning av dessa. 
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Bilaga 1 
Kön 

Ålder 

Examensår från SYV – programmet? 

Vid vilket lärosäte gick du SYV – programmet? 

Hur många år har du jobbat som SYV på grundskola? 

 Sammanlagt?  

 Just på denna skola?  

 

Hur ofta träffar du eleverna i enskilda samtal? 

  

 Vilka elever söker själv upp dig? 

 

 Vilka elever behöver du söka upp? 

 

I vilken omfattning anser du att du kan påverka elever i deras val? 

 

På vilka sätt tänker du att du kan jobba med att bredda elevers syn på arbete och utbildning? 

 

I vilken omfattning anser du att du kan föreslå utbildningar för eleven? 

 

 Vilka perspektiv utgår du från när du ger förslag på utbildningar till elever? 

 

 Vad tror du gör att du föreslår just de utbildningar du föreslår? 

 

Vilka strukturer anser du påverkar elevernas val?  

 

 I vilken omfattning anser du att dessa strukturer påverkar? 

 

Anser du att du ska jobba med att motverka könsstereotypa val? 

 

Vilken nivå på förkunskaper anser du att du har av genusteori? 

 

Anser du att du utifrån dina förkunskaper kan arbeta mot könsstereotypa val? 

 

Känner du att du har stöd av skolledningen i arbetet?  

 


