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Sammanfattning 
Denna studie har undersökt hur verksamma studie- och yrkesvägledare ser på begreppen 

genus, klass och etnicitet i sin arbetsroll, främst vid vägledningssamtal. Frågeställningarna för 

denna studie handlar om att få reda på hur yrkesvägledare arbetar kring begrepp som genus, 

klass och etnicitet i deras arbete och vad de fått erfara under deras år som yrkesvägledare i 

samband med just dessa begrepp. Genom en kvantitativ metod med kvalitativt strukturerade 

frågor har empirin insamlats och analyseras utifrån vägledningsteorier grundade av Peavy 

(1998) och Egan (2010) som belyser vägledares förhållningssätt vid arbete med begreppen. 

Resultatet i studien visar att utbildningen till studie- och yrkesvägledare ger en teoretisk grund 

för att arbeta motverkande för val utifrån traditionella mönster, men flera informanter 

uttryckte att det inte känns som tillräckligt. De menar att utbildningen ger hjälpmedel för att 

arbeta med begreppen hos sig själva, men inte utifrån skolans arbete med dem, utifrån 

gällande styrdokument. Resultatet visar även att de deltagande studie- och yrkesvägledarna 

upplever att det behövs mer kunskaper kring framförallt etnicitet för att kunna göra ett bra 

arbete kring begreppets hinder vid studie- och yrkesval. En viktig slutsats är att utbildningen 

till studie- och yrkesvägledare behöver ändras och anpassas aktivt efter yrkets ändrade 

utgångspunkter och syfte. 
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Inledning 
Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll i individers liv, men även ur ett 

samhällsperspektiv. Det är många parter som gynnas av en väl fungerande studie- och 

yrkesvägledningsverksamhet; den enskilda individen, kommunen och arbetslivet 

(Tillväxtverket, 2013). Konsekvenserna av elevers felval och studieavbrott eller programbyten 

vid gymnasiet skapar svårigheter främst för den enskilde individen, men det bidrar även med 

höga kostnader för kommunerna. Främst visas detta på när felval leder till att elever inte 

fullföljer sin utbildning alls (Tillväxtverket, 2013), då betalar kommunen olika bidrag, vård 

och rehabilitering med mera. Om dessa elever senare vill läsa upp sin kompetens på 

vuxenutbildning skapar det stora kostnader och eventuella lån för att ha råd att göra det.  

Elevers kostnader kan mätas i både tid och pengar; flera extra år på gymnasiet (vid byte av 

program), utebliven arbetsinkomst och studielån (kompletterande utbildning senare i livet, på 

vuxenutbildning). Under 2013 gjorde Skolinspektionen en granskning av studie- och 

yrkesvägledningen i grundskolan, och resultaten visar stora brister i verksamheten 

(Skolinspektionen, 2013). I granskningen deltog 34 grundskolor i Sverige.  

Dock finns det många utmaningar för att få studie- och yrkesvägledarverksamheten att bli 

som mest lönsam ur allas perspektiv (Tillväxtverket, 2013). Verksamheten styrs av lagar och 

regler från skolverket och skolinspektionen, läroplaner och Allmänna Råd för verksamheten 

finns. Dessa utgör riktlinjer för hur arbetet med verksamheten ska ske. Många gånger finns 

det dock brister i dessa; främst att verksamheten är hela skolan ansvar – det är inte de enskilda 

studie- och yrkesvägledarna som har hela ansvaret för att bilda en gynnsam verksamhet och 

en lyckad studie- och yrkesvägledning. Trots detta upplever många studie- och 

yrkesvägledare att det är ett ensamarbete och medhåll och stöd från övrig personal behöver bli 

bättre. Skolinspektionens granskning (2013) visar att skolorna inte arbetar aktivt för att bryta 

påverkningsfaktorerna genus, klass och etnicitet. Många av de granskade skolorna konstaterar 

att gymnasievalet påverkas av faktorerna och stannar där. Personalen saknar kunskap för att 

kunna arbeta med att motarbeta de begränsningar som kön, klass och etnicitet kan skapa. I 

många fall saknas även definition för vad som ska motverkas eller en målsättning för sådant 

arbete. 

Studien som Tillväxtverket (2013) gjort visar att studie- och yrkesvägledning kan bidra till 

mer välgrundade studie- och yrkesval, men även ge ökad självkännedom och 

studiemotivation. Genom att studie- och yrkesvägledare använder sina kunskaper och 

kompetenser för att lära elever och personal mer om arbetslivet och utbildningsvägar, så 

kommer elevernas egen kunskap öka och kunna göra val utan att påverkas av grupptryck och 

samhällets normer kring kön, klass och etnicitet. 
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Denna studies ämnesval  

Denna studie kommer undersöka vikten av att aktivt arbeta med genus, klass och etnicitet i 

vägledningssamtal. Från studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå Universitet ses detta 

vara en stark faktor när det kommer till yrkesrollen. Genus-, klass- och etnicitetsbegreppen 

följer alla kurser på utbildningen som en röd tråd. Utbildningen ger de blivande studie- och 

yrkesvägledarna kunskaper och verktyg för att kunna hantera de egna fördomarna kring 

begreppen, för att sedan kunna vara medveten om dem vid vägledningssamtal. Efter det ges 

kunskaper och redskap för att kunna ge stöd och vägleda elever med fördomarna kring 

begreppen. Intresset för att undersöka hur studie- och yrkesvägledare använder genus, klass 

och etnicitet i sina vägledningssamtal kommer i grunden från tidigare studier från Studie- och 

yrkesvägledarprogrammet (vt 2008, vt 2009 och vt 2013) som är hämtade från databasen 

Diva. Alla dessa studier berör något av begreppen genus, klass eller etnicitet i koppling till 

vägledning. Efter att ha tagit del av deras resultat, tänkt tillbaka på tidigare kurslitteratur, samt 

tidigare personliga och professionella erfarenheter har detta ämne vuxit fram.  

Efter mycket sökande efter tidigare forskning, utan större framgång, konstaterades att det 

finns ett behov av forskning inom denna specifika ämneskombination. Endast två av de 

tidigare studierna berör alla tre begreppen och det är därför relevant att ta reda på mer kring 

genus, klass och etnicitet i vägledningssamtalet då det inte finns forskning kring detta sedan 

tidigare. Vidare så står det i ett flertal av dessa studier att detta ämne är något man bör 

fördjupa sig i och utveckla forskningen kring, vilket blev avgörande för denna studies 

ämnesval. 

Syfte 
Examensarbetets syfte är att undersöka om utbildade och verksamma studie- och 

yrkesvägledare tar hänsyn till genus, klass och etnicitet i sina vägledningssamtal med olika 

individer och hur de tänker kring begreppen i sin yrkesroll.   

Frågeställningar 

 Hur påverkar begreppen genus, klass och etnicitet arbetet med vägledning? 

 På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare med begreppen? 

 Vilka svårigheter kan man möta kring begreppen i vägledningssamtalet? 

 Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att det praktiska yrket är, jämfört med 

förväntningarna från utbildningen? 
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Begrepp 
Nedan kommer några begrepp att beskrivas för att ge en förkunskap åt de begrepp som 

kommer att användas i denna studie. 

Studie- och yrkesvägledning 

Detta begrepp beskrivs på två sätt; i snäv och vid bemärkelse. Både den personliga studie- och 

yrkesvägledning och skolans samverkan med arbetslivet och verksamhetens syfte i ett större 

perspektiv. Många är endast medvetna om studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse, det 

individuella samtalen kring studie- och yrkesval. I vid bemärkelse handlar det om de 

aktiviteter som skolan anordnar i form av temadagar, studiebesök, praktik med mera som 

också bidrar med förberedelser för elevernas studie- och yrkesval (Tillväxtverket, 2013).  

Genus 

Genus handlar inte om det fysiska könet; det handlar om hur män och kvinnor förväntas vara 

eller bete sig.  Genus är inte något man föds till, utan det skapas hela tiden genom saker vi är 

med om eller lärt oss. Omgivningen, och i större utsträckning samhället, skapar dessa 

förväntningar i filmer, musik, mode, lagar och mycket mer. Tjejer och killar växer upp med 

samhällets förväntningar och detta skapar genus. Det påverkar hur andra ser på genus men 

även individernas egna tankar om hur man ska bete sig och vara. Genus uppfattas olika i olika 

delar av världen, och det har även växlat genom historien (NE, genus). 

Klass 

Begreppet används för att dela in ett samhälle efter ekonomiska och sociala förhållanden. Det 

finns olika kännetecken som avgör vilken social klass man tillhör, den sociala klassen kan 

förklaras som en hierarki för samhället. De kännetecken som är tydligast beror på hur mycket 

pengar man tjänar, hur mycket pengar man har men även vilken släkt de tillhör. Klasshierarki 

finns även lokalt, på exempelvis skolor eller arbetsplatser. Där är kännetecknen annorlunda 

och det är främst status, exempelvis popularitet, som styr. (NE, klass) 

Etnicitet 

Etnicitet ska inte blandas ihop med nationalitet, religiös tillhörighet eller ras. Exempelvis kan 

svensk vara en beteckning både på att man kommer från Sverige, alltså nationalitet, och på en 

etnicitet. Man kan vidare vara en svensk same, vilket visar att man har svensk nationalitet 

samtidigt som man har samisk etnicitet. (NE, etnicitet) 

Etnicitet betyder tillhörighet till ett visst folk eller en viss etnisk 

grupp. Det som avgör en folkgrupps etnicitet är främst hur gruppen 

själv väljer att identifiera sig. Det handlar ofta om att man känner 

historisk och kulturell tillhörighet till varandra.(NE, etnicitet) 
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Styrdokument 
Nedan kommer styrdokumenten för studie- och yrkesvägledningsverksamheten att 

presenteras; skollagen, läroplanernas riktlinjer och allmänna råden för studie- och 

yrkesvägledningens verksamhet.  

Skollagens bestämmelser för studie- och yrkesvägledning 

Alla elever, i alla skolformer utom förskolan och förskoleklass ska 

ha tillgång till personal som har kompetens att tillgodose elevernas 

behov av studie- och yrkesvägledning (Skollagen 2010:800, 2 kap. 

29§). 

Detta innebär att alla elever ska ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare, men det betyder 

inte att skolan behöver anställa en egen personal med den utbildningen. Hur studie- och 

yrkesvägledarverksamheten utformas är en lokal fråga och kan därför se olika ut mellan olika 

kommuner (Tillväxtverket, 2013). Dock säger skollagen att det enbart är personal med 

utbildning som studie- och yrkesvägledare som får anställas för uppgiften, anställd med annan 

kompetens får anställas max ett år i sänder (Skollagen 2010:800, 2 kap. 30§). 

Läroplanernas riktlinjer för verksamheten 

I läroplanerna står det att eleverna ska få reflektera och diskutera studier och yrken kring 

frågor som rör elevens genus, klass och etnicitet för att se nya möjligheter och inte begränsas 

av de faktorerna (Lgr11). Det arbetssättet gäller även läroplanen för vuxenutbildning 

(Lvux12) och för gymnasieskolan (Gy11). 

Alla som vistas på skolan har ett gemensamt ansvar att se till så att elevens studie- och 

yrkesval inte begränsas av genus, klass och etnicitet (Lgr11, kap 2.6).  Det gäller ledningen, 

pedagogerna och även eleverna själva. Studie- och yrkesvägledaren har ett extra ansvar för att 

informera och vägleda eleverna inför kommande studie- och yrkesval, och har även ett 

uppdrag att särskilt uppmärksamma möjligheter för elever som har funktionsnedsättningar.  

Allmänna råden  

De allmänna råden beskriver hur studie- och yrkesvägledningen bör fungera inom skola och 

vuxenutbildning, enligt skolverket bör råden följas (Skolverket, 2013). Syftet är att de ska 

vara till hjälp vid planerande av studie- och yrkesvägledningens verksamhet; hur alla på 

skolan har ansvar i verksamheten och studie- och yrkesvägledaren bidrar med 

specialkompetenser kring studie- och yrkesval. De allmänna råden grundas på skollagens 

bestämmelser kring arbete med studie- och yrkesvägledning och även läroplanernas riktlinjer.  

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna 

förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken. 

(Skolverket, 2013, sida 11.) 

Studie- och yrkesvägledning har vetenskapliga grunder och har även anknytningar till 

psykologi, sociologi och pedagogik (Skolverket, 2013). De kunskaper som krävs för att 
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vägleda individer ges under utbildning till studie- och yrkesvägledare. Exempel på sådana 

kunskaper är samtalsmetodik och olika samtalsmetoder och andra verktyg vid 

vägledningssamtal. Det är av största vikt att utgå från elevens behov och problemsituation för 

att välja en lämplig metod för samtalet, detta för att kunna stödja eleven på bästa sätt för att 

denne ska kunna komma vidare i sin valprocess och sedan genomföra beslut. 

Allmänna råden – vägledningssamtal 

Vägledningssamtal kan ske både i individuella samtal eller i form av gruppvägledning. 

Studie- och yrkesvägledaren behöver välja en metod som utgår från elevens behov, den 

färdigheten grundas från kunskaper om olika metoder från utbildningen.  

En viktig del i skolans ansvar för studie- och yrkesvägledning är att 

i särskilda vägledningssamtal stödja den enskilde elevens studie- 

och yrkesvalsprocess. (Skolverket, 2013, sida 35) 

Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Bland annat tre tidigare 

examensarbeten från Studie- och yrkesvägledarprogrammet som utgör grunden för 

ämnesvalet för denna studie. Kopplat till syftet med studien; att undersöka om utbildade och 

verksamma studie- och yrkesvägledare tar hänsyn till genus, klass och etnicitet i sina 

vägledningssamtal så kommer även tidigare forskning kopplat till sådant arbete att 

presenteras. 

”Hoppas jag inte påverkar dem alls…” 
Examensarbetet är skrivet av Risslén (vt 2008, studie- och yrkesvägledarprogrammet, Umeå 

universitet) där han presenterar sin forskning kring studie- och yrkesvägledares arbete med 

könsstereotypa studieval till gymnasieskola. För att finna svar på frågeställningarna användes 

en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer; där frågorna berör det praktiska arbetet 

hos studie- och yrkesvägledare. Det resultat som presenteras är att studie- och yrkesvägledare 

inte arbetar med att motverka könsstereotypa studieval, de låter eleverna själva välja utifrån 

sina intressen och arbetar därför inte aktivt för att motverka genus i koppling till 

gymnasievalen. De studie- och yrkesvägledare som deltog i denna undersökning ansåg att 

familj och vänner påverkar elevernas val mer än kön. Vidare har studie- och yrkesvägledarna 

två olika perspektiv på sin yrkesroll; ett perspektiv är att de utgår från modeller och teorier 

som belyser att elevens egen berättelse är viktigast och att studie- och yrkesvägledaren inte 

ska påverka dem, men å andra sidan står det i uppdraget i läroplanen att studie- och 

yrkesvägledare ska motverka begränsningar för elevernas val utifrån genus, klass och 

etnicitet. Genom att studie- och yrkesvägledarna i denna studie inte arbetar för att bryta 

könsstereotypa studieval så skriver författaren i sin analys att dem istället agerar för att 

påskynda de valen på så sätt att man låter dem styra (Risslén; 2008). 

Vem tänder stjärnorna?  
Denna uppsats har fokus på genus-, klass- och etnicitetsfrågor i studie- och yrkesvägledares 

yrkesroll. Studien begränsas till studie- och yrkesvägledare på Gotland. Författarna till detta 
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examensarbete är Vestling och Funk (vt 2009, studie- och yrkesvägledarprogrammet, 

Stockholm Universitet). Till grund för studien ligger en kvantitativ metod, i form av en enkät. 

Huvudfrågan i studien var att se hur informanterna ser på uppdraget kring genus-, klass- och 

etnicitetsfrågor. Resultatet som presenteras tyder dock på att majoriteten av studie- och 

yrkesvägledarna inte har uppfattat att det är en del av yrkesrollens uppdrag att motverka 

begränsningar kring begreppen. Trots denna missuppfattning så arbetar ändå många av dem 

med genus, klass och etnicitet omedvetet; då oftast kring begreppet genus vid individuella 

samtal och gruppvägledning. Många av de deltagande vägledarna menar att yrket är ett 

ensamarbete. Med det menas att det är svårt att få tid med eleverna på grund av de uppdrag 

som lärarna har, med kursmål och lektioner. Det är därför svårt som studie- och 

yrkesvägledare att få tid med eleverna under lektionstid.  

Yrken och yrkesområden kategoriseras utifrån olika föreställningar 

kring kön, klass och etnicitet som människor har. (s. 10)  

Det är studie- och yrkesvägledarens uppgift att arbeta runt dessa föreställningar och skapa 

möjligheter för alla. Samtidigt så är det även studie- och yrkesvägledarens ansvar att 

informera om vilka motgångar som kan uppkomma vid olika val. Resultatet från 

examensarbetet visar således att styrdokumenten som finns för vägledningen på skolan inte 

följs som den ska. Anledningen till detta framkommer genom olika spekulationer från 

litteratur som används i studien men även från författarna själva (Vestling; Funk; 2009). 

Vägledaren, en ändringsagent? 
Författarna till detta examensarbete är Borg och Svensson (vt 13, studie- och 

yrkesvägledarprogrammet, Stockholm Universitet). Examensarbetet behandlar hur studie- och 

yrkesvägledare hanterar rollen som förändringsagent inför elevers studie- och yrkesval med 

fokus på kön, klass och etnicitet. Empirin inhämtades genom kvalitativ metod i form av 

intervjuer med fyra olika studie- och yrkesvägledare i Stockholm län. Genom intervjuerna vill 

författarna få svar på hur studie- och yrkesvägledarna arbetar med genus, klass och etnicitet. 

Resultatet i detta arbete visar att de deltagande studie- och yrkesvägledarna anser att 

begreppen ofta kommer på tal vid vägledning, främst i individuella samtal. Vidare visar 

resultatet att begreppet etnicitet endast berörs om föräldrarnas utbildningsbakgrund, 

bakgrundssituation eller kulturella skillnader påverkar eleven studie- och yrkesval (Borg; 

Svensson; 2013).  

Studie- och yrkesvägledning i grundskolan 
I inledningen på denna studie presenteras Skolinspektionens granskning av studie- och 

yrkesvägledning i grundskolan (2013). Granskningen skedde med 34 grundskolor i Sverige 

och resultatet visar många bristande faktorer i verksamheten. Huvudresultaten belyser brister i 

planerandet och uppföljningen av studie- och yrkesvägledningen. Resultatet visar även att 

styrdokumenten för verksamheten inte följs, på så sätt att studie- och yrkesvägledning inte ses 

som hela skolans ansvar utan faller oftast på den enskilda studie- och yrkesvägledaren. Ett till 

viktigt resultat är att skolorna som deltar i granskningen inte arbetar aktivt med att motverka 

begränsningar utifrån kön, klass och etnicitet i elevernas studie- och yrkesval. 
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Skolverkets granskning (2013) visar att samtliga deltagande skolor ger alla elever i årskurs 9 

ett vägledningssamtal – men det är inte många av eleverna som ser syftet med det, eller vet 

vad man kan få för hjälp av en studie- och yrkesvägledare. Många gånger har inte studie- och 

yrkesvägledaren några riktlinjer från styrelsen om hur samtalen ska gå till, och då får den 

verksamma studie- och yrkesvägledaren komma upp till dem på egen hand. Många av de 

deltagande eleverna  i granskningen anser att vägledningssamtalen är för allmänna och 

opersonliga för att de själva ska utveckla kunskaper kring det kommande studie- och 

yrkesvalet.  

När det kommer till att arbeta för att motverka begränsningar utifrån genus, klass och etnicitet 

menar många av skolorna i granskningen att de intalar eleverna att de inte har några 

begränsningar istället för att lyfta upp dessa faktorer till ytan och eventuellt skapa en 

begränsning (Skolinspektionen, 2013). Främst förmedlar lärare och studie- och 

yrkesvägledare att eleverna inte ska påverkas av kompisars val eller föräldrars förväntningar. 

Endast en skola i granskningen arbetar aktivt efter elevernas behov av studie- och 

yrkesvägledning i koppling till etnicitet, då den skolan har många elever med annan kulturell 

bakgrund och där elevernas föräldrar inte är införstådda i det svenska utbildningsutbudet. När 

det gäller genus säger skolorna ifrån sig ansvaret att försöka ändra de traditionella mönster 

som styr. De menar att en ensam skola inte kan ändra en bild som hela samhället skapat. 

Skillnader mellan genus skapas redan i tidig ålder och de menar att det är för sent att försöka 

bryta de mönstren i årskurs 9. Skolinspektionen ser därför att studie- och yrkesvägledningen 

blir en del av skolgången redan från start.  

Granskningen som Skolinspektionen (2013) har genomfört har många intressanta resultat, 

men i koppling till denna uppsats är synen på vägledningssamtalen från elevernas vinkel och 

även skolornas syn på arbete med begreppen de viktigaste.  

Att bana vägen mot framtiden 
Lundahl (2010) har tillsammans med andra forskare skrivit en litteratur som presenterar 

problematik kring vägledning, genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar. En 

jämförelse mellan individers behov och tankar kring vägledning sker mot studie- och 

yrkesvägledningens problematik. Resultat från undersökningarna visar starka kopplingar till 

genus, klass och etnicitet. Begreppen försvårar ofta valet av studier eller yrken, begreppens 

inverkan på individer påverkar valmöjligheterna. En viktig aspekt som Lundahl tar upp är 

synen på vägledning – individer uppfattar vägledning med studie- och yrkesvägledare på olika 

sätt; det finns lika många uppfattningar som personligheter. Problematiken kring vägledning 

med begreppen ligger inte bara i genus, klass och etnicitet utan även i hur dessa begrepp 

påverkar synen av vägledning hos individerna. Det framkommer även att vägledningen har 

hjälpt vissa personer med studie- och yrkesval när man vidgat perspektiv och skapat 

möjligheter runt de begränsningar som genus, klass och etnicitet skapar i samhället. 

Litteraturen som Lundahl författat visar på viktiga aspekter kring genus, klass och etnicitet 

som påverkar individers val och syn på vägledning. Jag vill med denna litteratur se om 

liknande tankar kring elevernas attityder finns hos mina informanter. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Nedanstående litteratur kommer ge en förståelse för studie- och yrkesvägledares arbetssätt 

utifrån samtalsmodeller och färdigheter som används i professionella vägledningssamtal. 

Teorierna som presenteras är skrivna av Peavy (1998) och Egan (2010) och de tar stor hänsyn 

till vägledning kopplat till genus, klass och etnicitet och vilka färdigheter som studie- och 

yrkesvägledare ska använda för att arbeta med begreppen i vägledningssamtalen. I koppling 

till denna studies syfte kommer dessa teorier vara till stor hjälp vid analysen av arbetet med 

genus, klass och etnicitet. På så sätt att informanternas arbete med begreppen kommer likna 

eller skilja från de förhållningssätt som teorierna belyser.  

Konstruktivistisk vägledning 
Ur ett konstruktivistiskt perspektiv ska studie- och yrkesvägledaren bli ett team med sina 

vägledningssökande; man ska leva sig in i de vägledningssökandes situation och se livet ur 

deras vinkel (Peavy, 1998). Detta innebär att en studie- och yrkesvägledare måste ha stora 

kunskaper kring hur genus, klass och etnicitet kan påverka individers liv; de möjligheter och 

begränsningar som finns utifrån dessa begrepp.  

Allt vårt vetande är ”perspektivstyrt” – dvs. vår kunskap hämmas 

alltid ur en viss synvinkel. (Peavy, 1998; sida 28) 

Detta gör att det mycket viktigt att studie- och yrkesvägledaren kan arbeta direkt med 

individers livssituationer, där de befinner sig idag. De vägledningssökande ska inte behandlas 

som olika fall som ska lösas. Den konstruktivistiska vägledningen bygger på att man som 

studie- och yrkesvägledare har fokus på individers olika berättelser om deras liv. Det som 

studie- och yrkesvägledaren främst ska göra är att hjälpa den vägledningssökande att 

organisera sina berättelser och ge förståelse; både till studie- och yrkesvägledaren och till den 

vägledningssökande. Några av de analysramar som ligger till grund för den konstruktivistiska 

vägledningen är; 

 Vi lever i ett universum av många verkligheter 

 Vår mänskliga tillvaro konstrueras socialt 

 Språket är människans medium, och det förser oss med verktyg för att konstruera och 

rekonstruera otaliga personliga och sociala verkligheter 

 Det metaforiska jagbegreppet är ett centralt element som används för att organisera 

den konstruktivistiska vägledningen 

 Kulturer är modeller för hur man skall leva  (Peavy, 1998, sida 44-45) 

I de ovanstående punkterna ser man analysramar för genus, klass och etnicitet. Det handlar 

om att se personen i den sociala tillvaro den befinner sig i, se kulturer och sociala faktorer 

som en modell för hur man ska leva och slutligen genus; det metaforiska jagbegreppet. Detta 

är ett begrepp som Peavy (1998) använder som utgångspunkt i vägledningssamtalen; det 

metaforiska jagbegreppet innefattar; 



13 

 

 

 Kompetensjaget (arbetsliv och inlärning) 

 Relationsjaget (intimsfär och relationer) 

 Det fysiska jaget (kropp och hälsa) 

 Det andliga jaget (världsåskådning, personlig livsfilosofi, trossystem)   (Ibid, sida 41) 

Dessa fyra delar skapar ett Jag för den vägledningssökande, det är med hjälp av dessa fyra 

delar som studie- och yrkesvägledaren ska se den vägledningssökandes verklighet. De fyra 

delarna hänger samman och utgör den centrala kärnan hos människan. En annan term för detta 

är Levnadsrum. I vägledningssamtal med konstruktivistiskt perspektiv använder man en skiss 

av dessa fyra delar; vilket kallas levnadsrum. Varje individ har ett eget levnadsrum; utifrån sin 

egen verklighet, sin egen berättelse om sig själv. 

Färdigheter hos studie- och yrkesvägledaren 

Det finns några specifika färdigheter som en studie- och yrkesvägledare bör arbeta utifrån, 

men övergripande så ska den vägledningssökandes berättelse vara i centrum – och det är den 

utgångspunkten som skapar samtalets form (Peavy, 1998). Några av samtalsfärdigheterna som 

Peavy (1998) nämner är att visa empati, uppmärksamma problemets påverkan på situationen, 

ha en grundinställning som visar ett uppmärksamt intresse för den vägledningssökande. Det är 

ytterst viktigt att studie- och yrkesvägledaren ser förbi sina fördomar och sin egen verklighet 

för att kunna använda den konstruktivistiska vägledningen korrekt. Studie- och 

yrkesvägledaren ska hjälpa den vägledningssökande att konkretisera hur problemen påverkar 

individen, och göra klart för individen att problemet inte är personen i sig; det är ingen sida av 

personligheten etc. Syftet med detta är att ”lyfta problemet och se det på avstånd”. Den 

färdighet som är ytterst viktig i alla samtal är att ha en intresserad grundinställning; studie- 

och yrkesvägledaren vill veta mer om individen, inte fokus på ett problem som ska lösas.  

Det finns även några riktlinjer som studie- och yrkesvägledaren bör arbeta efter. Några av 

dessa är att finna den vägledningssökandes starka sidor genom dennes berättelse och göra de 

synliga för den vägledningssökande. En annan riktlinje är att ställa meningsfulla frågor och 

använda ett språk som är anpassat efter den som ska vägledas. Den viktigaste riktlinjen är att 

alltid visa respekt, och det ska vara för alla deltagare i samtalet (Peavy, 1998). 

The skilled helper  
Gerard Egan (2010) har strukturerat en samtalsmodell i ett kartmönster för att tydligt förklara 

de olika stegen i sin vägledningsprocess (se Figur 1). I modellen kan man förflytta sig både 

lodrätt och vågrätt, menar Egan. Modellen har nio delar; uppdelade med tre steg och under 

varje steg finns tre faser. Stegen belyser de olika delarna i en vägledningsprocess och de är 

fokuserade på olika faktorer för att få samtalet att fortskrida. 

Nedan kommer stegen kort att presenteras;  

Steg ett handlar om att studie- och yrkesvägledaren och den vägledningssökande kartlägger 

huvudproblemet och grunden för varför personen känner behov av vägledning. I steg ett 

vidgar man perspektiv och ser situationen från olika synvinklar för att få en så tydlig 
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kartläggning som möjligt. Studie- och yrkesvägledaren hjälper till att se blinda fläckar; saker 

som den vägledningssökande kanske inte tänkt på innan. I det här steget behandlas 

bakgrunden hos den vägledningssökande; vad personen har i ”ryggsäcken” och vad personen 

vill ha vägledningshjälp kring (Egan, 2010).  

Steg två handlar om hur personen skulle vilja att det såg ut i sitt liv om han eller hon fick 

önska helt fritt. En önskebild skapas av hur den vägledningssökande önskar att situationen såg 

ut. I detta steg ska studie- och yrkesvägledaren och den vägledningssökande låta fantasin 

flöda, för att i slutet på steg två kunna begränsa personen, och ta ner denne på jorden (Egan, 

2010). Därefter kommer de gemensamt fram till ett rimligt mål utifrån denna önskebild. Det 

skapas delmål för att kunna nå drömmen.  

I steg tre kommer man gemensamt fram till en handlingsplan utifrån det man har kommit 

fram till i de tidigare stegen. Handlingsplanen innehåller de delmål som behöver genomföras 

för att nå målet från steg två; vilka tillvägagångssätt som skulle hjälpa personen att uppfylla 

sitt mål  (Egan, 2010). 

Figur 1. The skilled helper; samtalsmodell av Egan (2010). 
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Olika färdigheter i de olika stegen  

Studie- och yrkesvägledare i samtal har användning av olika tekniker och färdigheter genom 

de olika faserna (Egan, 2010). Studie- och yrkesvägledaren behöver lyssna aktivt på den 

vägledningssökande. För att visa att han eller hon har lyssnat ges empatisk respons och 

sammanfattningar kring det som berättats. Ytterligare färdigheter som en studie- och 

yrkesvägledare ska använda sig av är utmanande frågor med syfte att få den 

vägledningssökande att fundera i nya banor kring sin situation, och ge information som 

saknas för att se fler möjligheter med syfte att ge den vägledningssökande möjligheter till ett 

mer välgrundat val. Studie- och yrkesvägledaren ska även fungera som ett bollplank där den 

vägledningssökande får bolla idéer och tankar som kommit upp under samtalet. 

Ytterligare färdigheter som är viktiga för studie- och yrkesvägledaren i de senare stegen är att 

våga utmana klienten, ta reda på vad han eller hon är villig att offra för att nå sitt mål, och 

motivera klienten till att våga göra en förändring. Samtidigt ska man begränsa klienten till ett 

mål som är rimligt, utifrån det som framkommit på kartläggningen – så att en förändring är 

genomförbar och inte blir för svår för klienten. När det kommer till val av tillvägagångssätt 

för att nå målet ska studie- och yrkesvägledaren och den vägledningssökande diskutera 

gemensamt vilka positiva och negativa följder de olika tillvägagångssätten skulle ge, innan 

man låter den vägledningssökande bestämma sig för en av dem. Beslutet skrivs då in i 

handlingsplanen. 

Metod och bearbetning av empiri 
Nedan kommer metoden att presenteras; hur urvalet skedde, hur proceduren gick till och hur 

empirin bearbetades. Avslutning kommer metoddiskussion och källkritik att presenteras.  

Urval och enkätuppbyggnad 
Då studien utgår från studie- och yrkesvägledning ligger fokus på den yrkesgruppen. Syftet är 

att med denna studie undersöka informanternas arbete med begreppen genus, klass och 

etnicitet i vägledningssamtal och förväntningar från utbildningen till det praktiska yrket. 

Relativt nyexaminerade studie- och yrkesvägledare kontaktas därför. Krav som ställdes på 

informanterna var att de skulle vara verksamma i arbetslivet och nyligen utbildade studie- och 

yrkesvägledare (Backman, 1998). Kraven på deltagarna gör att urvalet är styrt slumpmässigt, 

kraven ovan avgränsar till viss del men lärosäten är slumpmässigt valda (Trost, 2007). 

Ämnesvalet berör studie- och yrkesvägledare och det är då icke relevant att ha andra 

yrkesgrupper med vid datainsamlingen.  

Enkäten har en standardiserad layout för att alla informanter ska få likadana förutsättningar 

(Trost, 2007), vidare har den även en tydlig struktur (Eliasson, 2006). För att öka chansen till 

en högre svarsfrekvens valdes kvantitativ metod som har möjlighet att nå ett större antal 

personer och inte begränsas till ett visst geografiskt område. Med utgångspunkt i studiens 

syfte samt den forskning som anses saknas genom tidigare forskning uppkom enkätens 

struktur. Frågorna utgår från den forskning som denna studie vill undersöka (Kvale, 1997).  
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De fem första frågorna (se Bilaga 1) ger svar på informanternas bakgrund, och hur angeläget 

de anser att arbete med genus, klass och etnicitet är, och om de anser att de har tillräckliga 

kunskaper för ett sådant arbete. Detta för att i resultatet kunna presentera de olika 

informanterna utan att avslöja identiteten hos dem men ändå skilja dem åt vid redovisningen. 

Resterande frågor i enkäten, 6-14 (se Bilaga 1), är av kvalitativ struktur och besvaras med 

informanternas egna kommentarer. Anledningen till detta är för att få en mer djupgående 

empiri, och för att en blandning av båda metoderna ger en tydligare empiri som går att 

jämföra mot den empiri som insamlats med kvantitativ metod (Trost, 2007; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2008; Eliasson, 2006; Svenning, 2003). De frågorna som är av kvalitativ 

struktur utgör den större delen av resultatet och ger en mer omfattande empiri till studien 

(Eliasson, 2006). De kvalitativa frågorna är semistrukturerade (Kvale, 1997), vilket betyder 

att de är öppna frågor som ger informanten möjlighet att utveckla svaren mer än vid 

kvantitativa frågor. På detta sätt blir enkätsvaren djupgående och möjlighet finns för 

noggranna svar för hur arbetet med genus, klass och etnicitet ser ut.  

De kvantitativa frågorna ger en tydlig bild av informanternas bakgrund inom yrket och i 

analys och diskussion kan konkreta företeelser ställas i jämförelse med de kvalitativa svaren 

för att se samband och mönster (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 2008). De kvantitativa frågorna 

ger svar på den praktiska empirin och svarar på frågor som Hur många? och de kvalitativa 

svarar på Varför? (Svenning, 2003).  

Procedur och datainsamling 
Utifrån förväntningarna att få en mer omfattande empiri valdes kvantitativ metod i form av en 

webbaserad enkät, eftersom studie- och yrkesvägledare är en liten yrkesgrupp och ett större 

geografiskt område behövde kontaktas. Vid en webbaserad enkät förutsätter man att 

informanterna har tillgång till dator och internetuppkoppling, men även informanternas 

datorvana ifrågasätts (Trost, 2007). Då studie- och yrkesvägledare använder dator som ett 

hjälpmedel vid vägledningen förutsattes tillgång till dator och internet. 

Enkäten (se Bilaga 1) består av 14 frågor och beräknas ta cirka 20-30 minuter att besvara. Den 

skickades ut tillsammans med ett missivbrev (Trost, 2007); vilket är en kort beskrivning om 

syftet med undersökningen och vad svaren kommer att användas till. Enkäten skickades ut till 

42 studie- och yrkesvägledare via en grupp på Facebook för verksamma studie- och 

yrkesvägledare samt via mailkontakt. Några dagar efter det första utskicket skickades en 

påminnelse om att bidra till studien, med syfte att uppmuntra informanterna att delta (Trost, 

2007). Det ledde till att ett flertal enkäter besvarades. Efter det skickades flera påminnelser 

men datainsamlingen ökade inte nämnvärt av dem. De besvarade enkäterna skickades tillbaka 

till författaren via mail och hanterades anonymt. Varje informant tackades omgående för sitt 

deltagande (Trost, 2007). 

Bearbetning och analys  
Utgångspunkten var att skapa en generell överblick på hur studie- och yrkesvägledare ställer 

sig mot arbete med genus, klass och etnicitet. Genom att endast 10 av 42 enkäter besvarades 

kommer istället empirin att bearbetas och presenteras enskilt. Detta för att ge studien en 
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djupgående empiri. En generell utgångspunkt med de inkomna enkäterna skulle vara 

otillräckligt för att dra generella slutsatser; genom att presentera informanterna enskilt så 

kommer studien ha en stabilare utgångspunkt inför analys och diskussion. De kvalitativa 

frågorna i enkäten ger en omfattande empiri som skapar möjligheter för likheter och 

skillnader inför analys och diskussion av resultatet (Trost, 2007; Eliasson, 2006). Den 

kvalitativa empirin kan analyseras med kvantitativ analys om båda metoderna används 

tillsammans, vilket kan bidra till en mer djupgående analys från flera vinklar (Eliasson, 2006).  

Varje besvarad enkät sammanställdes i ett Excel-dokument för att tydliggöra resultatet som 

presenteras i denna studie (Backman, 1998). Ett antal diagram skapades för att visa de 

kvantitativa svaren kring vikten av att arbeta mer genus, klass och etnicitet i yrkesrollen som 

studie- och yrkesvägledare (se Figur 2, sida 28).  

I analysen kommer alla tidigare litteraturer att analyseras, men främst studie- och 

yrkesvägledarnas förhållningssätt kommer att ligga i fokus. Dessa presenteras under teoretiska 

utgångspunkter i denna studie (se sida 12-15). Vid analysen av empirin används en trattliknad 

struktur. På så sätt att analysen berör ämnet generellt innan den smalnar av och blir 

djupgående mot de teoretiska utgångspunkterna Peavy (1998) och Egan (2010). 

Metoddiskussion 
Reliabilitet innebär att datainsamlingen är stabil, på så sätt att frågorna är utformade lika till 

alla informanter, att informanterna har samma förutsättningar och att den som bearbetar 

empirin är objektiv vid datainsamlandet och bearbetningen av resultatet (Trost, 2007). Man 

menar också att reliabiliteten är hög om man förutsätter att mätningen kommer ge samma svar 

vid en ny mätning i framtiden (Trost, 2007; Eliasson, 2006). Denna studies datainsamling 

förväntas ha hög reliabilitet då informanterna svarar på samma enkät, har likadana 

förutsättningar då enkäten är webbaserad för samtliga informanter och tidsbegränsningen för 

att besvara enkäten är lika. Dock sjunker reliabiliteten då jag inte med säkerhet kan säga att 

alla informanter tolkat frågorna på samma sätt, eller att min tolkning inte stämmer med deras 

mening (Stukát, 2005). Det skapar en hög reliabilitet om man förutsätter att alla förstår 

frågorna och inga onödigt krångliga ord är med i enkäten (Trost, 2007), vilket jag har haft i 

åtanke vid uppbyggnaden av enkäten för denna studie.  

Redan vid planeringen av studiens uppbyggnad förväntades undersökningen få hög validitet; 

på så sätt att frågorna anpassades mot examensarbetets forskningsfrågor och syfte. Begreppet 

validitet innebär att man mäter det man avser att mäta i en undersökning (Kvale, 1997). 

Frågorna i enkäten belyser tydligt vad som ska besvaras. Validitet handlar även om att 

använda rätt metod vid rätt tillfälle (Gunnarson, 2010), vilket i detta fall var kvantitativ metod 

med kvalitativa frågor för att få en ökad svarsfrekvens; att få djupgående empiri utan att 

använda intervjumetod. Genom den kvantitativa ansatsen blev det möjligt att samla ett brett 

material, och de kvalitativa frågorna ger studien djupare empiri (Trost, 2007).  

Bortfallet är stort, endast 10 informanter av 42 tillfrågade besvarade enkäten, vilket lett till att 

den inkomna empirin från enkäten kommer att presenteras med en ny vinkel än vad 



18 

 

 

utgångspunkten avsett. Anledningen till bortfallet är oklart, men egna teorier är tidsbrist eller 

ointresse. Då enkäten är webbaserad kan även det vara en faktor till bortfallet, utifrån 

individernas datavana och internetuppkoppling (Trost, 2007). Istället för ett generellt resultat 

med sammanslagna svar, som var den ursprungliga tanken, kommer nu informanternas svar 

att presenteras separat för att på så sätt ge studien djupgående empiri att göra slutsatser på. 

Anledningen till att ändra vinkel i presentationen av resultatet beror på att de besvarade 

enkäterna inte får det generella och breda material som förväntades med webbenkät.  

Etiska förhållningssätt 

De deltagande studie- och yrkesvägledarna besvarade enkäten anonymt och resultatet avslöjar 

inte deras arbetsplats eller kommun, det finns därför ingen faktor som kan avslöja deras 

identitet. Anonymiteten bidrar till att empirin som redovisas förväntas vara sanningsenlig då 

personerna inte kan bli avslöjade eller utpekade på något sätt. De deltagande studie- och 

yrkesvägledarna får även själva besluta om de vill delta eller inte. Vidare så har hänsyn tagits 

till att informera informanterna om att de besvarade enkäterna enbart kommer användas för 

denna specifika forskning. De skriftliga tankar som informanterna delar med av kommer att 

hanteras med största försiktighet; dels för risken för plagiat men även för att det är 

informanterna som ”äger” de tankar som framkommer (Stukát, 2005). 

Källkritik 
Examensarbetets olika skriftliga källor talar för att vara säkra, och empirin från dem är högst 

trovärdig och tillförlitlig. De har på ett eller annat sätt varit en del av kurslitteraturen på 

studie- och yrkesvägledarprogrammet och förväntas därför vara säkra. De tidigare 

examensarbeten som presenteras i denna studie, se Tidigare Forskning, används endast som 

inspiration för enkätens uppbyggnad och för studiens struktur (Eliasson, 2006).  

De internetsidor som används är främst skollagen, läroplanerna och Skolverkets granskning. 

Dessa är säkra källor, likaså Framtid och arbetsliv som sammanställts av Sveriges kommuner 

och Landsting. Nationalencyklopedin har använts för begreppsbeskrivning, vilket var en 

hemsida som användes under utbildningen men även en av de säkraste sidorna för att söka ord 

beskrivningar, enligt dem själva (se NE.se).  



19 

 

 

Resultatredovisning 

Empirin i detta avsnitt har samlats in via de enkäter som skickades till studie- och 

yrkesvägledare runt om i landet. Svaren behandlar en del av studie- och yrkesvägledarnas 

yrkesroll; frågorna är specifikt ställda i förhållande till vägledningssamtal och hur studie- och 

yrkesvägledarna ställer sig till begreppen genus, klass och etnicitet i sin yrkesroll. Empirin 

behandlar inte deras totala arbetsinsats.  

Informanternas svar kommer att presenteras separat i den ordning som de besvarade enkäterna 

inkom. Empirin från deltagarna kommer därefter presenteras i den ordning som informanterna 

besvarat enkäten, fråga 1-13 (se bilaga 1). Genom att varje informants svar presenteras i 

samma ordning påverkas inte tolkningen av empirin utifrån upplägget, tolkningen inför 

analysen skulle vara densamma även om informanterna presenterades i annan ordning. Fråga 

14 (se bilaga 1), som berör feedback på enkäten, kommer presenteras enskilt efter alla 

informanternas presentationer. En sammanfattning kommer slutligen att presenteras utifrån 

frågeställningarna för denna studie, och de viktigaste resultaten i koppling till dessa kommer 

att lyftas.  

Presentation av informanterna 

Antalet informanter som deltog var 10 stycken och har varierande ålder mellan 20-60 år. Alla 

har studie- och yrkesvägledarutbildning och har olika lång erfarenhet av yrket, de flesta 

mindre än 3 år och två stycken har jobbat som studie- och yrkesvägledare i över 10 år. De 

arbetsplatser som dessa studie- och yrkesvägledare representerar är grundskola, 

gymnasieskola, folkhögskola, komvux, högskola och arbetsförmedling. Nedan presenteras de 

i den ordning som enkäterna besvarades och skickades tillbaka till författaren; inga andra 

metoder för sortering används. 

Informant 1 

Kvinna, mellan 20-30 år, med en nuvarande anställning på Komvux sedan två veckor tillbaka 

men har arbetat som studie- och yrkesvägledare i tre månader totalt sedan examen vid studie- 

och yrkesvägledarprogrammet. 

Hon anser att det är Ganska viktigt (på skala 1-5 blir det en 4, se Bilaga 1) att arbeta med alla 

begreppen genus, klass och etnicitet. Alla begreppen är lika viktiga att arbeta med. Vidare 

anser hon att utbildningen har bidragit med tillräckliga kunskaper för att arbeta med genus, 

klass och etnicitet i vägledningssamtal. Utbildningen till studie- och yrkesvägledare har gjort 

henne mer medveten om hur viktiga begreppen är och bär alltid med sig perspektivet av dem i 

bakhuvudet, som hon själv uttrycker det. 
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På frågan om förväntningarna på yrkesrollen så svarar hon att hennes förväntningar var att 

bryta fördomar och mönster som styrs av begreppen utan att individerna själva valt de 

mönstren. I praktiken anser hon att det handlar mer om att vidga individers perspektiv; att få 

dem att se sin tillvaro med andra ögon. När hon har vägledningssamtal har hon inga givna 

samtalsmetoder eller modeller, utan de anpassas mot individens behov och där ser hon inga 

mönster hos sig själv som skulle påverka valet utifrån begreppen. Men från utbildningen 

kommer hon ihåg att man påverkas omedvetet hela tiden, att hon omedvetet påverkas av 

begreppen vid val av metod eller modell. I vägledningssamtal ser hon inga svårigheter 

kopplade till genus, klass eller etnicitet. 

Informant 2 

Kvinna, mellan 20-30 år, som är anställd på en gymnasieskola i en medelstor kommun i norra 

Sverige. Hon har jobbat där sedan tre månader tillbaka, och det är första anställningen som 

studie- och yrkesvägledare efter examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Informant 2 anser att det är mycket viktigt (på skala 1-5 blir det 5, se Bilaga 1) att arbeta med 

genus, klass och etnicitet i yrkesrollen. Hon har svarat att hon har tillräckliga kunskaper från 

utbildningen för att arbeta med begreppen i vägledningssamtal. Dock har hon inte haft 

möjlighet att öva eller tillämpa de kunskaper hon lärt sig för att med säkerhet svara att hon har 

tillräckliga kunskaper vid alla situationer i vägledningssamtal, men i stunden kan hon hantera 

dem. I vägledningssamtalen som hon har vid sin nuvarande anställning har främst etnicitet 

diskuterats med individerna. Det har handlat om att vidga perspektiven för de individerna och 

visa olika möjligheter för att nå sina drömmar kring utbildning och yrke. De flesta av hennes 

vägledningssamtal vid gymnasieskolan har varit för korta för att tillämpa någon av de 

modeller eller teorier utbildningen lärt henne, men i alla samtal försöker hon göra 

kartläggning av eleven och skaffa sig en uppfattning av tankarna kring studie- och yrkesval 

som individerna har.  

Under utbildningen till studie- och yrkesvägledare tänkte hon sig att arbete kring genus, klass 

och etnicitet skulle ske genom gruppvägledning med blandade grupper för att göra eleverna 

medvetna om de skillnader som samhället har skapat genom begreppen, för att sedan 

diskutera dem vidare i enskilda vägledningssamtal. Men på hennes nuvarande arbetsplats 

finns det inte tid för gruppvägledning och hon upplever att det är svårt att arbeta utifrån ett 

genusperspektiv när hon har så korta samtal med eleverna. 

 

Jag har blivit medveten om mina egna fördomar och arbetar aktivt för att identifiera dem. På 

så sätt kan jag i samtal med individer enbart se till dem som person, utan att väga in kön, 

klass och etnicitet. Jag arbetar även mycket med att kolla av hur individen själv står i dessa 

frågor. (Informant 1) 
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Då det är kartläggning som är i fokus vid hennes vägledningssamtal använder hon sig främst 

av Egans modell (Egan, 2010, The skilled helper, se sida 14) och Peavys teori (Peavy, 1998) 

för kartläggningsmodeller och förhållningssätt. Speciellt fokus läggs på att utmana eleverna 

att tänka på andra sätt, vidga perspektiven, på egen hand. Då dessa är de modeller och 

metoder hon använder alltid i sina vägledningssamtal kan hon inte påstå att hon gör skillnad 

på elevens genus, klass eller etnicitet vid val av samtalsmetod. I vägledningssamtal upplever 

hon svårigheter med att få tid att diskutera och vidga perspektiven, och att det därför blir 

många korta samtal med samma elev. Hon önskar att tid fanns för färre och längre samtal för 

att få en röd tråd genom kartläggningen. 

Informant 3 

Kvinna, mellan 51-60 år, arbetar på högskola sedan 14 år tillbaka och tog examen från studie- 

och yrkesprogrammet nyligen. 

Hon anser att det är lite viktigt (skala 1-5 ger en 2, se Bilaga 1) att arbeta med genus i samtal, 

klass är viktigt (skala 1-5 ger en 3, se Bilaga 1) och att arbeta med etnicitet anser hon inte alls 

är viktigt (skala 1-5 ger en 1). Utbildningen har gett henne tillräckliga kunskaper för att 

behandla de tre begreppen, genom litteratur, seminarier och reflektioner. Vid 

vägledningssamtal bidrar alltid insikter kring begreppen med studenter som vill prata om sina 

studier och val av kurser, i samtalen sätter hon sig själv som en aktiv lyssnare och får på det 

sättet studenterna att själva komma fram till svar på funderingar kring valen. Ett mönster vid 

hennes vägledningssamtal är att många studenter anser sig vara orättvist bedömda och 

bemötta för att de inte ser sig själva som svenskar, i sådana fall försöker hon med öppna 

frågor reda ut hur det verkligen förhåller sig för studenten. Dessa förhållningssätt har sitt 

ursprung i Egan (2010) och Peavy (1998) som hennes samtal ofta utgår ifrån. Kartläggningen 

genomförs oftast med The skilled helper (Egan, 2010, se sida 14) och utifrån det arbetar hon 

lösningsfokuserat med studenterna oavsett genus, klass och etnicitet. 

I sina vägledningssamtal tar hon fasta vid att vidga studenternas perspektiv, främst när det 

kommer till val av kurser, så att studenterna inte sätter upp onödiga hinder för sig själva 

utifrån genus, klass och etnicitet. Då brukar hon som samtalsledare ge olika förslag på kurser 

som inte följer studentens program och försöker på så vis få studenten att tänka bredare om 

sin utbildning och vidga perspektiven. 

Efter utbildningen är hon mer medveten och reflekterar ofta över hur hon samtalar med 

studenterna vid högskolan, för att bryta mönster och fördomar hos sig själv. Hon brukar 

exempelvis diskutera manliga och kvinnliga kurser med studenterna hon har 

vägledningssamtal med för att höra deras reflektioner kring de fördomar som de har. På 

hennes arbetsplats arbetar de aktivt med att rekrytera lika många män som kvinnor till de 

olika utbildningarna för att bryta könsmönster och fördomar kring utbildningar och genus. De 

svårigheter som hon upplever handlar oftast om att manliga studenter med utländsk bakgrund 

inte respekterar samtalet och de svar som ges till dem på grund av att hon är kvinna. 
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Informant 4 

Kvinna, mellan 20-30 år, som arbetar vid Arbetsförmedlingen sedan fem månader tillbaka då 

hon tog examen vid studie- och yrkesvägledarprogrammet.  

Hon anser att alla begreppen är mycket viktiga att arbeta med (skala 1-5 ger en 5, se Bilaga 1) 

och att utbildningen har gett henne tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med begreppen 

i vägledningssamtalen som hon genomför. I den målgrupp där hon har vägledningssamtal är 

många individer nyanlända, språksvaga, funktionsnedsatta eller andra socialt utsatta 

situationer. Detta leder till att hennes vägledningsstil ändras utifrån den individ hon samtalar 

med för att på bästa sätt kunna ta hänsyn till den individens situation, vilket gör att ingen 

speciell vägledningsmodell används utan vägleder på det lämpligaste sättet utifrån den 

vägledningssökandes situation. Vid kartläggningen har hon slagit ihop flera olika 

samtalsmodeller för att skapa en egen modell att utgå ifrån som är anpassad till yrkesrollen. I 

hennes uppdrag som anställd studie- och yrkesvägledare innefattar det att arbeta med 

lösningsfokuserade samtal, och varje vägledningssamtal ska leda till en planering mot 

antingen utbildning eller yrke. Hittills har hon inte stött på några nämnvärda svårigheter vid 

vägledningssamtal. 

De kunskaper som utbildningen gett bär hon alltid med sig i alla vägledningssamtal och 

reflekterar över, hon analyserar aldrig individer utifrån genus, klass eller etnicitet. Under 

utbildningen hade hon höga förväntningar på gruppvägledning och andra aktiviteter för att 

arbeta med genus, klass och etnicitet men vid Arbetsförmedlingen är det mer informella 

samtal kring utbildningar och yrken än att arbeta med de begreppen. Dock presenterar hon 

alltid alla utbildningar som finns vid Arbetsförmedlingen, och gör inte skillnad på fördomar 

kring dominerade yrken för män respektive kvinnor. Om hon i framtiden byter yrke och börjar 

arbeta vid grund- eller gymnasieskola kommer hon lägga fokus på att arbeta med genus-, 

klass- och etnicitetsfrågor. 

Informant 5 

Kvinna, mellan 41-50 år, och arbetar på en kommunal grundskola sedan 1 år och 7 månader 

tillbaka vilket utgör den första tjänsten sedan examen från studie- och yrkesprogrammet. 

 

Mycket av det som är kopplat till genus ligger i vårt undermedvetna och är svårt att 

ifrågasätta, då samhället underförstått har satt den vita mannen mellan 20-40 som en 

norm som andra ska jämföras med. När vi i samhället pratar om minoritetsgrupper 

kan vi grupperas som: kvinnor, barn, gamla, invandrare, pensionärer, 

funktionshindrade, tjocka, ungdomar, arbetslösa, analfabeter etc etc. Att vara en 

gammal kvinna med utländsk härkomst utan skolutbildning med någon form av 

funktionshinder – då är man multihandikappad och ingenting värd i dagens samhälle. 

Sorgligt! (Informant 3) 
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Informant 5 tycker att det är ganska viktigt att arbeta med genus i yrkesrollen (skala 1-5 ger en 

4, se Bilaga 1), klassfrågor är viktigt (skala 1-5 ger en 3, se Bilaga 1) och etnicitet anser hon är 

mycket viktigt att arbeta med (skala 1-5 ger en 5, se Bilaga 1). Dock anser hon att hon har 

otillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med dessa frågor, hon menar att utbildningen 

endast berör begreppen i stort men att yrket som studie- och yrkesvägledare innebär att 

utveckla och hålla dessa kunskaper vid liv så fort tillfälle ges. Speciellt inom grundskola 

menar hon att det är särskilt viktigt att vara uppdaterad, då eleverna genomgår 

identitetsfinnande vid den tiden i livet och frågor inom begreppen är aktuella. De kunskaper 

som utbildningen gett har lett till att hon mer aktivt tänker på att behandla alla lika, utan 

fördomar och med ett öppet sinne vid varje vägledningssamtal. Hon menar att hon teoretiskt 

kan använda sig av utbildningens lära, men att det praktiska utförandet alltid måste anpassas 

till den utbildningsform man arbetar inom. Begreppen går inte att arbeta med på ett generellt 

sätt. 

Från utbildningen trodde hon att yrket skulle handla mer om att arbeta med de 

könssegregerade yrkesrollerna, varför det ser ut som det gör och hur eleverna tänker kring 

detta, och hur fördomarna kan ändras. Hon har inte lämnat någon kommentar på om det blev 

som förväntat. Vid vägledningssamtal använder hon inga särskilda samtalsmetoder, utan varje 

samtal utgår från individens behov och situation. Begreppen påverkar inte hennes val av 

metoder eller modeller i vägledningssamtal, anser hon. Samt att hon inte upplever några 

svårigheter i samtalen då de elever hon samtalar med är öppna och inte könstyrda i de 

enskilda samtalen. 

Informant 6 

Kvinna, 30-40 år, och har en nuvarande anställning på ett gymnasium sedan 2 år tillbaka och 

har varit verksam studie- och yrkesvägledare i 2,5 år sedan examen. 

Arbetet med genus anser hon är viktigt (skala 1-5 är en 3, se Bilaga 1), klass är lite viktigt 

(skala 1-5 är en 2, se Bilaga 1) och etnicitet anser hon är viktigt (skala 1-5 är en 3, se Bilaga 

1). Kunskaperna som utbildningen gett henne är tillräckliga för att arbeta med begreppen i den 

nuvarande yrkesrollen men hon kommenterar att man alltid kan lära sig mer. Hon arbetar 

främst med genus i gruppvägledning, när eleverna ska förberedas för praktikperioder. Då tar 

hon upp hur könsroller kan styra på arbetsplatser och vill veta hur gruppen ser på det. Till viss 

del lyfts även frågor om klass och etnicitet, men de är känsligare att diskutera i grupp och hon 

undviker att gå djupt in på de frågorna.   

Hon menar att förväntningarna från utbildningen för yrkesrollen mer skulle beröra 

frågeställningar kring genus, klass och etnicitet än det ser ut i dagsläget och att det kollegiala 

lärandet skulle utnyttjas bättre än det gör. Vid vägledningssamtalen som genomförs använder 

hon sig av metoder och modeller från Peavy (1998) och egna metoder från blandade teoretiker 

från utbildningen. Vid val av samtalsmetod är det eleven som styr, inte hon som studie- och 

yrkesvägledare. 



24 

 

 

 

Vid egen reflektion är det endast svårigheter hos henne själv som hon valt att lyfta; vid samtal 

med tjejer är det vanligare att hon pratar om genusperspektivet i de enskilda samtalen än med 

killarna som sitter i samma situation, detta är nu något hon ska arbeta med i sin yrkesroll. 

Informant 7 

Kvinna, 20-30 år, arbetar på en folkhögskola sedan 4 månader tillbaka och detta är hennes 

första tjänst som studie- och yrkesvägledare efter examen från studie- och 

yrkesvägledarprogrammet. 

Hon anser att arbetet med begreppen genus, klass och etnicitet är mycket viktigt (skala 1-5 är 

5, se Bilaga 1), men kunskaperna för att arbeta med dem vid den nuvarande arbetsplatsen 

anser hon är otillräckliga. Det som togs upp under utbildningen är för ytligt och en mycket 

liten del när det gäller begreppen, anser hon. Vidare tycker hon att det var bra att begreppen 

följde genom alla kurser som en röd tråd på utbildningen så att ett tankesätt kring begreppen 

startades, men att den behöver utvecklas i det praktiska arbetet. Idag använder hon sig av 

kunskaperna genom att alltid ha begreppen i bakhuvudet vid samtal med eleverna och hon 

försöker vara medveten om de fördomar som hon har, för att kunna bortse från dem.  

 

 

T.ex. så är det många på vår allmänna kurs som har svårt att uppnå behörighet men 

ändå vill söka vidare, ofta till socionomutbildningen. Jag försöker då hålla mig till 

fakta och visa på vad som behövs för särskild behörighet till utbildningen samtidigt 

som jag försöker peppa om det verkligen är det de vill. Än så länge har de flesta då 

bytt spår när de tror att de nog inte kommer att klara ämnena för särskild behörighet. 

En tjej bytte mål från socionomutbildningen till vaktmästare vilket fick mig att haja 

till. Jag tänkte då fördomsfullt att vaktmästaryrket är ett mansyrke samt att hon 

hoppade ganska så långt från socionom till vaktmästare, men då jag var medveten om 

dessa tankar så kunde jag parera dem och hjälpa henne med information kring 

vaktmästarutbildning istället.  Jag försöker utgå ifrån vad personen vill och använda 

fakta som verktyg för att hålla fördomar borta. (Informant 7) 

 

 

Studieval och yrkesval hänger inte samman med vilket kön eleven har utan är elevens 

intresse som styr. Som syv behöver du vara medveten om att du säkert kan ha 

stereotypa uppfattningar om både det ena och det andra, men är du medveten om det 

så kan du motverka det. (Informant 6) 
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På frågan som berör tillämpningen av genusperspektiv från teorin på utbildningen till de 

praktiska samtalen så svarar hon att det är mest i sina egna tankar som hon använder det, inte 

så mycket praktiskt i samtalen hon har. Utbildningen gav henne förväntningen att det skulle 

bli mycket arbete med sig själv som professionell samtalsledare utifrån begreppen genus, 

klass och etnicitet – vilket hon även nämnt i tidigare frågor. Genom att hela tiden tänka utifrån 

begreppen minskar hon risken för att bli omedvetet påverkad och styrd i samtalen med 

individerna på folkhögskolan. Vid tillfället använder hon inga speciella samtalsmetoder utan 

hennes vägledningssamtal handlar mer om att kommunicera med individen, där hon använder 

sig av de olika förhållningssätten som utbildningen till studie- och yrkesvägledare har gett 

henne. De enda svårigheterna som hon hittills har är reflektionerna om sina egna fördomar, 

ibland känner hon att hon tappar fokus på begreppen och förhållningssätten.  

Informant 8 

Kvinna, mellan 41-50 år som sedan 7 månader tillbaka har arbetat på vuxenutbildning och SFI 

sedan examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

Att arbeta med begreppen anser hon är mycket viktigt (skala 1-5 är 5, se Bilaga 1) i sin 

yrkesroll, och hon anser att hon har tillräckliga kunskaper för att kunna göra det. Genus, klass 

och etnicitet bär hon alltid med sig i tankarna vid vägledningssamtal och vid möten med 

elever och övrig personal på skolan. På hennes nuvarande arbetsplats är målgruppen individer 

med annan utländsk bakgrund och nyanlända som ska lära sig grunderna i svenska språket, 

vid samtal med dessa individer känner hon att det är extra viktigt att respektera individens 

ursprung och kultur för att kunna förstå tankarna som finns inför framtiden för denne.  

Genus, klass och etnicitet genomsyrade hela utbildningen och gjorde henne och hennes 

klasskamrater mycket medvetna om vikten av ”genustänket”, som hon uttrycker det, i 

yrkesrollen som studie- och yrkesvägledare. Det hon bär med sig från utbildningen är att alltid 

vara medveten om sina egna fördomar kring begreppen och bortse från de egna förutfattade 

meningarna och fördomarna som kan finnas i koppling till individers studie- och yrkesval. 

Hon är tacksam mot utbildningen som lärde henne det tankesättet, för att lättare hantera 

sådana frågor vid vägledningssamtal i sin profession idag. 

Förväntningarna från utbildningen var att man enbart skulle arbeta med genus, klass och 

etnicitet hos sig själv som samtalsexpert, att man enbart skulle utgå från individens situation 

och behov och inte alls tänka på begreppen i vägledningssamtalen. Dock har hon genom 

arbetslivserfarenhet som studie- och yrkesvägledare många gånger tagit upp aspekter kring 

genus, klass och etnicitet under sina samtal med individer på SFI och vuxenutbildningen. Det 

händer att de stereotypiska bilderna av män och kvinnor kommer upp för reflektion under 

hennes vägledningssamtal, kvinnliga och manliga yrken, och hur man blir bemött på olika 

arbetsplatser är faktorer som många av hennes samtal berör. Vid vägledningssamtal använder 

hon en egen modell som är anpassad för målgruppen men har sin grund i Egans modell (The 

skilled helper; se sida 14). Hon använder de tre stegen från hans modell men med en egen 

vinkel på hur man går vidare mellan stegen för att möta individernas behov och nå en plan för 
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ett tillfredsställande yrkes- och/eller studieliv. Hon använder samma modell för att kartlägga 

alla individer som hon samtalar med, oberoende av individens genus, klass eller etnicitet.  

Ibland upplever hon stora svårigheter att få individerna att vidga sina perspektiv och se nya 

möjligheter för att de är låsta i invanda fördomar kring genusmönster kopplade till studie- och 

yrkesval, detta gäller främst individer som kommer till henne från länder utanför Europa där 

kulturen är mer sträng än i Sverige. 

Informant 9 

Kvinna, 20-30 år som är anställd vid en tjänst som är fördelad på 5 grundskolor, med fokus på 

årskurserna 7-9. Där har hon arbetat sedan 4 månader tillbaka och det är den första tjänsten 

som utbildad studie- och yrkesvägledare. 

Informant 9 anser att det är mycket viktigt (skala 1-5 är här 5, se Bilaga 1) att arbeta med 

begreppen genus, klass och etnicitet i denna yrkesroll. Dock anser hon att hennes kunskaper 

för att kunna arbeta med etnicitet är otillräckliga från utbildningen till studie- och 

yrkesvägledare.  

 

När det kommer till den praktiska tillämpningen av kunskaperna från utbildningen så försöker 

informant 9 alltid ha ett öppet sinne, vid arbete med alla tre begreppen. Dock upplever hon att 

det är fler hinder och svårigheter kring etnicitet än kring genus och klass, just på grund av att 

det är ett ganska nytt begrepp som man ska ta hänsyn till. Främsta svårigheterna som hon 

känner av är språkbrister, både med svenska och utländska språk, på så sätt att nyanlända inte 

kan mycket svenska och hon själv inte kan något kring deras språk. Ofta är det också svårt att 

veta från vilka länder, och vilket språk, eleverna härstammar ifrån. Sådana omständigheter 

ökar svårigheterna för att man under vägledningssamtalet ska finna en förståelse och ett bra 

bemötande för varandra. Hon menar att dessa hinder inte påverkar de andra begreppen, genus 

och klass. Personligen känner hon en stark vilja att lära sig mer kring begreppet etnicitet för 

att kunna utföra ett bättre jobb som studie- och yrkesvägledare. På utbildningen berörde man 

begreppet etnicitet ytligt, det krävs mer kunskaper för att kunna arbeta med det på den nivå 

hon gör på sin arbetsplats idag.  

Vid jämförelse mellan utbildningen och verkligheten känner hon sig vilsen. Utbildningen ger 

en bra grund, menar hon, men man står ändå relativt handfallen ute i arbetslivet och får lära 

sig mycket på egen hand. Hon känner att de möjligen behöver utveckla, eventuellt förlänga, 

 

Jag tycker att genus och klass är något man ständigt pratar om och har så gjort sedan 

man själv gick på grundskolan. Däremot upplever jag att det finns ett flertal 

frågetecken kring just etnicitet. Även om utbildningen har gett mig en bra grund att stå 

på så känner jag att det fortfarande behövs kunskap runt etnicitet och hur vi ska 

bemöta nyanlända elever. (Informant 9) 
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utbildningen till studie- och yrkesvägledare för att man ska känna sig mer säker när man går 

ut i arbetslivet. Litteraturen från utbildningen gör inte verklighetens yrkesutövande rättvisa. 

Vidare tillägger hon att hennes känsla är att varje dag blir ett nytt lärotillfälle och att hon 

kämpar för att göra ett bra jobb utifrån perspektivet med genus, klass och etnicitet. Under 

utbildningen skaffade hon inga speciella förväntningar för hur yrket skulle vara, utan mer 

konstaterade att vägledningssamtalen kommer utgå från individernas situation och behov. Det 

arbetssättet har hon haft sedan utbildningen och hon tror att hon alltid kommer ha det.  

Vid vägledningssamtal använder hon en del motiverande samtal, men det blir oftast 

informationssamtal om olika gymnasieprogram och nästan aldrig möjlighet för kartläggning 

eller vidare funderingar tillsammans med eleverna. I samtalet låter hon eleven styra och följer 

de ämnen som denne vill prata om, men hon låter inte genus, klass eller etnicitet påverka 

samtalets innehåll. Enligt hennes erfarenhet hittills upplever hon att tjejer är mer villiga att 

samtala om kommande studier och yrken än killar, hon tycker det är svårare att nå fram och få 

fram vad killarna vill på hennes nuvarande skolor. Utöver det och okunskap kring etnicitet 

känner hon inte att det finns några svårigheter vid vägledningssamtal. 

Informant 10 

Kvinna, 41-50 år med en anställning på grundskola och Öppen vägledning sedan 17 år 

tillbaka, men utbildade sig nyligen till studie- och yrkesvägledare. 

Hon anser att det är viktigt att arbeta med genus (skala 1-5 är 3, se Bilaga 1) och mycket 

viktigt att arbeta med klass och etnicitet (skala 1-5 är 5, se Bilaga 1) i yrkesrollen som studie- 

och yrkesvägledare, och hon anser sig har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med alla 

begreppen. Dock reflekterar hon ofta över begreppen i koppling till de vägledningssamtal hon 

har, hon tar en stund efter varje samtal för egna reflektioner kring egna beteenden och tankar 

som ägt rum under samtalet. Detta gör hon för att man alltid kan lära sig något nytt om sig 

själv eller andra, som hon uttrycker det.  

Utifrån att arbetsmarknaden är öppen för att bryta könsstyrda yrken så använder hon sina 

samtalsfärdigheter för att motivera elever att göra de val de känner känns rätt, utan att hindras 

av begränsningar av genus. I många fall ställer hon sig på elevens sida när föräldrar deltar i 

samtalet och är av en annan mening och vill att eleven väljer andra alternativ. Vidare menar 

hon att utbildningen vid studie- och yrkesvägledarprogrammet ger redskap för självreflektion 

kring begreppen och förhållningssätt vid arbete med dessa men att man sedan får klara sig 

själv. Hon tror att detta beror på att yrket i sig handlar om att konstant uppdatera sig med 

information om yrken, utbildningar och samhället i allmänhet. Det är svårt att ha en 

utbildning som berör alla delar en studie- och yrkesvägledare gör i sin praktiska roll. 

Vid vägledningssamtal reflekterar hon sällan på att anpassa samtalsmetod efter genus eller 

klass, dock händer det att hon väljer enklare metoder när det kommer till etnicitet. Detta gäller 

då eleven är nyanländ och att man i det läget som studie- och yrkesvägledare bör fundera på 

ordval och tydlighet när språksvårigheter finns med i bilden. I samtal med eleverna har hon 

upptäckt att hon ofta motiverar tjejerna att välja mansdominerade yrken och utbildningar, 
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detta är något hon reflekterar mycket över, utöver det upplever hon inga svårigheter i sina 

vägledningssamtal. 

Feedback på enkäten, från informanterna 

Enkäten avslutas med en fråga om feedback på enkäten några av informanterna 

kommenterade. De hade gärna sett en begreppsförklaring i missivbrevet för att veta vad det 

menas med genusperspektiv och genusbegrepp. Fråga 7 och fråga 10 skapade osäkerhet hos 

vissa, så att svaren kan ha blivit misstolkat skriver dem. Många kommenterar att ämnet är 

intressant och gärna hade velat veta mer om vad svaren kommer användas till, några skriver 

också att följden på frågorna, och frågorna i sig, känns genomtänka. De skriver också att 

frågorna fick dem själva att reflektera innan de besvarade dem, vilket de ser som positivt. 

Sammanfattande resultat 
Här kommer informanternas svar att sammanfattas och presenteras mot varandra med både 

diagram och text. I koppling till studiens frågeställningar kommer de viktigaste resultaten att 

presenteras. Alla frågeställningar berör studiens syfte med att undersöka hur studie- och 

yrkesvägledare tar hänsyn till begreppen genus, klass och etnicitet och hur de övrigt tänker 

kring dem i sin yrkesroll.  

Hur viktigt är det att arbeta med fokus på begreppen genus, klass och etnicitet? 

 
Figur 2. Informanternas svar på hur angeläget det är att arbeta med genus, klass och etnicitet. 

Här ser vi hur informanternas olika syn på vikten av begreppen ser ut. Svaret på 

forskningsfrågan är att över hälften av de deltagande studie- och yrkesvägledarna anser att 

alla dessa frågor är viktiga att arbeta med i vägledningssamtalen, diagrammen visar dock att 

informanterna anser att arbete kring etnicitetsfrågor är viktigast i jämförande mot genus och 

klass. Arbete med genus och klass sker per automatik i samhället, och blir på så sätt mera 

bekanta begrepp.  

I de kvalitativa kommentarerna anser informanterna att det är det nyaste av begreppen och att 

det är svårast att tillämpa i vägledningssamtalen då det ofta är andra faktorer inom etnicitet 

som skapar svårigheter vid vägledning, exempelvis språksvårigheter och kulturella skillnader. 

Nedan visas att informanterna i större utsträckning känner att de saknar kunskaper inom 

begreppet etnicitet till skillnad mot genus och klass. Detta är en till faktor som stärker att 

etnicitet är det begreppet som deltagande studie- och yrkesvägledarna har svårast för. De 

Genus Klass Etnicitet

Inte viktigt

Lite viktigt

Viktigt

Ganska viktigt

Mycket viktigt
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kvalitativa resultaten visar att några informanter känner sig osäkra i samtalen kring etnicitet, 

på grund av att kunskapen från utbildningen inte räcker till. 

 
Figur 3. Informanternas svar på om de har tillräckliga eller otillräckliga kunskaper för att arbeta med begreppen 

genus, klass och etnicitet. 

På vilket sätt arbetar studie- och yrkesvägledare med begreppen? 

Studie- och yrkesvägledarna som deltagit i denna undersökning använder kunskaperna kring 

begreppen på olika sätt. De använder dem främst för egen del, på så sätt att de har lärt sig 

vikten av att vara medveten av begreppen vid vägledningssamtal för att arbeta med sig själv 

och sina egna fördomar som samtalsledare i sin profession. Genom att bli medveten om sina 

egna fördomar kan de även bortse från dem under vägledningssamtal, vilket ökar möjligheten 

för studie- och yrkesvägledaren att förstå den vägledningssökandes situation och 

utgångspunkt. 

När de arbetar med frågorna med eleverna eller individerna på arbetsplatserna sker detta 

genom gruppvägledning, och då främst med genusfrågor. Många av informanterna anser att 

klass och speciellt etnicitet är för känsliga att diskutera i grupp. Genom att låta eleverna och 

individerna dela sina tankar och reflektioner kring begreppen kan gruppen lära av varandra 

och även de bli medvetna om sina egna fördomar.  

I vägledningssamtal med individer med annan etnisk bakgrund lägger studie- och 

yrkesvägledarna mest fokus på att vidga perspektiv och på så sätt vidga möjligheterna för de 

vägledningssökande. 

Vilka svårigheter kan man möta kring begreppen i vägledningssamtalet? 

Denna fråga visar att informanterna blir uppdelade; hälften av dem svarar att de upplever 

svårigheter kring begreppen när de har vägledningssamtal och den andra hälften upplever inga 

svårigheter alls.  

De studie- och yrkesvägledare som upplever svårigheter anser att det är begreppen genus och 

etnicitet som skapar svårigheterna. Genus, på så sätt att det ibland upplevs som svårare för 

studie- och yrkesvägledaren att nå fram och kommunicera med killar, om de själva är kvinnor, 

och att killar har svårare att prata med kvinnor om studie- och yrkesvalen. De gånger som 

genusfrågor och könsroller lyfts under vägledningssamtal när studie- och yrkesval ska göras 

skapar de begränsningar i samtalet och valet för den vägledningssökande. Svårigheter som 

förekommer i koppling till begreppet etnicitet är språket och kulturella skillnader; exempelvis 

Genus Klass Etnicitet

Tillräckliga
kunskaper

Otillräckliga
kunskaper
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som informant 3 nämner, att vissa kulturer har inte arbetande kvinnor på det sätt som vi har i 

Sverige – och de vill då prata med en manlig studie- och yrkesvägledare istället.  

De informanter som inte upplever några svårigheter kopplade till begreppen beskriver i de 

kvalitativa resultaten att dagens elever, på grund- och gymnasieskola, inte är könsstyrda i de 

enskilda samtalen. Begreppen påverkar mer vid gruppsamtal och grupptryck. 

Hur upplever studie- och yrkesvägledarna att det praktiska yrket är, jämfört med 

förväntningarna från utbildningen?  

 
Figur 4. Diagram över informanternas svar om förväntningarna på yrkesrollen. 

Det kvalitativa resultatet visar att några av förväntningarna från utbildningen var att arbeta 

med begreppen aktivt hos sig själv och i mindre grupper av elever eller individer, 

gruppvägledning. De trodde även att en stor roll i yrket skulle vara att särskilja manliga och 

kvinnliga yrken. Studie- och yrkesvägledningsprogrammet berör ytligt de olika begreppen och 

i det praktiska arbetet får man lära sig på plats, det var inte vad några av informanterna hade 

förväntat sig. Det praktiska utförandet att arbeta med genus, klass och etnicitet är svårare än 

vad förväntningarna från utbildningen utgav, oftast på grund av tidsbrist. Beroende på vilket 

lärosäte informanterna arbetar vis så kommenterar de att utbildningen till studie- och 

yrkesvägledare ger en grund för arbete på grund- och gymnasieskola, yrket är annorlunda 

uppbyggt på andra lärosäten så som vuxenutbildningar och myndigheter. 

Ja
20%

Nej
40%

Inget svar
40%

Blev det som du hade förväntat dig?
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Analys 

Vikten av begreppen genus, klass och etnicitet är något som Lundahl (2010) konstaterar i sin 

litteratur. Hennes forskning visar att begreppen enligt de intervjuande studie- och 

yrkesvägledarna är viktiga att ha med som indikatorer i samtalet. Även i denna studies resultat 

belyses begreppen som viktiga av samtliga deltagande studie- och yrkesvägledare. En skillnad 

från Lundahls undersökning (2010) är att denna studie visar tydliga mönster angående de 

olika åldrarna och längden på yrkeserfarenhet som empirin presenterar. De deltagande studie- 

och yrkesvägledarna som är unga, mellan 20-40 år, och har mindre än ett års yrkeserfarenhet, 

tycker att arbetet med begreppen är viktigare än övriga deltagare med högre ålder och längre 

erfarenhet. Studie- och yrkesvägledarna med längre erfarenhet än två år visar att de inte tycker 

att arbetet med begreppen är lika betydelsefullt i vägledningssamtal som de med kortare 

erfarenhet.  

Brister kopplade till styrdokumenten 
Granskningen från skolinspektionen (2013) visar att styrdokumentens regler och 

bestämmelser brister på flera punkter. Läroplanerna styrker att eleverna inte ska begränsas av 

genus, klass eller etnicitet vid studie- och yrkesval. Det är hela skolans ansvar att motarbeta 

dem (Lgr11). Skolorna i skolinspektionens granskning (2013) arbetar inte med vägledning 

som en del av skolans verksamhet, utan vägledarna får själva ta ansvaret för elevernas 

kunskapslärande kring arbeten och studier. Vidare arbetar inte heller skolorna aktivt med att 

motarbeta begränsningar som genus, klass och etnicitet skapar (Skolverket, 2013). I denna 

studie bekräftas detta i och med att endast en av de deltagande studie- och yrkesvägledarna 

arbetar med begreppen i form av gruppvägledning, då med begreppet genus. De andra nio 

studie- och yrkesvägledarna använder sig av kunskaperna kring begreppen för att utveckla sin 

egen medvetenhet kring fördomar de själva har. Detta bekräftar ytterligare att arbete i 

verksamheterna kring motverkande av påverkande faktorer med grund i genus, klass och 

etnicitet endast sker på en av de presenterade arbetsplatserna i denna studie. Majoriteten av 

informanterna i denna studie arbetar aktivt med sina egna fördomar inför och under 

vägledningssamtal, vilket bekräftas av förhållningssättet för konstruktivistisk vägledning. Det 

viktigaste är att den konstruktivistiska vägledaren måste se förbi sina fördomar och bryta 

mönster hos sig själv kring begreppen för att kunna vägleda andra med ett öppet sinne (Peavy, 

1998). 

Arbetet med begreppen genus, klass och etnicitet 
Den kunskap utbildningen till studie- och yrkesvägledare lär ut anses för många av 

informanterna vara för ytlig. Genus och klass är begrepp som många har förkunskaper om 

sedan tidig ålder; alla vinklar och påverkande faktorer från etnicitet är nytt – många lär sig det 

och får en ökad medvetenhet om begreppets påverkan först under utbildningen. Kulturer utgör 

en mall för hur man ska leva; ger möjligheter och begränsar individers studie- och yrkesval 

(Peavy, 1998). Det metaforiska jag-begreppet skapas av omgivningen men utgör för sig en 

individuell mall för hur man kan dela upp sina åsikter och beteenden utifrån den kultur man 

lever i; Levnadsrummet (Peavy; teoretiska utgångspunkter sida 13).  
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De informanter som har erfarenhet av yrket sedan innan de började utbildningen hade inga 

speciella förväntningar mellan utbildningen och det praktiska yrket; den kvalitativa empirin 

visar att de sedan innan visste att arbetet handlar mycket om att på egen hand hålla sig 

uppdaterad om utbildningar och yrken. De menar att utbildningen ger bra grund för 

självreflektioner; vilket även är utgångspunkten i yrkesrollen till viss del. De praktiska 

arbetsuppgifterna får studenterna till stor del lära sig själv. Detta förvirrar många av de 

informanter som nyligen utbildat sig och har kort yrkeserfarenhet; deras förväntningar var att 

arbeta mer utåtriktat kring begreppen, främst med hjälp av gruppvägledning. Majoriteten av 

informanterna anser att yrket i praktiken handlar om att ge ut information och arbeta med att 

vidga perspektiv i de enskilda samtalen. Intervjupersoner som träffat en studie- och 

yrkesvägledare uppskattar mest när samtalet lett till vidgade perspektiv och i förläningen gett 

fler studie- och yrkesmöjligheter (Lundahl, 2010). Av Lundahls resultat framkommer det 

alltså att den vägledningssökande till största del uppskattar moment av nya synvinklar och 

perspektiv av sin situation. 

Nio av de tio studie- och yrkesvägledarna använder sig av Peavy (1998) och Egan (2010) vid 

vägledningssamtal. Förhållningssätten som de båda teoretikerna förespråkar är att agera aktiv 

lyssnare, ge empatiska responser och sammanfatta kontinuerligt under samtalets gång för att 

visa att man lyssnat och för att se om vägledaren har förstått problematiken och situationen 

korrekt. Dessa samtalstekniker används ofta av dagens studie- och yrkesvägledare. Att ge 

information och agera bollplank för idéer och tankar kring studier och yrken är också 

färdigheter som styrks i teoretikernas samtalsmodeller (Peavy, 1998; Egan, 2010). För att 

motivera individerna ska vägledare i sin profession utmana de vägledningssökande att reda ut 

vad de är villiga att offra för att nå önskebilden av sitt liv, att väga för och nackdelar mot 

varandra gör att individen får tydliga konsekvenser av förändringen från nu till den framtida 

önskebilden (Egan, 2010). Färdigheter som Peavy (1998) styrker för en bra konstruktivistisk 

vägledare är bland annat att uppmuntra individen att fortsätta sin berättelse genom att vara 

uppmärksam och intresserad av personen, var medveten om språkbruket som ska anpassas 

efter varje individ. En av informanterna i denna studie belyser att dessa samtalstekniker är till 

bra hjälp för att få en så grundlig kartläggning som möjligt, vilket gör att teknikerna blir 

levande i vägledningssamtalen. Varje person har en egen verklighet (Peavy, 1998), det finns 

lika många verkligheter som det finns personer. Verkligheterna skapas av den sociala 

omgivningen. Språket är redskapet som används för att kunna beskriva verkligheterna (Peavy, 

1998). 

Se situationen ur den vägledningssökandes vinkel betyder att det krävs att studie- och 

yrkesvägledaren kan mycket kring begreppen för att kunna tänka sig in i och förstå den 

vägledningssökandes situation och problem (Peavy, 1998). Det är av största vikt att utgå från 

elevens behov och situation för att välja en lämplig metod för samtalet, för att kunna stödja 

eleven på bästa sätt, specifikt vid vägledningssamtal (Skolverket, 2013). Många av de 

intervjuade eleverna från Skolinspektionens granskning (2013) förstår inte syftet med 

samtalet; de anses vara allmänna och opersonliga. Eleverna ser inte hur de ska få kunskaper 

för att klara framtida studie- och yrkesval genom endast ett kort samtal med fokus på enbart 
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gymnasievalet. I denna studies resultat är det två av studie- och yrkesvägledarna som inte 

anpassar sina val av samtalsmodell efter den vägledningssökande vilket beror på att de arbetar 

vid arbetsplatser där vägledningssamtalen är strikt planerade från ledningen. Bortsett från 

dessa två informanter så följer resultatet samma spår som skolinspektionens granskning 

(2013). 

Sju av informanterna visar olika resultat när det kommer till vikten av begreppens innebörd i 

vägledningssammanhang. Hälften av informanterna arbetar aktivt med begreppet etnicitet i 

sina yrkesroller; tre av dessa anser att detta beror på kunskapsbrist från utbildningen, så att de 

känner sig tvungna att lära sig på egen hand för att kunna utgå från begreppet och vägleda 

kring det på ett professionellt sätt.  

Samtalsmodeller vid vägledningssamtal 

Endast två stycken använder Egans samtalsmodell The Skilled Helper (se sida 14) rakt av, och 

tre av studie- och yrkesvägledarna utgår från den modellen för att skapa egna modeller i 

vägledningssamtalen. Även den konstruktivistiska vägledningen är grundad på denna (Peavy, 

1998).  Den ska vara som stöd i vägledningssamtal för att få ett flyt i samtalet och för att göra 

en djupgående kartläggning av individens situation; både dåtid, nutid och framtid (Egan, 

2010).  

Svårigheter i vägledningssamtal och yrkesrollen  
Lundahl (2010) menar att begreppen skapar svårigheter i vägledningssamtal, inte enbart med 

utgångspunkt i individers valprocess utan även för studie- och yrkesvägledaren. I figur 2 och 

3 (se sida 28) ser man att de deltagande studie- och yrkesvägledarna anser att etnicitet är det 

viktigaste begreppet; men resultatet visar även att det är fler som anser att de saknar 

kunskaper för att arbeta med begreppet. Enligt skolinspektionens granskning (2013) kartläggs 

det att riktlinjer för hur vägledningssamtalen ska genomföras ofta saknas från skolans ledning; 

vilket skapar en osäkerhet hos studie- och yrkesvägledaren kring arbetet med begreppen i 

vägledningssamtalen. I de allmänna råden (Skolinspektionen, 2013) står det vilka uppgifter 

som ledningen, i form av rektor, ska planera för studie- och yrkesvägledningsverksamheten.   

Via de kvalitativa kommentarer som framkommer i dennas studies resultat visas det att de 

deltagande studie- och yrkesvägledarna anser att etnicitet är ett nytt begrepp i dagens samhälle 

och nyligen lagts mycket fokus på, vilket ökar vikten av kunskap kring begreppet. Resultatet 

som framkommer från skolinspektionen (2013) visar även att det endast är en skola av 34 

medverkande som aktivt arbetar med begreppen i skolans verksamhet, detta gäller främst 

begreppet etnicitet. Detta på grund av att samtliga elever på skolan har en annan etnisk 

bakgrund och behöver bli införstådda i det svenska utbildningsutbudet och medvetna om vilka 

vägar de kan gå utan att påverkas av sin bakgrund. 

När svårigheter kopplas samman med vägledningssamtalen så visar resultatet att två av 

informanterna har svårigheter med begreppet etnicitet. Det som är intressant i detta resultat är 

att båda dessa informanter ser sig ha tillräckliga kunskaper för att hantera begreppet, och 

orsakerna till problematiken läggs på de vägledningssökandes attityder. Ett exempel som 
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informant 3 tar upp är problematik kring män med annan etnisk bakgrund som inte vill bli 

vägledda av en kvinnlig studie- och yrkesvägledare. I koppling till den undersökning som 

Lundahl (2010) presenterar så är begreppen i sig starkt påverkande för individers studie- och 

yrkesval men en till faktor skapar också svårigheter; utöver genus, klass och etnicitet är 

individers syn på studie- och yrkesvägledning en viktig aspekt i problematiken kring 

begreppen och vägledningssamtal. Den bilden skapas av omgivningen. Vid de tillfällen där 

bilden av vägledning är negativ så väljer många individer att göra studie- och yrkesval utan 

vägledningshjälp (Lundahl, 2010). Det är tre av studie- och yrkesvägledarna som anser att alla 

begrepp är lika viktiga, har tillräckliga kunskaper och känner inte av några svårigheter 

kopplade till begreppen. 

Problematik kring genus är också en faktor som framkommer av informanterna i studien; fyra 

av studie- och yrkesvägledarna menar att det är svårare att ha motiverande och 

perspektivvidgande samtal med killar och män än med tjejer och kvinnor. Några av dem 

nämner att det arbetar aktivt hos sig själv för att hitta orsaken, och en tanke från 

informanterna är att killar inte är lika villiga att prata om sina funderingar kring studier och 

yrken. Tjejer upplevs vara mer vana att samtala om dagliga problem, vilket gör att det skapas 

motstånd vid vägledningssamtal med killar vid jämförelse av denna spekulation. Traditionella 

mönster kring genus skapas redan i tidig ålder, och de deltagande skolorna i skolinspektionens 

granskning (2013) visar att de anser att det är för sent att försöka motverka dem i årskurs 9, då 

första mötet med studie- och yrkesvägledning sker. Vidare så menar skolorna att skolan inte 

ensam kan ändra ett mönster som hela samhället skapat (Skolinspektionen, 2013). Tre av 

studiens informanter upplever en påverkan av genusbegreppet vid situationer där samtal sker i 

grupp, men inte lika starkt vid enskilda vägledningssamtal. Istället för att använda 

benämningarna genus, klass och etnicitet använder skolorna sammanhang när de pratar om 

dem; de upplyser om att inte påverkas av kompisars studieval eller föräldrars förväntningar 

(Skolinspektionen, 2013). Genom att använda andra benämningar räknar de med att minska 

konflikter kring begreppen i skolmiljön, så att eleverna enligt förhoppning avdramatiserar 

begreppens innebörd.  
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Diskussion 
Med utgångspunkt av litteraturer med fokus på uppsatsskrivande kommer denna studies 

resultat att diskuteras nedan. De främsta litteraturerna för denna del grundas i Stukát (2005) 

och Eriksson & Wiedersheim-Paul (2008) som riktlinjer för upplägget och de olika delarnas 

uppbyggnad.  

Examensarbetets syfte är att undersöka hur utbildade och verksamma studie- och 

yrkesvägledare tar hänsyn till genus, klass och etnicitet i vägledningssamtal med olika 

individer och hur de arbetar övergripande med begreppen i sin yrkesroll.  En specifik 

forskningsfråga belyser hur studie- och yrkesvägledarna upplever att det praktiska yrket är, 

jämfört med förväntningarna från utbildningen. Denna studie visar i det sammanfattade 

resultatet vilken empiri som besvarar de syfte och frågeställningar som studien utgår ifrån (se 

sida 28-31).  

Koppling till tidigare forskning; examensarbeten 
De tidigare examensarbetena som presenteras i denna uppsats har resultat som inte kommer 

att analyseras – men här kommer det kort diskuteras om likheter eller skillnader finns mellan 

de resultat som denna studie visar och deras resultat. Resultat som de tidigare 

examensarbetena lyfter är bland annat att: vid utgångspunkt hos individen i vägledningssamtal 

så bör man ha i åtanke att även intressen är könsstyrda och påverkas av genus, klass och 

etnicitet. Vidare är gruppvägledning ett populärt sätt att arbeta med begreppet genus i grupp, 

vilket även styrks i denna studies resultat. Denna studie styrker även att de deltagande studie- 

och yrkesvägledarna anser att det mångkulturella samhället sätter press på studie- och 

yrkesvägledningen, speciellt inom begreppet etnicitet. Liknande slutsatser framkommer även i 

de tidigare examensarbetena.  

Studie- och yrkesvägledana försöker välja metoder oberoende av begreppens påverkande 

faktorer i valprocessen, några av studiens informanter styrker detta – men majoriteten anser 

att de anpassar sina val av samtalsmetoder efter begreppens påverkan; vilket skapar personens 

situation. I vägledningssamtal sker det sällan att man inte utgår eller berör begreppens 

inverkan på individers studie- och yrkesval. 

Ett annat resultat som framkommer genomgående i de tidigare examensarbetena och även i 

Skolinspektionens granskning (2013) är att studie- och yrkesvägledaryrket anses vara ett 

ensamarbete, trots styrdokumentens riktlinjer och bestämmelser. Denna studies informanter 

motsäger inte detta faktum, men endast några av dem nämner att de skulle önska att skolan 

som helhet skulle arbeta mer med begreppen, så att det enskilda ansvaret hos studie- och 

yrkesvägledaren lyfts bort. Tidigare examensarbeten presenterar i resultaten att begreppen 

genus, klass och etnicitet berörs främst under de individuella vägledningssamtalen, vilket 

även framkommer i denna studies resultat. Denna studie har ett huvudsyfte att undersöka just 

begreppen i sammanhanget av vägledningssamtalet, vilket skiljer sig från de tidigare 

examensarbetenas begränsningar där hela yrkesrollens moment berörs.  
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Övriga diskussionspunkter 
Beroende på vilket lärosäte informanterna arbetar vid så kommenterar informanterna att 

utbildningen till studie- och yrkesvägledare ger en grund för arbete på grund- och 

gymnasieskola i första hand. Men utbildningen ska även ge förutsättningar att kunna arbeta 

inom andra verksamheter såsom yrkesutbildningar, vuxenutbildningar, högskolor och olika 

myndigheter såsom arbetsförmedling. Sådan verksamhet presenteras mycket lite i jämförelse 

mot arbete på grund- och gymnasieskola under utbildningen, beredskap för de lärosätena har 

brister som man hade behövt mer kunskaper kring under utbildningen.  

Metoddiskussion; hur blev resultatet? 

Förväntningen från författarens sida var att samla in mer omfattande empiri med kvantitativ 

metod än med kvalitativ, alltså med enkätstudie istället för intervjuer. Nu i efterhand, med 

endast tio besvarade enkäter, ses kvalitativ metod som ett bättre alternativ för att få mer 

djupgående empiri av liknande deltagarantal. Detta trots de kvalitativa frågorna i enkäten. En 

kvalitativ studie med samma frågor hade gett möjlighet för följdfrågor och utvecklande 

respons vilket hade fördjupat empirin ytterligare. På grund av metodvalet uteblev denna 

möjlighet. 

Resultatet som framkommit i denna studie är inte omfattande nog för fortsatt forskning, dock 

besvarar empirin de frågeställningar som studien är uppbyggd på och uppfyller därmed 

studiens syfte. Resultatet i denna studie visar att de deltagande studie- och yrkesvägledarna 

har liknande åsikter och de stämmer överens med tidigare forskning om ämnet, vilket gör att 

den generella trovärdigheten på empirin ökar (Gunnarson, 2010). De enkäter som besvarades 

är från studie- och yrkesvägledare som arbetar vid olika lärosäten, men alla arbetar med 

begreppen på ett eller annat sätt. De resultat som framkom genom enkäten skapar en bild av 

olika arbetssätt för att fokusera på vägledningen ur genus-, klass- och etnicitetsperspektiv. 

Några frågor i enkäten missuppfattades av informanterna. De få missförstånd som upptäcktes 

påverkar inte resultatet. Trost (2012) menar att en pilotstudie kan användas för att säkerställa 

frågornas utformning i enkäten, och omarbeta det som visat sig vara oklart genom en sådan 

pilotstudie. En pilotstudie innebär att man testar enkäten innan man lämnar ut den till 

informanterna (Eliasson, 2006). 
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Slutsatser 
Studie och yrkesvägledare påverkas ständigt av begreppen genus, klass och etnicitet i sin 

yrkesroll. Vägledarna i studien bär med sig dessa begrepp ständigt när de möter den som vill 

ha vägledning. Utbildningen ger en grund till att motverka val utifrån traditionella mönster 

men flera uttryckte att det inte kändes tillräckligt. Arbetssituationen för många av vägledarna i 

studien gör att de inte hinner med att utveckla de olika begreppen i samtalet som det är tänkt i 

teorin. Det gör att utbildningen behöver anpassas ytterligare efter yrkesrollens utveckling i 

samhället för att göra nyexaminerade studie- och yrkesvägledare säkrare i sin yrkesroll. Detta 

kan göras genom att skapa möjlighet till fler praktiska kurser; exempelvis för att söka efter 

utbildningar och yrken på Internet. Något som genomsyrar nästan alla vägledningssamtal är 

att det huvudsakliga syftet är att ge ut information och inte göra någon fördjupad vägledning 

där vägledaren breddar och fördjupar perspektiv för att motverka val utifrån kön, klass och 

etnicitet.  

Informanterna anser att de kan arbeta med begreppen indirekt men att de inte har någon aktiv 

roll i de konkreta samtalen. Det viktigaste är att lyfta fram individens behov och anpassa 

samtalet efter det. Detta kan stå i konflikt till de två som har låsta riktlinjer vid samtal. Hur 

kan vägledaren förhålla sig till detta? 
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Bilagor 

Bilaga 1; Enkäten  

Denna enkät kommer användas som en grund för en studie kring studie- och yrkesvägledares 

tillämpning av kunskaper kring genusperspektivet från utbildningen till det praktiska samtal 

de har ute på arbetsplatser idag. Då syftet är att få en överblick av detta kommer inte namn att 

vara relevanta och enkäten kommer därför vara anonym för de deltagande studie- och 

yrkesvägledarna. 

Då denna enkät lämnas ut över mail är jag medveten om att layouten på enkäten kan ändras då 

deltagarna öppnar den på sina datorer, jag hoppas Ni har överseende med detta. Även raderna 

som är angivna för kommentarer kommer flytta på sig – dessa kan ni ta bort då ni besvarar 

frågorna för att underlätta en lättöversiktlig version tillbaka till mig. 

Enkäten består av totalt 14 frågor. För att underlätta för sammanställningen och för de 

deltagande kommer här några riktlinjer för att besvara enkäten: 

Där frågorna har svarsalternativ, i fet stil, så är det lämpligt om ni färgar de svar ni vill ge 

med röd färg. Inget speciellt gäller för de övriga frågorna i enkäten. 

När ni besvarat enkäten sparar ni den på er dator med namnet ”Enkät - Rebecca” och 

skickar tillbaka den till mig; antingen på facebook-chatt eller till min mailadress:  

bicka91@hotmail.com 

Jag tackar på förhand för Ert deltagande! 

___________________________________________________________________________ 

1. Uppgiftslämnarens ålder: 20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61-70 år 

 

2. Uppgiftslämnarens arbetsplats:__________________________________________ 

 

3. Hur länge har du arbetat med studie- och yrkesvägledning; ange uppgift om 

nuvarande anställning ___________________ och den totala tiden i yrket 

________________________ 

4. Hur angeläget tycker du att det är att arbeta med genus- klass- och etnicitetfrågor; 

Genus;     Inte alls viktigt       Lite viktigt      Viktigt      Ganska viktigt       Mycket viktigt 

Klass;      Inte alls viktigt       Lite viktigt      Viktigt      Ganska viktigt       Mycket viktigt 

Etnicitet: Inte alls viktigt       Lite viktigt      Viktigt      Ganska viktigt       Mycket viktigt 

mailto:bicka91@hotmail.com
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5. Vilka kunskaper anser du att du har för att arbeta med dessa frågor i din yrkesroll, 

om du tänker tillbaka på utbildningen till Studie- och yrkesvägledare: 

Genus: Jag har tillräckliga kunskaper Jag har otillräckliga kunskaper 

Klass: Jag har tillräckliga kunskaper Jag har otillräckliga kunskaper 

Etnicitet: Jag har tillräckliga kunskaper Jag har otillräckliga kunskaper 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. På vilket sätt använder du dig av dessa kunskaper när du har vägledningssamtal? Ge 

gärna exempel. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Hur upplever du tillämpningen av genusperspektivet från teorin på utbildningen till 

de praktiska samtalen du utövar i arbetet idag? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Hur hade du tänkt dig att arbetet utifrån ett genusperspektiv skulle se ut praktiskt; 

efter din kunskap från utbildningen? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Blev det som du hade tänkt dig? Ge gärna exempel. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Vilka samtalsmetoder använder du dig av i samtal med fokus på genus- klass- och 

etnicitet? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Påverkar genus ditt val av samtalsmetod? Motivera. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

12. Upplever du svårigheter i samtal, kopplat till genusperspektivet? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Utrymme för egna kommentarer: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

14. Feedback på denna enkät: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 


