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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kön görs i sex stycken 
vägledningssamtal på gymnasiet. Med stöd av några utvalda könsteoretikers forskning 
analyseras samtalen som utförts av tre stycken olika studie- och yrkesvägledare på tre 
stycken olika gymnasieskolor. Varje studie- och yrkesvägledare samtalade med en tjej 
och en kille i årskurs tre och deltagarna valde själva ut vilka elever som spelades in på 
band. Resultatet pekar på att studie- och yrkesvägledarens förhållningssätt delvis skiljer 
sig åt beroende på elevens kön. Genom att undersöka samtalsinnehållet och jämföra 
detta med normativa föreställningar om kön så ges olika exempel på hur kön görs i 
samtalen. Resultatet stämmer väl överens med antagandet att kön görs men på olika 
sätt. Könskonstruktioner i vägledningssamtal är dock ett tämligen outforskat område 
och denna studies begränsade omfattning gör det heller inte möjligt att dra några 
generella slutsatser. Uppsatsen syftar också till att medvetandegöra vad som sker i 
samtalen och problematisera kön som betydelsefull faktor i vägledningsprocessen.  
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How is gender done in the guidance 
counselling session? 

Conversation analysis of guidance sessions with upper secondary 

school students. 

Elin Fellers and Malin Nyström 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate how gender is done in guidance 
counselling sessions in upper secondary school. Six such conversations were carried 
out and tape-recorded by three guidance counsellors at three different upper secondary 
schools. Our analysis of these conversations are in line with a number of cited gender 
theorists. Each guidance counsellor conversed with one female and one male third-
grade student selected by the participating counsellors. The study indicates that the 
guidance counsellors to some extent relate differently with the male and female 
students respectively. By examining the contents of the conversations, and comparing 
them with normative ideas of gender, the study provides examples of how gender is 
done in this context. The results are well in keeping with the assumption that gender is 
done, but variously so. However, the construction of gender in guidance counselling 
conversations is an unexplored field, and the limited scale of the current study 
precludes any general conclusions. Another aim of the study is to heighten the 
awareness of what happens in the conversations, problematizing gender as a factor in 
the guidance process.  
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Inledning 
Ett barn föds. Den första fråga som ställs är, vad blev det? ”Vad” betyder då ”vilket 
kön” blev det. Först när vi vet detta kan vi benämna barnet, det är en han eller en hon. 
Forskning har visat att flickor och pojkar bemöts olika av omgivningen redan från det 
att de föds – beroende på vad omgivningen läser in i, och förväntar sig, av individen, 
med utgångspunkt i dess biologiska kön (Björk, 1996). Det biologiska kön som ett barn 
föds med påverkar alltså hur det bemöts av omgivningen, vilken uppfostran det får och 
hur det inlemmas i vårt samhälle, detta kan tyckas tämligen harmlöst. Vad spelar det för 
roll att de behandlas olika, det ena är väl inte sämre än det andra kan man argumentera. 
Vi menar att det spelar en stor roll för individers möjligheter och förutsättningar.  
 

Val av problemområde  
Det råder en maktobalans mellan könen i vårt samhälle, liksom i de flesta samhällen i 
vår värld (Göransson, 2007). Denna obalans kvarstår trots ett drygt sekels strävan efter 
jämställdhet. Sveriges arbetsmarknad är starkt könssegregerad, nästan 90 procent av 
befolkningen arbetar i yrken som domineras av antingen kvinnor eller män (SCB, 
2006). Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män är cirka sjutusen 
kronor, löneskillnaden mellan könen är också markant även då arbetsuppgifterna är 
desamma (Cox, 2005). Kvinnor utför fortfarande majoriteten av det obetalda hemarbetet 
och de tar ut föräldraledighet i betydligt högre utsträckning än män (SCB, 2006) 
Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på de flesta maktpositioner i samhället, de 
studerar i högre grad än män vid högskolor och universitet men de når väldigt sällan 
toppositionerna där inflytandet och möjligheterna att påverka och förändra är störst. Ser 
vi till gymnasieskolans program är det endast tre stycken som kan kallas 
könsbalanserade i den mån att de läses av minst 40 % av endera könet. På övriga 13 
program är det en tydlig majoritet av antingen flickor eller pojkar och det är inte svårt 
att räkna ut att dessa ”bekönade” inriktningar och ämnesområden är desamma som på 
arbetsmarknaden (SCB, 2006). Trots detta talar både skollag och läroplaner om de 
demokratiska värderingar som ska prägla skolan där jämställdhet mellan kvinnor och 
män är ett av de områden som är speciellt viktiga att jobba med; skolan skall motverka 
de val som grundar sig på kön är en tes som går igen i alla rådande styrdokument 
(Lpo94). De etiska reglerna för oss studie- och yrkesvägledare talar i samma anda om 
att vi aktivt ska motverka diskriminering på grund av kön samt främja rättvisa och 
likabehandling genom att t.ex. kompensera individers olika förutsättningar1. Det 
framstår tydligt att det råder en strukturell obalans inom både skolan och samhället och 
att skolans personal aktivt ska arbeta med att komma till rätta med detta. Vi frågar oss 
vad som görs för att komma till rätta med detta, då en könsuppdelad gymnasieskola 
respektive arbetsmarknad långtifrån är någon ny företeelse, snarare tvärtom, och även 
hur detta i så fall görs?  
                                                 
1 http://forening.proventek.net/vagledarna/etiskaregler.html 
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Vi som skriver denna uppsats är snart färdigutbildade studie- och yrkesvägledare. Så 
färdigutbildade som en treårig högskoleutbildning kan göra oss inför ett komplext 
område som rör val och väljande. I vår B-uppsats undersökte vi hur Studie- och 
yrkesvägledare förhåller sig till att arbeta med ett genusperspektiv i sin verksamhet. De 
flesta svarade att de var positiva till att arbeta med ett sådant men att de av olika 
anledningar inte kunde eller inte gjorde detta. Tidsbrist och avsaknad av metoder var de 
främsta skäl som angavs. Studie- och yrkesvägledarens roll är komplex och har att ta 
hänsyn till många olika aspekter av väljande. Vi upplever att ett dilemma som 
återkommer både i uttalanden av enskilda vägledare och i litteratur som rör vägledning 
och karriärutveckling är att studie- och yrkesvägledaren befinner sig i en skärningspunkt 
mellan samhälle och individ. Vi har mött frågor av etisk karaktär såsom: ska vi 
uppmuntra brytare (här i bemärkelsen de som väljer icke-könstraditionellt) när vi ”vet” 
att de kan möta hård diskriminering och motstånd i samhället, eller ska vi se till att de 
anpassar sig till det rådande samhället? Frågan kvarstår då: hur kan vår yrkesgrupp 
hantera könsskillnader i utbildningsval och hur motverkar man traditionella könsroller?  
Om man inte hanterar och jobbar aktivt med detta tenderar dessa föreställningar att 
reproduceras igen och igen och den könsuppdelade arbetsmarknad som vi ovan skisserat 
kommer inte heller att brytas.  
 
Hur kan vi, som har samtalet som främsta redskap, i samtalet förhålla oss till denna 
svårighet? Här kan man invända att vägledare inte ska ge råd, vilket då skulle borga för 
att ansvaret lämnas till eleven. Gott så långt tänker vi, men vi tror att det subtila som 
utspelar sig i samtalet och det språkliga som är så djupt personligt, det vill säga allt ifrån 
val av ord och uttryck till tystnader eller överlappande tal, likväl har stor betydelse i 
fråga om påverkan av eleven. Därför tycker vi att det är viktigt att ytterligare belysa 
denna maktaspekt och denna ansvarsposition, som vi trots allt befinner oss i. Detta med 
utgångspunkt i de etiska riktlinjerna som talar om vägledaren som elevens advokat med 
en strävan att fri och oberoende ge neutral information och på så sätt bidra till elevens 
fria val2. Genom att analysera samtal i detta perspektiv vill vi ytterligare 
medvetandegöra och problematisera språkets och samtalets viktiga funktion i vår 
yrkesroll.  

Förförståelse  
Det finns många likheter mellan oss som skriver denna uppsats, vi går båda studie- och 
yrkesvägledarprogrammet, vi är kvinnor, vi är etniskt svenska, vi är mammor, vi bor i 
samma stadsdel i Stockholm och vi bor i hyreslägenhet. En ytterligare gemensamhet är 
ett starkt engagemang för ”rättvise- och diskrimineringsfrågor”, vilket i sin tur leder till 
ett stort behov av att diskutera etiska förhållningssätt inför bland annat vår yrkesroll. 
Vår syn på verkligheten kan beskrivas som socialkonstruktivistisk med en självklar 
feministisk utgångspunkt (se Grundantaganden respektive Kunskapssyn). De tolkningar 

                                                 
2 http://forening.proventek.net/vagledarna/etiskaregler.html 
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vi gör blir specifika för just oss som unika individer men de kan även förstås som ett 
uttryck för oss som representanter för ovan nämnda kategorier och självklart som en 
avspegling av vår teoretiska utgångspunkt.  

Grundantaganden respektive kunskapssyn 
De grundantaganden vi lutar oss emot är att vi blir till i mötet med andra, vi skapar 
tillsammans vår förståelse av verkligheten, allt är föränderligt och skapas och omskapas 
och de normer som finns idag kommer troligtvis vara annorlunda i morgon. Kategorier 
såsom manligt och kvinnligt, och det som tankemässigt kopplas ihop med dessa 
kategorier, är som vi ser det konstruerade utifrån en svårgripbar och föränderlig 
verklighet. Dessa sätt att dela in världen i kategorier är som vi ser det grundläggande för 
hur människan behöver ordna och sortera för att på så sätt förstå en komplex verklighet. 
Vi menar dock att dessa indelningar ofta leder till förenklingar och gränsdragningar, och 
att de konstruerade kategorierna blir till vedertagna sanningar om hur världen ”ser ut”. 
Faran som vi upplever med detta är att vi låser oss vid kategorier, och att människor 
tillskrivs egenskaper utifrån de kategorier de tillhör. Vår syn är att tankemönster utifrån 
förutfattade meningar måste avslöjas för att kunna utmanas och brytas. 
 
För vägledarrollen innebär våra grundantaganden att vårt ansvar som potentiella 
maktutövare eller ”styrare” betonas, samt att det inte går att förhålla sig neutral i de 
laddade frågor kring exempelvis kön, klass och etnicitet på grund av att dessa synsätt 
genomsyrar vårt sätt att förstå världen på eftersom alternativa synsätt inte är lika allmänt 
utbredda. 

Syfte  
Syftet med denna uppsats är att analysera hur kön görs i sex stycken vägledningssamtal 
mellan vägledare och gymnasieelever. 

Begrepp 
I uppsatsen benämns studie- och yrkesvägledare hädanefter med den förkortade 
varianten vägledare. Nedan följer begrepp som återkommer och som kan behöva 
redogöras för i syfte att tydliggöra utgångspunkterna för studien.  

Kön 

Begreppen kön och genus har avlöst varandra de senaste decennierna och i takt med 
detta har även innebörderna kommit att förändras. Att man övergav ”könsrollen” för att 
istället tala om genus var främst utifrån en övertygelse att manlighet och kvinnlighet är 
något som skapas sociokulturellt oberoende av det biologiska könet. Genus används 
alltså för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som 
sammantagna formar människors sociala kön. Begreppet kön har då snarare betecknat 
människors biologiska könstillhörighet. På senare år har dock begreppet kön fått en ny 
och vidare innebörd i den bemärkelse att detta är något som vi skapar i interaktion 
(ursprungl. engelskans doing gender). Kön bör i denna bemärkelse inte förknippas med 
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det biologiska dito, utan genom att tala om kön som något som konstrueras särskiljer 
man inte längre vad som kan tänkas vara biologiskt respektive socialt. Begreppet 
innefattar alltså båda delarna utan att för den sakens skull problematisera eller peka på 
vad som är vad, detta är irrelevant. I föreliggande studie används begreppet för att just 
fånga denna helhetssyn. Att ”göra kön” ska alltså ses som ett individuellt förfarande 
som relateras och förhålls till den könsordning som grundar sig på att mannen är norm 
och kvinnan är underordnad honom (se Bakgrund). I de fall då vi hänvisar till teoretiker 
som själva använder begreppet genus följer vi dock dennes linje och gör detsamma. 

Bakgrund 

Anknytande litteratur  
Styrdokument 

För att visa på vägledarens uppdrag så följer nedan utdrag ur Skollagen, Läroplanen för 
det frivilliga skolväsendet (Lpf94), Etiska regler för studie- och yrkesvägledare samt 
rapporten Att våga hoppa jämfota – rapport från ett jämställdhetspedagogiskt projekt. 
Vi har valt att ta fasta på de delar i styrdokumenten som rör vår yrkesroll i relation till 
denna uppsats syfte. Här redovisas även ett par rapporter som ger exempel på hur kön 
görs i skolans värld. 
 
Utdrag ur Skollagen: 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

         2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 

    mobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886). 

 
Utdrag ur Lpf-94, 2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv, riktlinjer:  
 
Personalen skall, efter en av rektor gjord arbetsfördelning, 

• bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke, 

• informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning 

och yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begränsningar i 

valet som grundar sig på kön och på social eller kulturell bakgrund, 

 
Föreningen studie- och yrkesvägledarna inom Lärarnas Riksförbund har arbetat fram en 
etisk deklaration för studie- och yrkesvägledare. Denna bygger på ”de etiska värden, 
som kan härledas ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention  
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om barnets rättigheter – artikel 28, grundläggande principer för den offentliga 
verksamheten, ILO:s konvention nr 142 om yrkesvägledning, sekretesslagens 
bestämmelser samt officiella styrdokument för vägledningsverksamheten.” Nedan följer 
utdrag ur dessa regler som berör det område inom vägledning som undersöks i denna 
uppsats. 
 

Studie- och yrkesvägledaren respekterar varje människas unika och lika värde, hennes rätt till 

meningsfull utbildning och meningsfullt arbete, hennes egna värderingar samt hennes rätt till 

personlig integritet. […] Studie- och yrkesvägledaren motverkar aktivt diskriminering på grund 

av kön, ålder, hudfärg, sexuell identitet, social och kulturell bakgrund, etnisk, politisk eller 

religiös tillhörighet, samhällsställning, eller på grund av förmåga eller prestation. […] Studie- 

och yrkesvägledning främjar rättvisa och likabehandling – därvid ägnar vägledaren särskild 

uppmärksamhet åt att kompensera individers olika förutsättningar.  

 
Rapporten Att våga hoppa jämfota – rapport från ett jämställdhetspedagogiskt projekt 
(2004) beskriver utgångspunkter, tankar, modeller och erfarenheter av projektet Våga 
bryta mönstret! som genomfördes i Västsverige 2001-2003 och bedrevs på förskolor 
och skolor. Här beskrivs i detalj såväl elevers som lärares och projektansvarigas 
reaktioner och reflektioner kring projektet. De situationsknutna och personliga 
erfarenheterna ger exempel på komplexa och ofta omedvetna sätt att göra kön på. 
Rapporten visar också på de olika typer av motstånd som detta projekt stött på, vilka 
kan handla om att såväl det privata som det professionella sättet att handla och vara på 
ifrågasätts. 

Forskningsanknytning 
Då fokus för denna uppsats är att belysa vägledningssamtalet återfinns under denna 
rubrik den litteratur som använts för att få en bild av vad detta är och kan innebära, samt 
vilka resultat tidigare forskning pekat på som är relevanta för studiens syfte. Kapitlet 
inleds med en bred bakgrundförståelse av samtalets innehåll, fortsätter sedan med den 
enda studie som i Sverige utförts och som talar om vikten av ett genusperspektiv på 
vägledning och avslutas med en genomgång av de feministiskt färgade teorier som 
inspirerat till analysen av resultatet. 

Vägledningssamtalet 
Hägg och Kuoppa (1997) definierar det vägledande samtalet som ”[…] samtal som förs 
mellan en professionell person och en person som söker vägledning i en aktuell 
problemsituation. Syftet med samtalen är att hitta ett sätt att hantera de möjligheter och 
svårigheter som är knutna till denna situation” (s.25). Författarna som har sin bakgrund 
inom pedagogik och vägledning är inspirerade av ett konstruktivistiskt perspektiv som 
betraktar vägledarens uppgift att underlätta för den som söker hjälp hos en vägledare. 
För att kunna vara det krävs att vägledaren skapar en respektfull och personlig kontakt 
med klienten, ger stöd, är lyhörd, hjälper klienten att upprätta egna handlingsplaner, 
identifierar sätt att ”kunna”, ”göra” och ”veta” samt utvärderar och avslutar samtalet på 
ett tydligt sätt (1997). Denna föreställning av vägledarens förhållningssätt i samtalet 
delas även av oss uppsatsförfattare. 
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…och dess kontext och dilemman 
I Anders Lovéns avhandling Kvalet inför valet (2000) redogörs för den historiska 
utvecklingen av studie- och yrkesvägledning samt för de teorier som denna utveckling 
påverkats av. Under 70-talet fördes begrepp såsom samhällsförändring, 
medvetandegörande och kompensation in i såväl måldokument för studie- och 
yrkesvägledning som vägledareutbildning i syfte att möjliggöra för vägledningen att ha 
en samhällsförändrande roll. Att bryta det ”sociala arvet” visade sig förenat med 
betydande svårigheter och kombinerat med en alltför begränsad ”verktygsarsenal” för 
vägledningsarbetet bidrog detta till en identitetskris för vägledare menar Lovén. Under 
80-talet lades fokus mer på den individinriktade vägledningen med det enskilda 
vägledningssamtalet i centrum och under 90-talet infördes begreppet handlingsplan - 
vilket enligt Lovén av en del vägledare uppfattades ”som ett instrument för att i högre 
grad samhällsanpassa vägledningen och de vägledningssökande” (s. 42).  
 
Blomsterberg (1996) tar i sin avhandling upp hur ungdomars ”fria val” påverkas av den 
arbetsmarknadspolitik som förs. Hon redogör även för vägledarprofessionens framväxt 
under 1900-talet och har ett helhetsperspektiv då hon drar paralleller till de politiska 
viljor och samhällsnormer som under denna tid fungerat som riktlinjer för vad en 
vägledare kan och bör göra. Hon redogör bland annat för hur man på 70-talet bröt mot 
den långvariga tradition som inneburit att människor skulle anpassa sig efter den 
befintliga arbetsmarkanden. Nu skulle vägledarna verka samhällsförändrande, menar 
Blomsterberg liksom Lovén ovan, vilket i sin tur kom att innebära prao i tre olika 
sektorer, oavsett kön. Flickor skulle alltså prova på att jobba även i mansdominerade 
branscher och pojkar i kvinnodominerade dito. Ett resultat av jämlikhetsstävanden men 
den relativt långa praoperioden (6-8 veckor mellan år 1-9) kan också ses som ett resultat 
av den politiska kampen för full sysselsättning och arbete åt alla i en tid då 
ungdomsarbetslösheten var hög. 
 
Lovén (2000) undersöker i sin studie vägledningssamtal i nionde klass i grundskolan ur 
elevens, vägledarens och samhällets perspektiv.  En av utgångspunkterna är vägledarnas 
position i skärningspunkten mellan individ och samhälle och dessas arbete med krav 
från de individer de vägleder liksom från andra intressenter. Lovén förtydligar: 

Vägledarens uppgift kan beskrivas som en medlarfunktion mellan samhälls- och individbehov, 

vars syfte är att medverka till att eleven väljer en utbildning som i bästa fall tillfredsställer såväl 

eleven som samhället. Detta innebär att vägledaren kan välja eller hamna i olika positioner sett 

utifrån individens eller samhällets perspektiv. (s. 17)  

Den fråga som uppstått ur detta är om vägledaren ska fungera som elevens advokat eller 
samhällets förlängda arm. Som parallella begrepp till individ kontra samhälle 
presenterar han även motsatsparet anpassning kontra förändring. Med anpassning menar 
Lovén en verksamhet som bidrar till att bibehålla den nuvarande situationen medan 
förändring är likställt med en verksamhet som står för utveckling och ifrågasättande av 
den nuvarande situationen. Inom vägledning kan en samhällsförändrande funktion 
förstås som att vägledaren hjälper eleven att se orättvisor i samhället och de egna studie- 
och yrkesvalen i sociopolitiska termer i syfte att förändra samhällsstrukturen, beskriver 
Lovén. Han tar vidare upp frågan om vägledarens potentiella maktövertag i 
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samtalssituationen, ”om och hur vägledarna utnyttjar sin maktposition, och hur deras 
förhållningssätt i sin tur påverkar de sökande.” (s. 156). Han föreslår också att 
vägledarna öppet skulle kunna diskutera sin maktutövning och påverkansroll i samtalet 
och på så sätt öka möjligheterna till reflektion och diskussion kring detta. 
 
Även Gunnel Lindh konstaterar i sin avhandling Samtalet i studie- och 
yrkesvägledningsprocessen (1997) att det är en komplex uppgift som vägledaren har att 
hantera och frågar sig vad som krävs för att klara detta arbete vilket:  
 

[…] innebär bland annat att utreda och leva sig in i den sökandes situation och att vidga den 

sökandes perspektiv samtidigt som den sökande bemöts med respekt. Att både inge hopp och 

ge en i den sökandes perspektiv realistisk bild av verkligheten, är en utmaning för vägledarna. 

För närvarande finns mycket sällan de resurser, av framförallt tid, som behövs för att på ett 

professionellt sätt att göra detta. (s. 250) 

 
Ur ett samhälleliga/institutionellt perspektivet identifierar och belyser Lindh 
målkonflikter för studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Hon lyfter bland annat fram 
svårigheten i vägledarens uppgift att bidra till det ”fria valet”, genom att ge både 
efterfrågad och icke efterfrågad information och konstaterar att det informationsbehov 
som finns är av sådan omfattning och art att det inte rimligtvis kan åtgärdas i det 
enskilda samtalet. Det ”fria valet” beskrivs av Lindh som ”ett val av framtidsinriktning 
där påverkan av könstillhörighet, social, ekonomisk och kulturell bakgrund får så litet 
genomslag som möjligt” (s. 254). Lindh identifierar också svårigheten med att hjälpa 
den sökande i att både göra ett fritt och ett realistiskt val. Frågan är, menar Lindh, vad 
som menas med ett realistiskt val? Hon förtydligar: ”[…] valet kan vidare ses som 
realistiskt utifrån en felaktig uppfattning om individens möjligheter. Det krävs ett 
betydande underlag för att i en vägledningssituation avgöra vad som är ”realistisk” 
information” (s. 263) Hon framhåller också att information alltid är subjektiv och menar 
att det riktigt problematiska med detta är om värderande information förmedlas med 
sken av saklighet.  
 
I en senare utredning undersöker Lena Sawyer (SOU2006:40) hur studie- och 
yrkesvägledare förhåller sig till etnicitet samt analyserar konsekvenserna av deras 
förhållningssätt. Författaren utgår från begreppet grindvakt som hon menar tillfaller de 
institutionella aktörer som har en överordnad position i förhållande till sina 
klienter/elever men som ofta är omedveten om sitt eget inflytande då det döljs i en 
allmän diskussion om yrkesrollens hjälpande, stödjande eller vägledande funktion. 
Vägledarna kan sägas ha en grindvaktsposition för elever som ska välja program till 
gymnasiet då detta val, trots devisen om ett livslångt lärande, anses vara avgörande för 
individens framtid. Vägledarna kan i och med detta bidra till upprätthållande, eller 
förändring av ojämlikheter och positioner i samhället.  
 
Liksom Blomsterberg pekar Sawyer på ett centralt dilemma i yrkesrollen: å ena sidan är 
vägledarna implementeringsaktörer för statliga mål exempelvis beträffande 
arbetsmarknaden. Å andra sidan ska de idag agera i elevens tjänst – stödja denne och 
hjälpa honom/henne att förverkliga sina ”drömmar” (s.233). Detta är två roller som 
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många gånger står i kontrast till varandra. Resultaten av studien visar att elever med 
utländsk bakgrund får sina karriär- och yrkesdrömmar nedtonade av vägledare och 
eleverna väljer sedermera ett program som överensstämmer med en köns- klass och 
etniskt uppdelad arbetsmarknad. Genom att hävda att man bara ser ”individer” eller att 
prata om ”invandrare” och ”invandrarfamiljer” uppvisar vägledarna en färgblindhet och 
en kulturaliserande syn som reproducerar institutionell makt snarare än förändrar den 
(s.239). Sawyer påtalar vidare att vägledarna diskriminerar elever med utländsk 
bakgrund genom att vilja realitetsanpassa deras önskemål. Hon menar istället att 
vägledaren måste se till och agera utifrån ett samhälle där klass, kön och etnicitet är 
faktorer som påverkar alla människors positioner och handlingsutrymmen.  
 
I ovanstående litteraturgenomgång har fokus legat på att belysa olika aspekter av 
vägledarens yrkesroll och de dilemman som kommer till uttryck i denna och som i 
förlängningen förs med in i samtalet. Det mest centrala problem som alla ovanstående 
författare har pekat på, om än på olika sätt, är att vägledaren befinner sig i 
skärningspunkten mellan individ och samhälle och har att ta hänsyn till bägge dessa 
aspekter i sin verksamhet. Detta dilemma tar sig bland annat uttryck i konflikten mellan 
hur vägledaren ska förhålla sig till att i sin vägledning ta utgångspunkten i individen 
eller i samhället. Ska vägledaren ta hänsyn till samhället, även om det är ojämlikt eller 
diskriminerande, eller ska individen uppmuntras till fritt spelrum men med risken att 
möta strukturella hinder? Frågan som reses utifrån detta är vilket ansvar vägledaren i 
sådana situationer har. Beroende på teoretiska och ideologiska utgångspunkter har 
tyngdpunkten mellan dessa bägge aspekter förändrats över tid.  

Vägledning med genusperspektiv 

Boken Jämställt vägval (Cox 2005) bygger på intervjuer med vägledare som har ingått 
som fokusgrupp i projektet Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län.  Dessa 
vägledare har under några års tid diskuterat vad ett medvetet genusperspektiv kan 
innebära för vägledningsyrket samt hur ett sådant perspektiv skulle kunna bidra till att 
förbättra situationen på en alltför könsuppdelad arbetsmarknad. Man påtalar att 
programkatalogen till gymnasiet ger en konventionell bild av kön och 
yrken/utbildningar: killar med hammare och skruvmejslar och tjejer i bildsalen. Något 
som återkommer är vikten av en medvetenhet kring genusprocessen och framförallt 
skapandet av genus, både för vägledarna själva men också som ett verktyg för att vidga 
perspektiven hos klienterna. Vad vägledaren hör, uppfattar och väljer att ta fasta på kan 
mycket väl vara ett resultat av dennes, liksom den sökandes, kön, något som Cox (2005) 
uppmärksammar i beskrivningen av vägledningssamtalet. Han konstaterar att 
videoinspelade vägledningssamtal visat på hur hummande, frågor och kroppsspråk skiljt 
sig åt beroende på könstillhörighet hos både vägledare och sökande, men att detta är 
något som måste medvetandegöras för vägledarens del då denne trots yrkeskompetens 
många gånger är omedveten om detta. Den vägledare som känner till hur genus 
reproduceras löper mindre risk att styra och styras omedvetet, framhåller författaren till 
boken. En av vägledarna menar att ett mål måste vara att skapa gymnasieutbildningar 
som är könsbalanserade samt att skolan idag måste bli bättre på att ta hand om dem som 
är brytare, det vill säga tillhör ett underrepresenterat kön, på sin utbildning.  
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Teoretiska perspektiv  

Historikern Yvonne Hirdman (2001) beskriver stereotyperna för vad Hon och Han är, 
vad de tidigare varit och hur de fortsätter att reproduceras. Genom att använda 
bokstaven A för mannen förhålls kvinnan till honom genom att vara icke-A, a eller B. 
Dessa tre stereotyper förstås kortfattat som den antika bilden av den frånvarande och 
ickevarande kvinnan (icke-A), den lilla ”kvinnan” som står i mannens skugga och aldrig 
når upp till samma prestationer som honom (a), samt kvinnan som är mannens raka 
motsats (B). Den traditionelle mannen behöver i sin tur inte förstås i förhållande till 
något då det är han som är norm och därför också har en framträdande maktposition. 
Hirdman menar att man genom att hålla isär könen, med andra ord att män och kvinnor 
intresserar sig och sysselsätter sig med olika saker, ständigt återskapar dessa stereotyper 
och därmed också denna maktordning som bygger på ett förakt för det ”kvinnliga”. 
Hirdman framhåller att detta är föränderligt över tid, det som tidigare ansetts som en 
kvinnlig syssla kan idag mycket väl betraktas som en manlig genom att exempelvis låta 
modernisera arbetsgången, professionalisera och tala om den på ett annat sätt. Eller att 
hela områden kommit att betraktas som kvinnliga respektive manliga – ekologi kontra 
ekonomi, politik kontra marknad, offentligt kontra privat. Detta som ett sätt att förstå att 
genus inte är utan ständigt görs.  
 
Pedagogen Hillevi Lenz Taguchi skriver sin bok In på bara benet (2004) utifrån en 
feministiskt poststrukturalistisk syn på världen, vetenskapen och framförallt görandet av 
kön. Lenz Taguchi beskriver hur poststrukturalism, i likhet med postmodernism, 
ifrågasätter modernismens ideal i form av rationalitet, förnuft, framsteg och ett enhetligt 
sammanhållet subjekt. Hon betonar att den poststrukturalism som hon utgår ifrån i sin 
bok tar avstånd från att den objektiva verkligheten kan avslöjas och återges på ett 
sanningsenligt sätt. Istället menar Lenz Taguchi att alla språkliga uttryck utgör 
förståelser eller läsningar av hur vi ser på oss själva och vår omvärld, vilket då också 
innefattar det vetenskapliga språken. Till skillnad från Hirdman använder Lenz Taguchi 
begreppet kön istället för genus. Hon menar att det biologiska könet, på liknande sätt 
som det sociala könet, inte självklart går att förstå utifrån de två kategorierna man eller 
kvinna. Hon beskriver att den mänskliga organismen samverkar med sin omgivning och 
förändras utifrån dess förutsättningar och tar som exempel män som väljer att ingå i ett 
nära förhållande till ett spädbarn och som har visat sig förändra sin 
hormonsammansättning och ibland till och med utvecklar en förmåga att amma. Därav 
Lenz Taguchis val att återigen prata om kön istället för genus. Dock alltså ej i syfte att 
betona det biologiska könet utan istället att ytterligare vidga och luckra upp förståelsen 
av vad kön är och hur kön görs.  
 
Pedagogen och den feministiska poststrukturalisten Bronwyn Davies (2003) undersöker 
barns lekar, deras samtal och deras reaktioner på feministiska sagor. Hon redogör för 
hur barn lär sig anamma manlighet respektive kvinnlighet som om det vore en 
oföränderlig del av deras personliga och sociala jag. Hon menar att barnen utifrån våra 
vuxna föreställningar om att de antingen är män eller kvinnor, lär sig att också bygga 
upp sin identitet utifrån denna bipolära föreställning. Problemet, som Davies ser det, är 
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just den seglivade tudelningen manligt-kvinnligt som har konstruerats till en central del 
av människors identitet. Att ifrågasätta barns entusiasm inför att ta till sig ett feminint 
eller maskulint sätt att vara är inte rimligt då de samtidigt förväntas bli just män eller 
kvinnor.  
 
Davies menar att kön är en del av den sociala strukturen samtidigt som det är något som 
skapas av individer och inom individer när de lär sig de diskursiva praktiker genom 
vilka den sociala strukturen skapas och upprätthålls. Hon skriver: 

Den sociala strukturen är inte skild från människorna som gör den. Den är inte en ’sak’ som 

kan tvingas på människor, men den har ändå en påtaglig styrka. Människor kan inte bortse från 

den sociala strukturen. De kan välja att följa eller förändra strukturen men de måste alltid vara 

medvetna om att den begränsar vad en individ eller en grupp kan göra. (2003 s.26) 

Med detta påtalar hon vidare vikten av att se de diskurser inom vilka vi befinner oss och 
inse att vi konstitueras annorlunda genom var och en av dem. Diskurser kan stärka eller 
begränsa beroende på de antaganden som finns inbäddade i diskursen om vad man kan 
eller inte kan göra, tänka, känna eller vara. Poängen med ett poststrukturalistiskt 
tänkande, menar Davies, är att det tillåter tanken om en diskurs där man kan positionera 
sig som varken man eller kvinna, ett Utopia där de maskulina och feminina kvaliteter 
som är värda att hyllas fortfarande kan lyftas fram. Dock utan den destruktiva 
marginaliseringen av det feminina samt den uteslutande principen att människor måste 
vara antingen det ena eller det andra.  
 
Även förskolläraren och jämställdhetsstrategen Kajsa Svaleryd (2002) visar hur flickor 
och pojkar från förskoleåldern och uppåt formas av föreställningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Genom att flickorna tidigt får lära sig att vara hjälpredor åt 
fröken förväntas pojkarna vara högljudda, busiga och ta mycket plats. Detta fortgår mer 
eller mindre under hela skoltiden vilket får Svaleryd att tala om ett aktivt 
jämställdhetsarbete i syfte att ge barn och ungdomar en trygg och medveten identitet 
och inte låsas i traditionella könsroller.  
 
Socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2004) undersöker hur föreställningar om det 
”normala” utmanas eller upprätthålls på ett individplan. Genom att följa ett trettiotal 
tjejer mellan 16 och 18 år ger hon en bild av bl.a. vilka förväntningar de upplever att de 
ställs inför och hur de lever upp till detta, en långtifrån okomplicerad process. Ett 
exempel på detta är de kvinnoideal som når dem och som bygger på en heterosexuell 
maktordning, d.v.s. att en kvinna ska se ut och verka för att behaga mannen i en anda 
som kan tas för ”naturlig” Ambjörnsson skriver med anledning av detta: 

Att framgångsrikt frammana den ”naturliga  kvinnokroppen” är ett av de sätt på vilket tjejerna 

skapar genus. Att behärska själva talet kring kroppen är ett annat. Därför ser vi hur de tjejer 

som låter bli att uttrycka ett missnöje med kroppen, liksom de tjejer som vägrar att göra sig (på 

rätt sätt), också riskerar sin status och sitt rykte som tjej. Även om vi sett prov på kritiska 

diskussioner om ouppnåeliga ideal, reaktionära kvinnobilder och hopplösa skönhetskrav 

tycktes kroppens status som ursprungligt och oproblematiserat säte för femininitet sällan 

omkullkastas. (s.182f) 
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Psykologerna Ylva Elvin-Novak och Heléne Thomson (2003) menar att könsskapandet 
sker inom ramarna för ett normsystem som i sin tur kan ses som ett system av myter, 
regler och antaganden vilka med tiden kommit att tas för givna och sanna.  

Kön är något vi gör genom att vi ingår i olika slags förhandlingar hela livet igenom. […] Det 

handlar om det där könet som vi alla har att dras med måndag till söndag, dag som natt. Det 

kön som kallas ”kvinna” eller ”man”, ”kvinnligt” eller ”manligt”. Det som får var och en att klä sig 

som han eller hon gör, prata på ett visst sätt och till och med intressera sig för olika saker. 

Ingen kan lämna sitt kön hemma, eller välja när det ska ha betydelse. Det är omöjligt att säga 

att idag ska mitt kön inte spela någon roll, eller idag vill jag ha det där könet istället. Det går att 

göra kön, det vill säga ”kvinnlighet” eller ”manlighet”, mer aktivt i vissa situationer och det går 

att tona ned det medvetna användandet av det. (s 17f) 

Normerna talar om för oss vad som är rätt och riktigt att göra och genom intervjuer och 
citat lyfter författarna fram olika aspekter på hur kön görs. Som citatet ovan visar är 
alltså detta något ständigt pågående och kan se ut på olika sätt; personalhandläggarens 
förväntningar på en kvinnlig respektive manlig arbetssökande, den kvinnliga chefens 
strategier för ett ökat inflytande på en manligt dominerad arbetsarena, de nyblivna 
föräldrarnas motsatta position gentemot varandra och gentemot barnet o.s.v. är bara 
några aktörer och situationer som skapar och återskapar betydelsen av kön. 
 
Språkvetaren Karin Milles (2003) tar i sin doktorsavhandling upp hur kön görs också i 
arbetsmöten. Genom att spela in sammanlagt fem möten från fyra olika arbetsplatser: 
bank, gymnasieskola, elektronikföretag samt ett statligt verk undersöker hon bland 
annat förhållandet mellan interna arbetsmöten och könsordningen. Hon analyserar 
berättandet av självupplevda händelseförlopp och finner att enskilda deltagare kunde 
göra kön genom att berättelserna aktualiserade föreställningar knutna till berättarens 
könstillhörighet vilket hon menar reproducerar könsordningen. Berättelserna som 
analyseras berättas av män och Milles kopplar innebörden i dessa till normativa och 
stereotypa uppfattningar om manlighet. Samtidigt ska det dock framhävas att den 
kvantitativa delstudie i avhandlingen som undersöker om män dominerar samtalen 
utifrån en jämförelse mellan könen visar att någon tydlig över- och underordning inte 
kunde ses. Milles menar att mäns strukturella makt över kvinnor inte automatiskt ger 
upphov till entydiga dominansasymmetrier mellan kvinnor och män i varje givet samtal. 
Könstillhörighet är inte något som resulterar i vissa statiska skillnader i språkligt 
beteende utan alltid också beror av andra kontextuella faktorer. Slutsatsen av detta blir 
att detta inte behöver motsäga könsordningen men att alla män inte dominerar alla 
kvinnor på samma sätt i alla typer av samtal. Kön görs alltså inte på samma sätt i alla 
kontexter. 
 
Ovanstående teoretiker är ett axplock av dem som uttalat sig och fört fram vikten av att 
undersöka konstruktionen av kön. Vi anser det vara relevant att peka på mångfalden av 
vetenskapliga discipliner som intresserar sig för detta och vill också poängtera att denna 
studies analys är inspirerad av de flertal perspektiv som ovan redogjorts för. Att göra 
kön innebär i sig att kön är något föränderligt som görs olika av olika människor i olika 
tider och även om samtliga ovanstående författare relaterar till en given maktordning 
som präglar görandet av kön kan detta alltså förstås på olika sätt.  
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Forskningsfråga 
 

• Vad i dessa samtal kan förstås med hänvisning till normerande föreställningar 
om kön? 

Avgränsningar 
För att kunna utforska nämnt problemområde och uppnå syftet med studien har flera 
avgränsningar varit nödvändiga att göra. I vägledningssammanhang förekommer ofta 
det kontextuella perspektivet med andra ord att vi måste se till det som är betydelsefullt 
och som omgärdar eleven för att kunna förstå henne eller honom. När det gäller 
vägledningssamtalet kan man förenklat tala om flera kontexter; dels den fysiska 
skolsituation som detta utspelar sig inom men också elevens situation i denna för att inte 
tala om vägledarens position på arbetsplatsen och dennes relation till eleven. För att 
kunna närma sig en sådan förståelse skulle det krävas en betydligt mer omfattande 
studie än denna, vilket bl.a. Lindh (1997) och Lovén (2000) visar prov på i deras 
avhandlingar. I sammanhanget ska dock nämnas att dessa avhandlingar inte nämnvärt 
problematiserar kön eller utvecklar innebörden av detta. Kanske beror detta på att 
förståelsen av hur kön skapas i sig är så pass omfattande och många gånger så pass 
motstridigt andra synsätt att det kräver en egen utgångspunkt eller en egen studie. Detta, 
och inget annat, är därför vad som fokuseras på nedan. Genom att endast belysa de delar 
av samtalen som kan analyseras utifrån att vägledare och elev tillsammans eller var för 
sig gör kön är det mycket som inte tas upp och som säkerligen skulle kunna bidra till en 
ökad förståelse över händelseförloppen i samtalen. Studien kan dock istället betraktas 
som ett utmanande av vad vi ofta tar för givet i vägledningssamtal och ska därför inte 
tas för en sanning, om några sådana överhuvudtaget finns, utan vill i stället 
problematisera ett område som hittills lyst med sin frånvaro i ovan nämnda 
sammanhang nämligen hur kön görs i vägledningssamtalet. 
 

Metod 

Undersökningsstrategi  
För att kunna besvara vår forskningsfråga och uppnå vårt syfte analyserar vi ett antal 
vägledningssamtal på djupet. Många forskare före oss pekar på svårigheten med att som 
utomstående lyssna, förstå och tolka det som andra säger i ett sammanhang som man 
själv inte är delaktig i. Vi vill därför poängtera att föreliggande studie inte gör något 
som helst anspråk på att generalisera det resultat och de slutsatser som vi så småningom 
redogör för. Att låta sig inspireras av olika teoretiker och sedan välja ut delar som man 
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applicerar dessa teorier på kan tyckas både godtyckligt och svårtolkat. Vår förhoppning 
är dock att redogöra för hur vi tänkt och handlat genom hela uppsatsprocessen så att 
läsaren förstår att vår avsikt inte är att komma fram till en slutgiltig sanning utan snarare 
betraktar studien som ett nyfiket utforskande av hur man kan tänka och förstå 
konstruktionen av kön. 
 

Vald metod 
Fokus för vårt intresse i föreliggande studie är vägledningssamtalet. Det framstod därför 
redan från början som självklart att samla in och analysera autentiska samtal med en 
kvalitativ ansats. Samtalsanalyser kan dock göras på en mängd olika sätt och vi har 
framförallt låtit oss inspireras av det som Norrby (2004) kallar för samtalsanalys i ett 
vidare perspektiv. Utmärkande för denna är att den har sitt ursprung i många olika 
discipliner, sociolingvistiken, antropologin och sociologin för att nämna några, där man 
alla utgår ifrån gruppen. Med andra ord att gruppens språkbruk varierar beroende på 
exempelvis klassbakgrund och kön. Vi arbetar också utifrån en deduktiv 
forskningsmetod då teorin vi använder i uppsatsen föregår forskningen. 
 

Genomförandesteg 
Vi bestämde tidigt i studiens upplägg att det var studievägledare på gymnasienivå vars 
samtal vi var intresserade av att titta närmare på. Efter att vi upprättat kontakt med 
tänkbara deltagare och även lämnat ut instruktioner och bandspelare (se Urvalsgrupp 
och urvalsförfarande) ägnade vi större delen av tiden med att läsa in oss på relevant 
litteratur utifrån vårt problemområde. Vägledarna kontaktade oss när de spelat in sina 
samtal. Vi lyssnade igenom alla samtalen var för sig innan vi tillsammans gick igenom 
vad vi hört, tagit fasta på, tyckte var oklart m.m. Sedan följde transkription och ihärdigt 
lyssnande i ett par veckors tid. Parallellt med författandet av uppsatsen har vi sedan 
återkommit till de regelrätta inspelningarna för att säkerställa ord och tonfall. 
Resultatdelen blev sedan en komprimerad version av det vi i samtalen uppfattat som 
relevant utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

Urvalsgrupp och urvalsförfarande  
Från avdelningen för Studie- och yrkesvägledning på Lärarhögskolan i Stockholm fick 
vi en lista på de gymnasievägledare som tidigare varit handledare åt studenter på 
utbildningen. Den innehöll namn och arbetsplats på sammanlagt 26 stycken verksamma 
i Storstockholm. Dessa mejlades varsitt brev där vi presenterade oss och frågade om 
intresse av att ställa upp samt meddelade att de skulle kontaktas per telefon en vecka 
senare (se bilaga). Vägledarna fick i brevet veta att studien skulle bygga på ett antal 
inspelade vägledningssamtal som sedan skulle analyseras av oss för att undersöka hur 
kön (dock benämnt som genus i missivbrevet) konstrueras i dessa. Under veckan som 
följde mottogs en del svar, flertalet tackade nej medan ett par av dem meddelade sitt 
intresse. Vi ringde sedan till de senare, samt de som inte hört av sig alls, och 
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presenterade återigen vårt huvudsakliga syfte och de hade möjlighet att ställa frågor 
kring när och hur detta skulle ske. Sammanlagt fyra stycken tackade ja, men vi valde 
senare att återkomma till en av dem och avboka då vi insåg att vårt insamlade material 
skulle bli alltför omfattande. Av bekvämlighetsskäl valde vi bort den studievägledare 
vars skola låg längst bort. Vi stämde träff med studievägledarna på deras skola samt vid 
ett tillfälle på en offentlig plats, och lämnade bandinspelare samt ett kassettband per 
samtal, totalt sex stycken. Vi påtalade återigen att de själva bestämde vem de ville 
samtala med, men att det skulle vara sammanlagt två stycken samtal varav ett med en 
tjej samt ett med en kille. Samtalen skulle vara så autentiska som möjligt, d.v.s. att elev 
och vägledare samtalar om det som upplevs som viktigt oavsett denna studies syfte. 
 
Det var studievägledarna själva som tillfrågade eleverna om deras deltagande samt 
meddelade dem att det endast var två studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet 
som skulle lyssna på inspelningen och att deras namn eller skola naturligtvis inte skulle 
nämnas. Studievägledarna bads sedan kontakta oss så snart de genomfört 
inspelningarna, önskvärt vore inom tre veckor. Efter två-fyra veckor hörde de av sig och 
vi åkte ut till skolorna för att hämta inspelningarna. Alla vägledarna ville gärna sitta ned 
och prata en stund om antingen inspelningarna eller samtalen. Det som nämndes var 
exempelvis att ett kassettband tog slut men då var de precis på väg att bryta upp varför 
hon inte vände på kassetten samt att en av eleverna tyckt att vår idé med att göra 
samtalsanalys verkade lite ”konstig”. En vägledare stämde vi träff med på 
Lärarhögskolan där hon lämnade över bandspelare och band. 

Datainsamling  
Det empiriska materialet består av sammanlagt sex stycken samtal inspelade på tre olika 
gymnasieskolor i Stockholms stad. Tre stycken utbildade studievägledare har genomfört 
två samtal var som är mellan 12-45 minuter långa. Samtalen har varit frivilliga och är i 
samtliga fall utom ett förstagångssamtal, i den bemärkelse att vägledare och elev aldrig 
tidigare suttit ned ensamma och genomfört ett regelrätt samtal. De har dock träffats mer 
eller mindre i andra skolsammanhang då eleverna i föreliggande studie gått på skolan i 
nästan tre års tid. 

Tillförlitlighet  
Som nämnts har vårt faktiska urval baserats på ytterligare ett urval: yrkesverksamma 
som har/har haft kontakt med Lärarhögskolan i Stockholm samt en del av studenterna 
på utbildningen. Man kan av detta fundera på möjligheterna att de studievägledare som 
tackat ja till att delta tillhör de verksamma som är intresserade av att utvecklas inom sitt 
område, är vana vid att utvärdera sig själv och se/lära av andra, samt kanske även 
känner en lojalitet mot institutionen och därför gått med på att lägga tid för detta, 
tänkbara anledningar som kan ligga till grund för varför man går handledarutbildningen 
eller tar emot praktikanter. Detta kan naturligtvis påverka vårt material; representerar 
dessa deltagare den ”genomsnittliga” studievägledaren? De färdigheter/metoder som 
används i dessa samtal – går de igen i det stora flertalet samtal som genomförs på skolor 
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runtom i staden? Våra deltagare arbetar alla i Stockholmsområdet – innehållsmässigt 
skiljer sig kanske samtalen åt beroende på om man bor i storstad kontra landsbygd? Att 
deltagarna själva väljer vilka elever som ska bandas kan man också fundera över – på 
vilka grunder sker detta urval, vilka samtal vill de dela med sig av till oss?  
 
Det finns en rad frågor vi ställer oss angående tillförlitligheten i vårt material och därför 
är det extra viktigt att poängtera att detta är en studie som vill undersöka vad som 
händer i just de undersökta samtalen. Vi kommer inte att hitta några ”sanningar” eller 
kunna generalisera, då detta är en studie med väldigt begränsad omfattning. Vi 
begränsar oss också just till det som är tolkningsbart i de faktiska samtalen varför vi i 
viss utsträckning förbigår den kontext som de utspelas i exempelvis beträffande 
tidpunkt på dagen, vad som hänt innan samtalet, vilket rykte vägledare och kanske även 
elev har på skolan o.s.v.  
 
Vilken relation studievägledare och elev har sedan tidigare vet vi heller inte även om det 
vid ett par tillfällen framkommer i inspelningarna att de träffats tidigare. De har heller 
ingen möjlighet att uttala sig om det som sagts i efterhand och vi kommer aldrig att få 
veta vilket humör någon av dem var på just den dagen samtalet spelades in. Därför 
kommer vi inte att kunna ge hela bilden av ett samtal, men vi tror heller inte att den 
någonsin är tillgänglig – vi använder alltid vår subjektiva förståelse när vi ser och hör på 
det som sker runtomkring oss.  
 

Etiska ställningstaganden  
 
Namn på deltagare, elever samt skolor nämns inte i studien. Samtalen har endast 
lyssnats på av oss två uppsatsförfattare och naturligtvis raderas bandinspelningarna efter 
att studien är avslutad. Då vi inte ska undersöka eller tolka det som sker utanför, eller 
runtomkring, samtalet, kommer de deltagande vägledarna heller inte att få ta del eller 
kommentera studien först då den är klar vilket vi också meddelade vid förfrågan om 
deltagande. Vi räknar med att deltagarna då de själva väljer samtal och ger det till oss 
efter att samtalen genomförts, heller inte har något större behov av att korrigera, 
förklara eller förtydliga något. Inför studiens upplägg och naturligtvis under arbetet med 
densamme har vi strävat efter att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer3 där 
följande fyra huvudkrav rekommenderas; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 

Bearbetning och analys av resultatdata  
Efter att ha lyssnat igenom samtalen var för sig diskuterade vi vad vi tyckte varit 
utmärkande i dessa. Därefter delade vi upp materialet oss emellan och transkriberade 

                                                 
3 https://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf  
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utifrån nedanstående transkriptionsnyckel. Många diskussioner med varandra liksom 
handledaren följde för att så småningom kunna hitta ett sätt att presentera data liksom i 
ett senare skede analysera detsamma. Analysen grundar sig på den litteratur vi 
presenterar under Bakgrund och vi har valt att fokusera på de delar i resultatet som är 
tolkningsbart utifrån en feministisk poststrukturalistisk syn. Att komma fram till detta 
har också inneburit att välja bort flera delar som i sig kanske skulle skapa en större 
förståelse för vägledares eller elevens agerande och förhållningssätt. Inom ramen för 
denna uppsats har det dock inte varit möjligt att ta med ”allt” varför vi valt att begränsa 
analysen till det vi kopplat ihop med att göra kön. 

Transkriptionsnyckel 
Nedan redovisas den transkriptionsnyckel som använts till studien och som hämtats ur 
Milles (2003). 
 
Ord emfas 
ORD extra kraftig ljudstyrka 
<ord> lägre röst än normalt, viskning 
*ord* ordet sägs skrattande 
(ord) transkriptionen osäker 
?ord talarens identitet osäker 
.ord ordet sägs med en inandning 
or- plötsligt avbrott eller stamning, vid överlappning att transkriptionen    

fortsätter på nästa rad 
o:rd kolon anger förlängt ljud 
mt smackning 
(x)  ohörbart, varje x motsvarar ett ord, tre anger tre eller fler ord 
(hh) utandning 
(.hh) inandning 
((skratt)) metakommentarer, exempelvis skratt, harklingar, rörelser i rummet 
(P) paus 

Resultatredovisningssätt  
Under rubriken Resultat sammanfattar vi vad som tas upp i samtalen som också kallas 
för det vi funnit representativt för vart och ett av dem. För att få lite mer klarhet i vad 
som faktiskt utspelats används en del citat, det är också i mångt och mycket dessa som 
sedan blir föremål för analys. De resultat som presenterar är alltså en bearbetning av vad 
som är intressant att belysa utifrån vårt syfte och forskningsfråga. 

Resultat 
Nedan sammanfattas vilka program eleverna går på och sedan följer en genomgång av 
de sex samtalen var och en för sig. De två första samtalen utförs av en och samma 
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vägledare, samtal tre och fyra likaså, och de två sista samtalen är även dem utförda av 
samma vägledare.  

Elevernas utgångspunkter  
Två killar och en tjej av eleverna i nedanstående samtal går fordonsprogrammet, en kille 
och en tjej går naturbruksprogrammet och den tredje tjejens programtillhörighet är 
okänd. Samtliga elever utom killen på naturbruksprogrammet betonar att de med största 
säkerhet kommer att läsa vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet. De pratar 
alla om sin framtid utifrån sina nuvarande intressen, vilka ofta överensstämmer med de 
gymnasieprogram eleverna för närvarande går. Ingen av eleverna är säkra på sina val 
eller har endast ett alternativ eller ett drömyrke, istället är de öppna för vägledarnas 
förslag, en kille säger till och med ”det beror på vad som finns att erbjuda” vilket visar 
att kunskapen om alternativen inte alltid är så stor. Oftast har eleverna bläddrat i en 
katalog och valt ut det som tilltalar eller så har de fått tips från vänner eller bekanta. På 
så sätt framstår alla som i behov av vägledarens ”expertis”. 

Samtal 1 ”Tjej som vill ha högskoleutbildning” 
Detta samtal är 39 minuter långt, vägledaren står för knappt två tredjedelar av 
samtalsutrymmet i ord räknat och eleven är av kvinnligt kön. Eleven inleder samtalet 
genom att presentera olika alternativa högskoleutbildningar och efterfrågar information 
kring ansökan, antagning, boende, bidrag etc. De alternativ som eleven tar upp är i 
nämnd ordning: psykolog, civilingenjör inom arkitektur, receptarie och tandläkare. 
Vägledaren sammanfattar vad eleven önskar få svar på i samtalet och frågar i vilken 
ordning eleven tycker att de ska hantera dessa frågor. Eleven svarar att hon inte har en 
aning och överlåter till vägledaren att bestämma utifrån det vägledaren tycker är bäst.  
 
Vägledaren väljer att prata om ansökningsdatum och om var eleven kan hitta samlad 
information om de olika utbildningarna, visar förra årets utbildningskatalog från VHS 
(Verket för högskoleservice) och berättar om ansökningsblanketten som följer med 
katalogen. Eleven frågar vägledaren hur många val hon kan göra vilket vägledaren har 
svårt att svara på. Eleven fortsätter samtalet med att fråga om det är någon speciell 
högskola som ”man bör hålla sig borta från” eller om alla är likadana och om det spelar 
någon roll var man är. Vägledaren svarar på detta genom att fråga om det är innehållet 
eller utbildningsnivån som eleven undrar över med denna fråga, varpå eleven svarar 
jakande på att det är utbildningsnivån som frågan gäller och uttrycker att hon undrar om 
det spelar någon roll med tanke på arbetsutsikter i framtiden vid vilket universitet man 
läser. Vägledaren säger att vi inte har ”en sån rangordning i Sverige som till exempel i 
USA och andra länder” 
 

E: De e bra att höra att man att de inte e nån sån här rangordning vilka som (P) e bäst eller inte 

V: Så där känns det ju mera som att ähh du ska hitta en utbildning som du vill gå å de e väldigt 

viktigt 

E: Okej 



 

18 

V: åhh för att sen e du ju i alla fall där ett antal år som du ska gå- kanske utbildningen å att du 

hittar en stad eller en ort där du trivs å vill bo (.hh) å när du sen har din examen i handen så (P) 

äh (P) kommer den att vara lika mycket värd 

 
Eleven ställer efter detta frågan om hon blir garanterad boende som student och 
vägledaren svarar. Sedan efterfrågar eleven återigen vägledarens åsikt kring vad som är 
”bäst”. Vägledaren svarar att ”det beror på hur du är som person (P) vad du trivs med 
bäst”, sedan beskriver hon skillnaderna och frågar hur eleven tänker kring val av 
bostadsort. Eleven svarar att hon helst inte vill bo i en småstad, beskriver vad hon tänker 
om ”småstad” och att hon är van vid större städer eftersom hon ”vill helst hålla mitt 
privata liv privat”. Vägledaren svarar på detta: 
 

V: Mmm äh då kan det vara så när man bor ähh är väldigt nära varann ähh i vid universitetet 

eller på högskolan- att man kommer väldigt nära varandra i klasserna eller grupperna läser 

tillsammans och kanske gör grupparbeten också 

E:  Ja 

V: Hur känns sånt? 

E: Det har jag inga problem med att jobba i andra grupper (P) jag har vänner som e väldigt 

nära mig men inte att hela staden känner mig 

 
Efter detta föreslår vägledaren att de ska återgå till att tala om utbildningarna och hon 
efterfrågar elevens rangordning av alternativen och ber henne skriva ned detta på 
papper. Sedan fortsätter vägledaren genom att ställa frågor om tankar, känslor och 
kunskap i relation till dessa. Hon börjar med att utforska psykologyrket/utbildningen för 
att sedan fortsätta med civilingenjörsyrket/utbildningen. Vägledaren uppmanar även 
eleven att jämföra dessa yrken ur en arbetssituationsaspekt. Detta åtföljs av ett liknande 
utforskande kring apotekaryrket/receptarieyrket som är elevens tredje val.  
 
Vägledaren går vidare i samtalet genom att fråga om eleven har funderat på andra 
närliggande alternativ till de yrken hon nämnt. Eleven svarar nekande och efterfrågar 
vilka de skulle kunna vara. Vägledaren ger en yrkesbeskrivning av behandlingsassistent 
som närliggande psykologyrket och eleven konstaterar att detta kräver en kortare 
utbildning. Vägledaren visar att detta förhållande liknar det mellan apotekare och 
receptarie och beskriver ytterligare dessa yrken och utbildningar.  
 
Vägledaren undrar om mer information om yrken önskas och talar på begäran om var 
denna kan inhämtas någonstans. Elev återkommer till de praktiska frågorna kring 
ansökan och dylikt. Vägledaren avslutar med att erbjuda ytterligare samtal kring de 
praktiska frågorna. 
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Samtal 2 ”Kille som vill designa bilar” 
Detta samtal är 32 minuter långt, vägledaren har två tredjedelar av samtalsutrymmet i 
ord räknat och eleven är av manligt kön. Vägledaren inleder med att samtalet ska 
komma att handla om eftergymnasiala studier på elevens begäran och studierna ska vara 
i ett par eller ett par tre år. Hon fortsätter sedan med att fråga kring tänkbara 
studieområden:  

 

V: E de nånting nu av de här som ehh du redan har haft med dig på gymnasiet som du känner 

att ehh de ska finnas med eller har du funderingar på .ett helt annat område som också dyker 

upp? 

E: Ja de ehh jag e ganska öppen för nya områden också men ehh det skulle va ganska kul å 

fortsätta inom samma område också så de spelar kanske inte så jä-jättestor roll beror på vad 

som finns å erbjuda 

V: Så din fråga just nu de e vad finns det för möjligheter- att ehh gå vidare med i studier efter 

gymnasiet- fordonsprogrammet 

E: Ja 

V: (.hh) om man säger så här tänka om du funderar på ehh de här e ju inom teknik (P)- de har 

du erfarenheter av de har du (P) känt efter hur de e (P)-men när du tänker på: dom andra 

alternativen vad e de för nånting som du har funderat på om du tänker helt fritt att de inte e 

styrt av nånting eller nåt alls utan (P) 

E: Menar du vilka områden? 

V: mm 

E: Ehh 

V: Som du kan tänka dig va intresserad av 

E: Ehh de design å formgivning-  

de e väl de mest jag har tänkt på- ehh (P) skulle väl va de i såna fall då- 

helst kanske relaterat till så då fordon så kanske att så de: ehh- 

V: Ja: mm ((uppmuntrande)) okej 

 
 
Vägledaren utforskar det område, design - och design av bilar - som kommer upp, vad 
eleven vet, vill och känner kring detta med design och ”estetisk verksamhet” som 
vägledaren knyter det till och frågar sedan om eleven vill utforska andra möjligheter: 
 

E: Jag skulle kunna kolla lite på andra alternativ också så vad som finns 

V: Mm ((Uppmuntrande)) för då har vi kartlagt att det finns ett klart intresse från din sida att titta 

på utbildningar som ehh där du kan få skapa och formge antingen bilar eller delar av bilar, de e 

så? 

E: Ja 
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V: Mm men då väntar vi me me å undersöka dom där bilarna så tittar vi *lite mer* (hh) på vilka 

andra möjligheter det finns 

E: Precis ja de e bra  

V: Ehh om du spånar på så där och inte tänker dig bunden till nåt område hur skulle de kunna 

se ut då ytterligare?  

 
Eleven svarar att han inte vet, att han inte har tänkt så mycket på det, att han mest tänkt 
relaterat till fordonsbranschen och sedan säger han något ohörbart. Vägledaren ber 
eleven fundera över om han hade andra alternativ till gymnasievalet varpå eleven 
beskriver att ha tittade på samhälle/ekonomi och varför han var intresserad av det. 
 
Detta åtföljs av att vägledaren utforskar detta andra alternativa område som 
uppkommer, ekonomi – vilka erfarenheter och tankar eleven har kring detta. Vägledaren 
visar sedan kataloger och strukturerar upp information om de aktuella områdena. Först 
behandlas bilsystemteknik där relevant utbildning finns på Luleå universitet.  
 

E: Ja jag tänkte ehh jag tänkte faktiskt se om det fanns i första hand kanske ehh Stockholm, 

Uppsala jag vet inte Västerås eller nåt sånt där de e väl åt de hållet också i första hand 

V: Mm då innebär det att du e inte direkt beredd att flytta på dig sådär 

 
Hon påtalar att designområdet är stort och erbjuds på många orter men då inte inom just 
bilteknik. Information ges om ekonomiområdet, eleven uppmanas att läsa ur katalogen 
och uppmanas sedan att jämföra och rangordna alternativen. Eleven återkommer till 
bilsystemteknik och vill veta om det inte går att finna detta på flera orter eller om det är 
det enda som finns i Sverige.  
 

V: Ja det var det enda i hela Sverige. 

E: Ja 

V: Å dom har ju en provbana där i Arjeplog där de testar bilar 

E: mm 

V: Å de e också ett centrum för utveckling av bilar i Sverige 

E: Okej 

 

Vägledaren sammanfattar samtalet och frågar om tidsaspekter. Hon informerar sedan 
om behörighetskrav till nämnda utbildningar. Hon uppmanar eleven till att inhämta mer 
information på egen hand inför ytterligare ett möte med henne. 
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Samtal 3 ”Tjej som vill bli polis” 
Detta samtal är 45 minuter, vägledaren har två tredjedelar av samtalsutrymmet i ord 
räknat och eleven är av kvinnligt kön. Vägledaren inleder samtalet med att konstatera att 
eleven har önskat att prata om ”sina poäng och hur det ser ut för henne” varvid eleven 
tar vid och beskriver sin poängsituation i och med de icke-godkända kurser hon har. 
Situation klarläggs och eleven kommer med ett förslag på vad hon själv med hjälp av 
vägledaren och lärare skulle kunna göra för att få godkänt på en icke-godkänd kurs. 
Samtalet fortskrider i och med att eleven frågar om komvux och behörighetskrav till 
högskoleutbildningar varvid vägledaren frågar vad eleven har ”kollat på för nånting”. 
Eleven berättar att hon har flera olika alternativ och nämner sjukgymnast, flygvärdinna, 
naprapat, etolog och polis. Vägledaren svarar på det sistnämnda enligt nedanstående: 

 

V: De e fysikkrav också där ju fysiska kan man (xxx) 

E: Jo, ja, mmm Sen e det såhär svenska B det ska man läsa också sen ska man var behörig så 

att (P) 

 

V: Ja, men är det högskoleprovet som du funderar på kring polisutbildningen då? Är det de 

som… 

E: Njaa liksom när man väl har gjort den ett högskoleprov såhär… 

 

V: Du har inte anmält dig nu så?  

E: Jo det har jag. 

V: Det har du så du ska skriva det nu. Ja. 

E: För det är såhär jag fyller 19 nu i april så det året jag fyller 20 då kan man söka så nu är det 

såhär vad ska jag göra det här året? ((Skratt)) *Liksom det som är slut.* 

V: Ja alltså det skadar ju inte att jobba ett tag för har man gått i skolan så kanske så kan de ju 

va lite skönt. 

 
Här framkommer att eleven egentligen vill veta vad hon ska göra under året innan hon 
kan söka till polisutbildningen, eftersom hon kan söka den först samma år som hon 
fyller 20 år. Vägledaren föreslår arbete som ett alternativ och sedan utforskas olika 
arbetsmöjligheter med den gemensamma nämnaren ”någonting med människor” 
eftersom vägledaren ser detta tema som en röd tråd i elevens yrkespreferenser. Efter 
detta görs en gemensam sökning på utbildningar och yrken på AMS 
(Arbetsmarknadsstyrelsens) hemsida, det första som eftersöks är etolog och vägledaren 
hittar SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och berättar om en ny utbildning som de har.  
Samtalet rör sig vidare kring nämnda utbildningarna, eleven lägger till idrottslärare som 
hon tidigare glömt nämna till den skriftliga lista med alternativ som hon på vägledarens 
uppmaning skriver, varpå vägledaren frågar: 

 

V: Är du aktiv i någon idrott nu? 
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E: Ehh jag har gått (P) såhär friluftskursen å tillgång till (x) å sen rider jag å sen (P) inget (P) ja 

å paddlar kajak å dyker å ((knarrig röst)) 

V: Du håller inte på med nån sån här friskis å svettis å spinning å sån där 

E: Alltså jag har träningskort på en simhall 

 

Vägledaren konstaterar att de kan titta på lediga jobb ”dom kanske behöver nån sorts 
vikarie inom nån idrott eller nåt sånt leda spinningpass eller nåt sånt där *halvtrötta*” 
Sedan återgår samtalet till att handla om polisutbildningen. Ytterligare ett önskemål, 
värnplikt, även det tidigare glömt, läggs till listan. 
 

V: Ja för minilumpen å den typen av aktiviteter e ju rätt så populära (P) det kan ju va kul att 

göra i och för sig 

E: Jag har gjort minilumpen det är ju såhär (xxx)  

 

Sedan rör sig samtalet fram och tillbaka mellan frågor om tidsplan, komvux, betyg och 
jobbsök och vägledaren går igenom den tidsmässigt förankrande handlingsplanen. 
Samtalet kommer senare återigen att handla om lumpen: 

 

E: Men visst e det så om man kommer in i lumpen så behåller man platsen? 

V: Ja: det brukar va så 

E: Ja precis 

V: Det brukar ingen säga nej till (P) det kan jag inte tänka mig jag vet inte om det finns några 

regler till det där (xx) 

E: Mm för det är nånting som jag har läst å just att 

V: Jag skulle tro att det e så faktiskt också så att (P) 

 
Samtalet avslutas och ingen ny tid bokas in. 

Samtal 4 ”Kille som inte vet” 
Samtalet varar i 35 minuter, vägledaren har fem sjättedelar av talutrymmet i ord räknat 
och eleven är av manligt kön. Vägledaren börjar med en sammanhangsmarkering av 
samtalet med orden ”du hade funderat lite på hur framtiden ska se ut du har ju förlängd 
studietid ett halvår”. Hon frågar sedan om eleven själv kommer ihåg vilka ämnen han 
ska läsa in, varpå eleven svarar med att räkna upp ämnena och vägledaren efterfrågar 
hur det går med dom. Vägledaren frågar sedan vad eleven har tänkt sig efter gymnasiet 
varpå eleven svarar att med ”ingen aning”. Vägledaren replikerar att ”det låter ju som en 
bra å tydlig plan” och eleven lägger till att han antagligen kommer att ”söka jobb å sånt 
där i (P) Stockholm eller nån annan stans”. Vägledaren undrar då om han trivs i 
Stockholm vilket hon får svaret ”både ja och nej” på och vägledaren säger att han är 
”flexibel i alla fall”. 
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Vägledaren går vidare i samtalet med att fråga om eleven ”inte tänkt att plugga vidare”, 
varpå eleven svarar nånting svårhörbart som innefattar ”dom yrkena som jag vill”, 
”krav”, ”fruktansvärt” och ”kriterier”. Vägledaren ställer frågan om vad det är han vill, 
eleven svarar att det var någonting som han hittade i någon universitetskatalog, och 
vägledaren ställer några frågor för att ringa in ämnet, vilket leder till att eleven nämner 
husdjursagronom, landsbygdsingenjör och något mer vilket är ohörbart. Vägledaren 
föreslår ett universitet och de tittar sedan på hennes dator vilka utbildningar och vilka 
krav som ställs där. Eleven tillfrågas sedan om han tänkt jobba: 
 

V: Va e det för jobb du tänker? 

E: Allt möjligt  

V: Ja det lät ju bra då har du i alla fall chans att få jobb 

E: ^Ja:^ om nån vill har mig  

V: Om nån vill ha dig (P) ja: det vet man väl aldrig förrän efter arbetsgivare e ju kräsna (P) å 

sen dessutom så e de ju så att de e många som söker (P) vilket kan ((prassel)) kan innebära 

att ((prassel)) att de tar nån annan helt enkelt inte för att inte för att dom inte gillar dig utan för 

att den andra har mer kompetens (P) eller (P) kunskap ja vad som helst 

 
Vägledaren går sedan in på AMS hemsida för att visa hur och vad han kan söka, och 
läser upp en lång rad förslag på lediga arbeten utan krav på yrkesutbildning och under 
denna genomgång är eleven helt tyst. Sedan visar vägledaren hur eleven kan söka efter 
utbildningar på samma hemsida och ger några förslag på utbildningar. Eleven är även 
nu genomgående tyst förutom då vägledaren nämner agrotekniker och eleven säger ”det 
låter aggressivt”. Vägledaren upprepar elevens ord och fortsätter sin genomgång och 
säger sedan:  

 

V: Men å sammanfatta lite så tänker du läsa fram till jul eller det blir här hos oss å söka lite jobb 

E: Ja: 

V: Men nu så har du sett att det finns en del å söka så de e bara å sätta fart 

E: Mm 

V: E du bra på de (P) å sätta fart? 

E: Nej 

V: E de meningen att jag ska säga till dig å gå å gör det eller? 

 

Vägledaren beskriver sedan, utifrån sin egen erfarenhet, skillnader mellan att läsa på 
gymnasiet och högskola. Efter det bestäms en ny tid för samtal då vägledaren ska hjälpa 
eleven att söka sommarjobb, denna tid råkar infalla i samband med elevens födelsedag 
och eleven konstaterar detta med ”å herregud jag fyller 19 år”. Sedan framkommer det 
att han varken vill fylla år eller fira sin födelsedag. Eleven blir efter detta mer aktiv i 
samtalet, inledningen undantagen.  
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Samtalet avslutas med att vägledaren sammanfattar vad eleven ska göra tills de ses igen 
och hon ger också en bild av vad detta samtal har lett till vilket hon beskriver som att 
han har gått från ingen aning till kanske någon aning. 
 

Samtal 5 ”Tjej som vill jobba med bilar” 
Samtalet är 12 minuter långt, vägledaren upptar lite mindre än hälften av 
samtalsutrymmet i ord räknat och eleven är av kvinnligt kön. Vägledaren inleder med 
frågan ”vad kan jag hjälpa dig med” varpå eleven svarar ”jag vet ju inte riktigt vad jag 
ska göra nu efter att jag gått ut gymnasiet”. Sedan lägger hon till att hon egentligen vill 
plugga vidare för hon vill inte vara en bilmekaniker som bara har gått gymnasiet utan 
hon vill skaffa sig en utbildning och därför vill hon veta vilka alternativ som finns.  
 
Vägledaren frågar om elevens nuvarande situation, bakgrund och tankar kring skoltid 
och syn på kunskap. Eleven beskriver att hon valde fordonsprogrammet dels för att 
hennes pappa gav henne rådet att göra något som hon kan tycka är roligt i tre år och dels 
för att hon jobbade med en tjej som gick fordonsprogrammet.  Eleven säger också att 
hon i princip inte hade sett en bil innan hon började på fordonsprogrammet, att hon 
framförallt är intresserad av el och att hon vill hålla på med moderna bilar och inte 
jobba på ”Bosses bilverkstad i Haninge liksom”. Vägledaren frågar om elevens 
praktikplats och om hon blivit erbjuden jobb vilket eleven svarar jakande på.  Eleven 
berättar sedan att hon har en hel lista på kurser som hon vill gå och som inte har 
någonting med fordon att göra överhuvudtaget men avslutar meningen med att säga 
”men egentligen så vill jag väl plugga vidare inom fordon”. Vägledaren frågar då om de 
ämnen som eleven valt är sådana som hon vill omsätta till pengar eller om de är till 
själen och eleven svarar att de är till själen. 
 
Vägledaren frågar om eleven tänker jobba sen någonstans vid sidan eller om hon tänker 
satsa heltid på pluggandet och eleven svarar med ett resonemang som slutar i den egna 
slutsatsen ”vill väl egentligen plugga heltid då – och sen kanske ha något extrajobb”. 
Vägledaren skriver ned intressen och ämnen som eleven vill läsa på komvux, vilka är: 
näringslära, franska, engelska, psykologi, kommunikation, ekonomi, internationella 
relationer, hälsopedagogik, friskvård och hälsokunskap. Vägledaren frågar kring det 
som sagts och undrar om eleven själv kan se vad de ämnen som eleven har valt tyder på, 
vilket eleven inte säger sig göra, vägledaren säger ”jag skulle kunna asså jag kan inte 
veta men mycket tyder på”. Det verkar som att vägledaren visar något för eleven som 
säger ”jaa, mm, fast det är väl mer ett intresse jag har”. Sedan säger hon återigen att hon 
vill väl egentligen jobba med bilar men att hon också tycker att det är roligt att kunna 
och veta saker. Vägledaren svarar: 
 

V: Ja det är jättebra då lever man 

E: Ja 

V: Ja precis det (P) det är ju asså å du e duktig på bilar asså om betyget säger nånting 

överhuvudtaget så e du riktigt riktigt duktig på bilar 
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E: Mmm 

V: Så att äh 

E: Ja men allt det jag kan det har jag lärt mig här 

V: Mm 

E: På de här tre åren 

V: Ja 

E: Jag kunde inte ett skvatt innan verkligen inte jag kunde säkert inte ens byta däck 

V: Gick du med (namn) i första början? 

E: Mm, (lågt) så bytte jag 

V: Så bytte du till personbilar 

E: Ja 

V: Hördudu man pratade ju för var det för tungt för dig? 

E: Ja asså det gick ju då det skulle ju gå i tre år men jag skulle ju aldrig kunna jobba en längre 

tid med lastbilar 

V: Neej 

E: En liten liten myra liksom jag kommer inte orka det 

V: Nej just det så då var det ju vettigt att göra bytet 

E: Jaa jo precis det var väl mer att det var realistiskt antar jag 

 

 
Bandspelaren stängs på vägledarens uppmaning av då det i samtalet är dags att söka 
information. 
 

Samtal 6 ”Kille som vill bli psykolog” 
Samtalet varar i 18 minuter, vägledaren upptar två femtedelar av samtalsutrymmet i ord 
räknat och eleven är av manligt kön.  Vägledaren inleder samtalet med att konstatera att 
detta är deras andra samtal och genom att kommentera något eleven skrivit. Hon 
berömmer det genom att beskriva det som ”charmant” och med ”ett väldigt bra fokus”. 
Vägledaren fortsätter att kommentera pappret: 
 

V: Om man nu tar bara det sen kan man- ta innehållet som *jag inte tycker riktigt-* 

E: (xx) nervös 

V: Jo gör du det? 

E: Jag vet inte men jag menar- dee jag känner mig lite nervös när dom frågar mig om min 

framtid 
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V: ah mm mm mm 

E: Jag vet inte jag känner mig sådär nervös 

V: Känner du att du måste prestera på nåt sätt? 

E: Jaa exakt- ((skratt)) exakt alltid känns så så asså för att vara invandrare jag e svensk 

medborgare- men att va svartskalle man måste prestera mer- än en vanlig svensk- känner jag- 

så men om jag e svensk då kanske (P) jag menar om du har svensk e svensk alltså- då kanske 

jag skulle nog vara lite annorlunda men jag e svartskalle du vet och jag jag menar har svart hår 

å kommer från ett annat land jag försöker göra mitt bästa som jag kan- även om jag har några 

dåliga saker- förstår du 

V: Mm har du sådana erfarenheter?  

E: Vaddå för erfarenheter? 

V: Att du har blivit ehh vad ska man säga tagen i andra hand för att du är invandrare 

E: Nej men viss jag har sett att vissa personer blir ganska (P) äh förvånade hur sådär en latino- 

mörkhyad kille e ganska trevlig å folk inte- 

V: Aha du-  

E: Inte- ska göra nånting dumt- utan visar sig vara- verkligen en gentleman- liksom- som 

hjälper- till 

V: Du menar fördomen eller- e så här att latinos- som du säger ÄR är inte särskilt att dom gör 

alltid något fuffens 

E: Nej asså nej dom förväntar sig mycket av oss prata slang eller- vahetere (P) har sån där 

dom förväntar oss prata slang- men dom pratar slang och så blir det ibland folk ser det typ 

uttryck- sådär får sådär i huvudet ja den här killen tar inte så seriöst med språket eller nånting 

sånt där 

 
Samtalet fortsätter och eleven tar större delen av samtalsutrymmet genom att förklara 
känslor och händelser kring detta och beskriver bland annat ”inte alla e ute efter bråk, 
inte alla höjer rösten, inte alla du vet vill visa att man är tuff förstår du?”. 

 

V: Det e ju hum asså det här med fördomar dom kan ju vara hinder- dom kan ju vara hinder 

alltså i olika sammanhang men det kan också vara morot jag vill visa att jag verkligen även om 

jag kommer från en annan kultur, jag har inte språket med mig från precis från noll och så jag 

vill visa och så går man liksom sån här revanschlust- nu ska jag minsann 

E: Äh ja jag vet jag e inte så mycket visa upp mig, ska vara jag e inte såndär i cafeterian dom 

andra skriker högt 

V: Du menar att man har det i huvudet? 

E: Ja men jag vet men jag har inte den där revanchlusten 

V: Du har inte 

E: Nej jag vill bara vara som alla andra bara räkna mig som en person prata med mig normalt 

asså prata inte slang eftersom jag hänger med de andra förstår du 
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Efter ett par minuter återknyter vägledaren till det intresse som eleven skrivit på lappen 
och som är förändrat sedan de sist sågs. Eleven berättar om bakgrunden och ger flera 
exempel på hur han kommit fram till att psykolog ligger honom närmare än data och 
vägledaren påtalar att det finns en mängd yrken där man hjälper människor. Därefter 
fortsätter hon med att berätta att för att komma vidare behöver hon förstå hur eleven 
tänker, varför han uppmanas att göra plus- och minuslista rörande yrkesval vilket följs 
av en beskrivning av hur detta går till och hon ger exempel på vad som kan vara plus- 
respektive minusfaktorer. Samtalet avslutas och det blir tydligt att de ska träffas igen 
och utvärdera listan samt titta på behörighet, högskoleprov etc. 
 

Analys  
Under två rubriker, Att prata om känslor eller fakta samt Att uppmuntra eller 
realitetsanpassa, redogörs för vad i samtalen som kan kopplas till detta och varför. 
Samtalen redovisas parvis beroende på vilken vägledare som deltagit i dem, med andra 
ord så ställs samtal ett tillsammans med samtal två och så vidare.  

Att prata om känslor eller fakta 
Vi har valt att under denna rubrik analysera det som sker i samtalen i anknytning till ”att 
prata om känslor eller fakta” utifrån det teoretiska perspektiv vi har som inbegriper 
normerande föreställningar om kön. Enligt Hägg och Kuoppa (1997) återfinns 
vägledningssamtalet mellan undervisning och psykoterapi. I Lovén (2000) och Lindhs 
(1997) avhandlingar syns liknande definitioner av vägledningssamtalet samt 
diskussioner kring de skärningspunkter, med dilemman som följd, som denna aningen 
diffusa yrkesroll befinner sig i. Det är i stort sett upp till den enskilde vägledaren att 
bestämma var fokus ska ligga i samtalen och detta är något som visade sig i de tre 
vägledarnas olika sätt att låta känslor eller ”fakta” (här förenklat likställt med 
information) ta utrymme i samtalen. Lindh (1997) menar att det eftersträvansvärda i ett 
vägledningssamtal är att ge så värdeneutral information som möjligt men att det nästan 
är omöjligt i och med att det räcker med att vägledaren utesluter eller betonar viss 
information för att detta ska upplevas värderande. Det riktigt problematiska med att ge 
information är enligt Lindh om värderande information ges med sken av saklighet.  
 
Då Lenz Taguchi (2004) ger exempel på könsmärkta företeelser och ord och beskriver 
hon känsla som kvinnligt konnoterat och fakta som manligt konnoterat. Ambjörnsson 
(2003) försöker ringa in en normativ femininitet och kommer fram till kodord som 
måttfullhet, kontroll, försiktighet, omhändertagande, empati och inlevelseförmåga och 
hon gör en historisk koppling mellan normativ femininitet och känslor. Detta innebär 
dock inte att alla känslor eller känslouttryck ses som kvinnligt orienterade, tvärtom 
anses till exempel aggressivitet som icke passande utifrån det normativt feminina.  
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…i samtal 1 & 2 

I samtal 1 ”Tjej som vill ha högskoleutbildning” efterfrågar eleven i första hand 
information och till och med råd om vad som är ”bäst”. Vägledaren undviker alla 
former av råd och betonar istället vikten av elevens egna känslor inför olika alternativ. 
Hon påpekar också att det beror på vad eleven själv ”trivs bäst med” snarare än att något 
alternativ är bättre än något annat. Vid ett tillfälle då eleven frågar om hur många 
valalternativ som har funnits på ansökningsblanketten och vägledaren undviker att 
svara, om det beror på att hon inte vet eller inte vill svara är svårt att säga, så är eleven 
ihärdig och fortsätter att fråga samma sak. Den bild som framträder av eleven är att hon 
är målinriktad och beslutsam och att hennes förväntningar på vägledaren innebär att hon 
ska hjälpa eleven att nå sitt mål, vilket för eleven verkar innebära att vägledaren bör 
vara experten som delar med sig av sin kunskap. Detta är en i viss mån otraditionell 
bild, i bemärkelsen målinriktat beslutsam, men det kan också ses mot bakgrunden av ett 
utbildningssystem där kvinnor allt mer kommit att dominera över män (SCB; 2006). Att 
göra karriär är då också ett sätt att göra en modern kvinnlighet på. Vägledaren möter 
dock denna elev med att betona känslornas betydelse, vilket sker i större utsträckning i 
samtalet med tjejen än i denna vägledares andra samtal, ”Kille som vill designa bilar”.  
 
Bägge samtalen kommer delvis att handla om val av bostadsort och bostad. I samtalet 
med killen tar inte vägledaren upp detta nämnvärt, trots att han vid ett flertal tillfällen 
kommer tillbaka till det och själv verkar uppleva detta som ett centralt problem. I 
samtalet med tjejen däremot verkar vägledaren fästa större vikt vid att hon berättar att 
hon inte vill bo på en liten ort där alla känner till allt om henne. Vägledaren undrar då 
hur eleven känner inför att bo i studentkorridor och inför att göra grupparbeten. Detta 
kan ses som att vägledaren är mer beskyddande gentemot tjejen medan hon inte alls 
ifrågasätter killens förmåga att klara att studera i Arjeplog utan istället uppmuntrar 
honom genom att beskriva fördelar med utbildningen där. I ljuset av att det är just på 
detta sätt som pojkar uppmuntras att bli tuffa och våga mycket medan flickor uppmanas 
att vara rädda om sig och mer försiktiga, eller helt enkelt utifrån föreställningen om 
starka pojkar och svaga flickor (Svaleryd, 2002; Elvin-Novak & Thomsson, 2003; 
Hirdman, 2001) skulle detta kunna tyda på att vägledaren handlar utifrån (omedvetna?) 
föreställningar om kön.  
 
Även informationsgivandet i samtalen skiljer sig åt. Den information som tjejen får är 
mer allmän och inte lika detaljerad, det verkar som att vägledaren utgår ifrån att eleven 
ska klara av att hantera att ta till sig informationen på egen hand. I samtalet med killen 
ges informationen mer grundligt och han får sitta och läsa och kommentera medan 
vägledaren sitter bredvid och visar var han ska läsa. I detta samtal leds eleven steg för 
steg på informationsstigen och vi får en känsla av att ingenting slarvas över. Kan dessa 
olika betoningar av att vara försiktig och omhuldande gentemot tjejen i fråga om hennes 
känslor och noggrann och pedagogisk gentemot killen i fråga om hur information ges 
förstås utifrån normerande föreställningar om kön? Vägledarens betoning av känslorna 
med tjejen skulle kunna förstås utifrån att känslor är ett kvinnligt konnoterat 
ämnesområde, där kvinnor (och tjejer) normativt bör vara både intresserade och 
kunniga. Det är dessutom en sfär som denne vägledare verkar betona och då ett sätt för 
henne och den kvinnliga eleven att nå varandra på gemensam mark. Vägledarens 
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betoning av känslor med tjejen kan också förstås som att hon utgår från att det är 
viktigare med god psykosocial miljö och känslomässigt välbefinnande för tjejen än för 
killen – även här skulle vägledaren utgå från samma normerande föreställningar. Att 
vägledaren lägger stor vikt vid hur fakta förmedlas i samtalet med killen kan då 
följaktligen ses utifrån samma normerande föreställningar om att fakta är något som 
betonas och lyfts fram som manligt konnoterat.  
 

...i samtal 3 & 4 

Ambjörnsson (2003) beskriver att den ideala kvinnan verkar definieras utifrån sin 
möjlighet att visa vissa typer av känslor och att undvika andra. I sina studier av tjejer på 
Samhällsprogrammet på gymnasiet visar hon hur eleverna själva uttrycker svårigheten 
eller oviljan att visa ”oattraktiva” känslor såsom aggressivitet. Denna svårighet visar sig 
särskilt i sammanhang där även killar ingår, i könshomogena tjejgrupper däremot ser 
Ambjörnsson hur dessa tjejer blir både mer högljudda och bråkigare. I samtalet ”Tjej 
som vill bli polis” framstår eleven som ganska osäker, hon skrattar mycket, särskilt när 
hon ska berätta något som hon inte har lyckats så bra med eller när hon ska be 
vägledaren om hjälp, hon pratar också osammanhängande och uttrycker sig otydligt. Vi 
upplever elevens sätt som urskuldande men också aningen inställsamt och vi undrar om 
eleven på detta sätt gör sig ”liten, gullig och sårbar”, vilket i sig kan vara ett sätt att göra 
kvinnlighet på. Ambjörnsson citerar en av tjejerna på samhällsprogrammet ”Alla tycker 
ju bättre om en som är mjuk än hård, säger Annika. Då är det väl också lättare att vara 
det. Det är ju lättare att utnyttja också” (s. 65) Elevens sätt att uttrycka sig skulle utifrån 
detta kunna ses som ett kamouflage då hon ber om hjälp, för att inte framstå som fräck 
och krävande.  
 
I samtalet ”Kille som inte vet” är det eleven som vid ett flertal gånger uttrycker känslor. 
Närmare bestämt skulle man kunna säga att det är i första hand då känslor kommer in i 
samtalet som eleven börjar prata. I Jämställt vägval (Cox, 2005) beskiver verksamma 
vägledare vilka utgångspunkter de upplever som typiska för kvinnliga och manliga 
sökande. En av dessa är att kvinnor oftare kommer till samtalet med utgångspunkten att 
det inte vet vad de ska göra medan män kommer med konkreta frågor – detta utifrån det 
ideal som talar om män som stoltare och sämre på att signalera att de behöver hjälp.  
Mot denna bakgrund framstår eleven som otypisk ur ett normativt manlighetsperspektiv. 
Han är tyst, han vet inte vad han vill, han är inte målinriktad och han pratar om känslor 
– han till och med snyftar vid ett par tillfällen vilket vägledaren på fråga från oss 
beskrev som ”teatersnyftningar”. Då vägledaren informerar sitter eleven helt tyst 
förutom då vägledaren nämner ”agrotekniker” då eleven kommenterar detta med ”det 
låter aggressivt”. Även detta skulle kunna ses som ett avståndstagande från normerande 
föreställningar om kön (se stycket ovan). Att den bild som denna elev ger av sig själv 
inte är i enlighet med de vanligaste föreställningarna om kön är intressant och ger en 
ytterligare dimension till ett samtal som vid de första genomlyssningarna framstod som 
snudd på utan interaktion och med en sorglig ton. Elevens sätt att vara framstår som 
tydligare upproriskt ur detta perspektiv.   
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…i samtal 5 & 6 

I dessa samtal ges i stort sett ingen information, vägledaren stänger av bandspelaren i 
samtalet ”Tjej som vill jobba med bilar” när det närmar sig information varför samtalet 
är svårtolkat utifrån detta tema. I samtalet ”Kille som vill bli psykolog” är det eleven 
själv som styr samtalet till att handla om känslor, vilket vägledaren speglar och 
utforskar. Det är påtagligt att det är betydelsefullt för denne elev att analysera sina 
tankar och känslor och att få gehör och förståelse för detta från vägledaren. Vägledarens 
försök att förstå elevens känslor blir som vi ser det i vissa fall ”övertolkningar” baserade 
på en stereotyp bild av vad det innebär att vara invandrare. Sawyer (2006) beskriver 
studie- och yrkesvägledares tendens att utgå från stereotypa bilder av elever med 
invandrarbakgrund i vägledningssamtal. För oss verkar det som att eleven vill bryta med 
det latino- eller machomansideal som han tycker sig förknippas med i olika 
sammanhang. Detta blir till exempel tydligt då vägledaren försöker vända elevens 
negativa inställning till de fördomar han möter med anledning av sin invandrarbakgrund 
och säger att dessa fördomar även kan ge revanschlust. Eleven invänder mot detta med 
motivationen att han inte är en sådan som vill visa upp sig och att han inte har 
revanschlust utan bara vill bli bemött som alla andra. Alla andra borde i det här fallet 
betyda ”de normala”, det vill säga svenskarna. Vid ett annat tillfälle säger eleven också 
att han upplever att ”folk” blir förvånade då de upptäcker att en latinokille kan vara en 
gentleman, en sådan som hjälper till. Den normativa manlighet som denne kille vill ta 
avstånd ifrån innefattar kan mycket väl innefatta just revanschlust. Ovanstående visar på 
svårigheterna med att spegla och omformulera tankar och känslor – det är snarare 
vägledarens bild av verkligheten som återspeglas i detta fall och hon riskerar att föra 
över sina egna förutfattade meningar i försöket att förstå.  

Att uppmuntra eller ”realitetsanpassa” 
I analysen av dessa vägledningssamtal har vi tyckt oss se olika sätt att uppmuntra och 
realitetsanpassa och vi har frågat oss om dessa kan ha samband vägledarens förståelse 
av manligt och kvinnligt. Uppmuntran i samtal är ett sätt att stötta klienten i att berätta 
sin historia (Hägg och Kuoppa, 1997) samt ett sätt att ingjuta mod och positiva 
förväntningar hos klienten för att på så sätt mobilisera kraft. Uppmuntrans motpol, eller 
motkraft, skulle kanske kunna sägas vara realitetsanpassningen i samtal, som kan leda 
till diskussioner om hinder eller problem att övervinna. Gunnel Lindh beskriver en av 
svårigheterna med realitetsanpassning: ”valet kan vidare ses som realistiskt utifrån en 
felaktig uppfattning om individens möjligheter. Det krävs ett betydande underlag för att 
i en vägledningssituation avgöra vad som är ”realistisk” information” (s. 263).  Att 
uppmuntra brytare eller att realitetsanpassa till en ojämlik verklighet är ett av de 
dilemman som belyses under Bakgrund. Sawyer (2006) beskriver till exempel hur hon i 
sin studie funnit att vägledarna fungerar som ”grindvakter” i mötet med elever med 
utländsk bakgrund, i och med att den realitetsanpassning dessa elever får oftare ”tar ner 
deras drömmar” till en nivå som vägledarna bedömer som realistisk, medan elever med 
svensk bakgrund inte realitetsanpassas i samma utsträckning. Kan en liknande tendens 
ses gentemot elever med olika kön?  
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…i samtal 1 & 2  

I samtal 1 ”Tjej som vill ha högskoleutbildning” uttrycker eleven att hon vill ha en 
högskoleutbildning. Hon har en handfull förslag såsom arkitekt, psykolog, tandläkare 
och apotekare vilka alla är yrken med relativt hög status, med omvårdnad och skapande 
som gemensamma nämnare. Vägledaren utforskar tillsammans med eleven dessa 
alternativ och hon försöker vidga perspektiven genom att ge förslag på ett närliggande 
yrke till psykolog – behandlingsassistent. Efter beskrivningen av yrket 
behandlingsassistent kommenterar eleven att utbildningen till detta yrke är två år kortare 
än till psykologyrket, det låter som att detta med en kortare utbildning är det som fastnar 
i elevens medvetande snarare än innehållet i yrkesbeskrivningen. Ett frågetecken utifrån 
denna episod av samtalet rör valet av perspektivvidgning. Varför väljer vägledaren att 
vidga perspektivet med ett yrke av lägre status än dem eleven själv nämnt? Gör 
vägledaren detta utifrån bedömningen att elevens behov av perspektivvidgning består i 
att visa på kortare utbildningsalternativ, eftersom sådana alternativ inte finns med i 
elevens val, eller är detta ett sätt att realitetsanpassa? Elevens konstaterande om att det 
innebär en kortare utbildning kan också förstås som att hon själv tolka vägledarens 
exempel som ett råd baserat på vad hon tror om tjejens förmåga. Om detta är fallet 
skulle resultatet kunna bli att eleven tappar en del av sin kraft och sitt självförtroende 
som hon hade tidigare i samtalet när hon beskrev innehållet i civilingenjörsyrket bland 
annat som att ”vägleda byggarna och andra att göra det som man tänkt”. Ett annat 
resultat skulle kunna bli att eleven passas in i den könssegregerade arbetsmarknaden där 
just detta fenomen, att kvinnor ofta hamnar på läge poster än män om än inom samma 
ämnesområde, är ett faktum (SCB, 2006). 
 
I samtal 2 ”Kille som vill designa bilar” är vägledaren betydligt mera uppmuntrande än i 
samtalet med tjejen och utrop såsom ”spännande”, vilket i sig kan förstås som ett 
könskodat ord. Svaleryd (2002) tar upp skillnaden i språkbruk i reklam riktad till flickor 
respektive pojkar och menar att utmärkande för ”pojkreklam” är ord som ”snabb”, 
”tuff” och just ”spännande”.  
 

…i samtal 3 & 4  

I samtal 3 framträder bilden av en tjej som är aktiv och har flera olika alternativa 
drömmar inför framtiden. Starkast återkommer dock tankarna om polisyrket. I detta 
samtal sker ingen nämnvärd uppmuntran inför elevens önskemål och framtidsdrömmar, 
men det är också är svårt att tala om att det sker någon direkt realitetsanpassning i 
anslutning till elevens förslag. Bristen på uppmuntran eller något vidare utforskande av 
alternativen kan dock förstås som att vägledaren av någon anledning inte fäster så stor 
vikt vid elevens alternativ, i första hand då polisyrket, eller tar det på allvar. Cox (2005) 
tar upp situationen för brytare och menar att denne syns och märks men på olika sätt 
beroende av könstillhörighet. En kvinna i ett mansdominerat yrke uppfattar ofta 
synligheten negativ, kanske som ett resultat av att hon som regel inte tjänar något på att 
vara avvikande på ett manligt dominerat område. Det är som regel svårare att avancera i 
grad och de får i jämförelse med männen färre förtroendeuppdrag.  
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Eleven uttrycker sig i början aningen vagt kring detta hennes ”första val” varför 
vägledaren inte uppfattar tyngden av detta val, men när vägledaren i ett senare skede 
frågar om det är polis hon egentligen vill bli svarar eleven bekräftande på detta med ett 
skratt som i våra öron låter förläget och lite urskuldande. Detta kan förstås som att 
eleven är i behov av vägledarens uppmuntran och bekräftelse inför detta val, något som 
hon dock inte får i någon större utsträckning. Vägledarna som intervjuas i Cox (2005) 
studie talar just om behovet av att uppmuntra och stötta brytare eller de som funderar på 
könsöverskridande val som ett led i att motverka den könsuppdelade arbetsmarknaden, 
en strävan som alltså inte uppfylls i detta samtal.   
 
Frågan blir då vad som händer om uppmuntran och stöd för ett icke könstypiskt val 
uteblir? Lindh (1997) kallar den information som vägledaren ger och som inte stämmer 
överens med den sökandes bedömning av vad som är realistiskt eller nödvändigt för 
realitetsanpassande. Exempel på detta kan vara att vägledaren talar om vikten av att 
klara av utbildningen medan eleven talar om vikten av att komma in på utbildningen 
eller frågar om betyg och liknande. Detta bygger på vägledarens syn av vad som är 
realistiskt att bli, kunna eller göra i den skola eller arbetsliv som eleven står inför att 
beträda. Med en könsuppdelad arbetsmarknad faller det sig naturligt att fundera över 
vilka bilderna av vad som är realistiskt för tjejer och killar att sysselsätta sig med är och 
hur mycket det befintliga arbetslivet styr vägledarna. Ett arbetsliv som till viss del 
präglas av det som Hirdman (2001) kallar för isärhållandets logik, det vill säga att 
kvinnor bör hålla sig med kvinnojobb och män med mansgöra för att inte utmana, 
provocera eller bli obekväma, påverkar även våra föreställningar om vad som är just 
realistiskt att klara av. Även Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar att var och en av 
oss formar sitt liv efter de normsystem som han eller hon känner till.  

Den som tror att det är onormalt för kvinnor att köra lastbil, kommer inte att se alla dessa 

kvinnor som är lastbilschaufförer och som far runt på våra vägar. Han eller hon kommer inte 

heller att diskutera lastbilschaufför som ett möjligt yrkesval för en kvinna. Vad värre är, de som 

tror att det är onormalt för kvinnor att köra lastbil kommer att söka efter fel hos de kvinnor som 

kör lastbil som de trots allt stöter på. De kommer att söka efter manliga drag som kan förklara 

varför hon som är kvinna är lastbilschaufför (s.33) 

Vägledaren ifrågasätter inte elevens val men det faktum att hon heller inte uppmuntrar 
eller visar något större intresse för det förrän när mer än halva samtalet har gått och 
eleven flera gånger antytt att detta är hennes förstahandsval måste dock betraktas utifrån 
det faktum att hon är på väg att göra en könsöverskridande handling. 
 
Det går inte heller att bortse ifrån att vägledaren själv är kvinna och har ett typiskt 
kvinnoyrke. Elevens försiktighet kan också förstås i relation till vilka föreställningar 
och preferenser hon utgår ifrån att vägledaren i och med detta har. Eleven kan då i detta 
fall sägas göra ett försök att bryta mot en mer traditionell föreställning om kvinnlighet 
genom sina yrkesval men hon gör detta på ett sätt som kan förstås som ”kvinnligt”, med 
försiktighet och vaghet - kanske för att inte framstå som alltför utmanande, stark och 
”okvinnlig” i vägledarens ögon.  Denna strategi skulle också kunna bero av en mer 
allmän erfarenhet av att detta försiktiga sätt ger henne mer positiv respons från 
omgivningen. I Att våga hoppa jämfota – rapport från ett jämställdhetspedagogiskt 
projekt (2004) beskrivs hur flickor får mer uppmärksamhet från lärarna när de är tysta 
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medan pojkar får uppmärksamhet när de bråkar. Sådana enkla saker skulle kunna 
förklara elevens försiktiga attityd och vägledarens omedvetenhet om detta kan bidra till 
att hon har svårt att tolka eleven rätt. 
 
Vid ett par andra tillfällen i samtalen skickar vägledaren signaler som kan tolkas som 
ointresse, eller icke-stöd, för elevens önskemål. Detta sker till exempel när eleven 
nämner idrottslärare som ett framtida alternativ och på vägledarens uppmaning 
beskriver de idrotter hon är aktiv i, vilka alla är frilufts och styrkebetonade, och 
vägledaren frågar om hon inte håller på med ”nån sån här friskis å svettis å spinning å 
sån där”. Vägledarens sätt att fråga eleven om ”friskis och svettis” och ”spinning” kan 
ses som att hon ”gör kön” – hon frågar om inte tjejen håller på med tjejiga idrotter och 
detta kan förstås som ett utslag av vilka idrotter tjejer brukar eller till och med ska hålla 
på med. För eleven kan denna fråga förstås som en signal om att de idrotter hon utövar 
inte räcker eller inte är okej.  
 
Då eleven tar upp sin önskan att göra lumpen, och de frågetecken hon har kring detta 
säger vägledaren: ”Ja för minilumpen å den typen av aktiviteter e ju rätt så populära (P) 
det kan ju va kul att göra i och för sig.”. Denna mening kan tolkas som att vägledaren 
inte riktigt förstår varför eleven vill göra lumpen och hon signalerar på så sätt ett 
ifrågasättande av elevens önskemål. Elevens undran om huruvida hon kan riskera att bli 
av med sin utbildningsplats om hon gör lumpen, samt hennes funderingar över det 
faktum att hon eventuellt kommer att vara äldre än majoriteten (killar) bemöts - i 
enlighet med detta ifrågasättande - med svalt intresse och ironi. Vägledaren visar sig 
vara osäker på svaret i första fallet men gör ingenting för att ta reda på det utan släpper 
frågan utan vidare bearbetning. Elevens oro inför att vara äldre än de andra bemöts av 
vägledaren med ett skratt och frågan ”om hon tycker att hon är gammal”. Dessa signaler  
ses som betydelsefulla utifrån den syn på identitet och könsskapande som bland annat 
Elvin-Nowak & Thomsson (2003) beskriver som ”Det handlar om att vi hela tiden och i 
alla situationer ”gör” flickighet/kvinnlighet eller pojkighet/manlighet på ett sådant sätt 
att vi har största möjliga chans att uppfattas och bekräftas, av oss själva och andra, som 
”rätt” och därmed upprätthålla den egna självkänslan:” (s. 108) I kombination med att 
det är i tonåren som identitet söks kanske mer intensivt än annars måste även dessa 
signaler förstås som betydelsefulla. 
 
I samtal 4 ”Kille som inte vet” är eleven väldigt tyst och bidrar varken med idéer eller 
drömmar inför framtiden. Istället framstår han som pessimistisk och utan 
förhoppningar. Vägledarens sätt att hantera detta är att hon tar kommandot över 
samtalet, hon försöker ibland att uppmuntra och realitetsanpassa den negativt inställd 
eleven till en verklighetsuppfattning som inte är så negativ. Detta gör hon genom att 
vända på elevens uttryck och göra det till något som låter mer positivt, såsom ”du är ju 
flexibel i alla fall” som svar på att han inte vet vart han vill bo och att han kanske till 
och med lämnar Sverige. Det ovan påtalade dilemmat, att uppmuntra eller 
realitetsanpassa, blir aldrig aktuellt i detta samtal eftersom realitetsanpassningen 
sammanfaller med uppmuntran. Det är också svårt att säga vad i detta samtal som kan 
förstås utifrån normerande föreställningar om kön, en förklaring till att detta kan vara att 
det endast sker en obetydlig interaktion mellan vägledare och elev och att vägledaren i 
och med detta endast utgår från sin egen mall av vad ett vägledningssamtal ska 
innehålla och inte nämnvärt påverkas av, eller ”tar in” elevens identitet. Däremot kan 
man fundera på de traditionella föreställningar av kön som litteraturen pekar på och som 
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målar upp bilden av mannen som praktisk och handlingsinriktad medan bilden av 
kvinnan är att hon är osäkert velande och behandlas därefter. Att en kvinnlig vägledare 
tar mer hänsyn till en manlig sökandes önskemål och inte utmanar i samma utsträckning 
vilket Cox (2005) påtalar stämmer alltså inte överens med denna vägledares 
förhållningssätt. Snarare pekar hon på motsatsen då hon för in alternativa yrkesområden 
som barnsskötare, aupair och försäljare som snarare är kvinnligt dominerade yrken. 
Istället för att realitetsanpassa efter kön tycks det som att vägledaren vill 
realitetsanpassa efter en befintlig arbetsmarknad – hon talar om vilka jobb som finns 
och uppmanar eleven att söka dem. Man kan då fråga sig var den individuellt utformade 
informationen som Lindh menar är given vägledningssamtalet är någonstans?   
 

…i samtal 5 & 6  

I samtal 5 ”Tjej som vill jobba med bilar” sker en tydlig uppmuntran från vägledarens 
sida inför elevens eventuella framtida val att arbeta med bilar. Vägledaren betonar, med 
stöd i elevens betyg, att hon är ”mycket duktig” när det gäller bilar. Det blir tydligt att 
vägledaren vill uppmuntra eleven till att fortsätta på denna bana. Eleven uttrycker dock 
själv en viss osäkerhet inför framtiden, hon säger att ”egentligen vill jag väl jobba med 
bilar” men att hon även vill läsa vidare och lära sig andra saker. Här finns utrymme för 
flera tolkningar och funderingar. Sker en sådan tydlig uppmuntran från vägledarens sida 
för att hon utgår från elevens kön och att hon kan behöva få allt stöd hon kan för att 
fortsätta inom ett mansdominerat yrke där hon har visat sig vara mycket duktig? Varför 
är eleven så mångtydig och varför radar hon upp en mängd förslag på ämnen att läsa, 
vilka är helt skilda från fordonsområdet, de alternativa ämnesområdena är också i de 
flesta fall typiskt könsmärkta som ”kvinnoämnen”, när hon samtidigt säger att 
”egentligen vill hon väl…”? Vill hon egentligen men är tveksam inför det eventuella 
motstånd hon kan möta på en mansdominerad arbetsplats – hon nämner i början att hon 
inte vill ”jobba på Bosses bilverkstad i Haninge”. Cox (2005) beskriver situationen för 
en brytare som att han/hon med stor sannolikhet kommer att särbehandlas på grund av 
sitt kön och i värsta fall utsättas för sexuella trakasserier.  
 
Tveksamheten kan vidare förstås som att eleven inte gillar tanken på den identitet som 
följer av detta yrkesval? Beror osäkerheten på att hon står inför inte bara ett val av 
sysselsättning utan ett val av identitet? Davies (2003) menar att en människas identitet i 
hög grad bildas med utgångspunkt i den bipolära uppdelningen i manligt respektive 
kvinnligt liksom av alla känslor som den bygger upp. Hon har i boken Hur flickor och 
pojkar gör kön (2003) analyserat hur barn förstår och tar till sig feministiska sagor och 
hon visar på att till exempel en pojke som gör ”flicksaker” bemöts med fördömande av 
såväl flickor som pojkar. Trots barnens uppfattning om att sagans huvudperson är 
sympatisk och trots att de identifierar sig med honom så kan de ändå inte förlika sig 
med att han väljer att göra flicksaker. Detta skulle kunna visa på hur tidigt barn lär sig 
vad som förväntas av dom och med vilket fördömande ett annat val kan mötas. Elvin-
Nowak och Thomsson (2003) menar att flickor har störst möjlighet att bli bekräftade 
som flickor om de förhåller sig relativt underordnade pojkar. Detta innebär att det kan 
vara okej för en tjej att göra pojksaker så länge hon inte gör det bättre än killarna. 
Vägledarens välmenande ”du som är så duktig” skulle i detta perspektiv ytterligare 
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kunna belysa för eleven vilken utsatt situation hon kan komma att befinna sig i. En 
annan tolkning kan förstås vara att eleven faktiskt inte riktigt vill, men känner att hon 
borde fortsätta arbeta med fordon eftersom ”hon är så duktig”. I bägge fallen kan 
vägledarens uppmuntran ses som inte helt oproblematisk eftersom hon utgår från en 
föreställning om vad elevens kön innebär inför detta val. En alltför stark ansats att 
uppmuntra för att kompensera elevens förutsättningar och hjälpa denna att göra ett fritt 
val skulle i värsta fall kunna leda till att den unika individen inte kommer fram 
ordentligt i samtalet och att de generella normerande föreställningarna på så sätt hindrar 
elevens subjektsskapande. 
 
I samtal 6 ”Kille som vill bli psykolog” sker både uppmuntran och en viss mån av 
realitetsanpassning. Uppmuntran sker i form av att vägledaren berömmer elevens sätt att 
uttrycka sig och genom hennes sätt att lyssna aktivt och ställa nyfikna frågor. Att hon 
kommenterar elevens sätt att skriva som charmant måste förstås utifrån elevens kön. Det 
är en komplimang riktad till en kille. Ordet charmant är i sig manligt konnoterat men 
det kan också förstås som en anspelning på att mannen gör (något charmant) medan 
kvinnan är (charmerande) som också Lenz Taguchi (2004) likväl som Hirdman (2001) 
visar på vid genomgången av de dikotoma begrepp som förknippas med manlighet 
respektive kvinnlighet. De visar vidare på den könsassymetri som detta innebär då 
kvinnligt ”laddade” ord som regel har ett lägre värde gentemot de manliga dito. Det går 
därmed inte att bortse från att enskilda ord alltså kan verka reproducerande även om de 
används i syfte att uppmuntra och stötta.  
 
En viss form av realitetsanpassning sker i fråga om elevens önskan att bli psykolog. Till 
exempel gör vägledaren försök att perspektivvidga genom att visa på att det finns andra 
yrken där man hjälper människor samt genom att nämna att eleven behöver väldigt bra 
resultat på högskoleprovet för att komma in på psykologutbildningen och att de ska 
prata om det vid nästa samtal. Frågan är om det inte ligger närmare till hands att förstå 
denna realitetsanpassning utifrån elevens betyg eller utifrån hans etniska bakgrund och 
de svårigheter att klara sig bra i till exempel ett högskoleprov där språkförståelse har 
stor betydelse. Att realitetsanpassning förekommer tycker vi oss alltså se, men vi har 
svårare att se att denna bygger på föreställningar om kön, den kvinnodominerade 
psykologutbildningen (SCB, 2006) till trots. 
 

Slutsatser  
Utifrån vår forskningsfråga vad i dessa samtal som kan förstås med hänvisning till 
normerande föreställningar om kön har vi analyserat dessa vägledningssamtal. Genom 
att titta på de delar av samtalen som handlar om känslor eller fakta, begrepp som i sig är 
könsmärkta, tycker vi oss se en tendens till att vägledarna närmar sig dessa områden 
olika beroende på elevens kön. På samma sätt framstår begrepp som uppmuntran eller 
realitetsanpassning, företeelser att förhålla sig till i vägledningssamtalet, som delvis 
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påverkade av vägledarens föreställningar om kön. Det är dock omöjligt att dra några 
generella slutsatser, dels då vår studie är så pass liten i sin omfattning och dels då 
vägledning ur ett könsperspektiv är ett tämligen outforskat område vilket gör det svårt 
att se mönster som återkommer i annan forskning. Vi har dock förstått, under arbetets 
gång, att göra kön är så pass komplext och svårgripbart att vi inte förenklat kan peka på 
vilka exakta företeelser som kan sägas motsvara detta. Däremot anser vi att den tolkning 
som vi genomfört ändå tyder på att såväl vägledare som elev påverkas av normerande 
förställningar om kön och att detta vid jämna mellanrum gör sig påmint i 
samtalssituationen.  
 
Att könskonstruktioner är något svårfångat och svårgripbart bör sättas i relation till att 
”manlighet” liksom ”kvinnlighet” inte är något statiskt, vilket påpekats redan under 
Bakgrund. Förståelsen av att begreppen tolkas och används på olika sätt av olika 
personer kan också göra det möjligt att tala om flera manligheter respektive 
kvinnligheter i det resultat som vi ovan analyserat. För att göra det behöver samtalen 
kontextualiseras, exempelvis genom att titta på elevers och vägledares klasstillhörighet, 
etnicitet, ålder och kanske även bostadsort, för att kunna få en bättre bild av på vilket 
sätt, varför och hur kön görs i en given situation. Detta är något som inte rymts i denna 
studie men som dock är värt att nämnas varför det vidare diskuteras under 
Resultatdiskussion.   
 
 
 

Diskussion 
Flera frågeställningar har följt med, eller väckts, under arbetets gång. Nedan presenteras 
några av de tankegångar som funnits med under processen men som av olika 
anledningar inte kunnat problematiseras fullt ut under analysen varför utrymme istället 
ges under diskussion av resultat. Fördelar och nackdelar med metodval lyfts, liksom vad 
denna studie mynnar ut i för frågor som kan lämnas vidare till kommande forskare. 

Resultatdiskussion  
Vi anser att resultatet med denna uppsats framförallt är en fördjupad förståelse hur kön 
görs på en otalig mängd sätt. Vi kan utifrån detta inte dra några generella slutsatser utan 
endast konstatera, vilket den feministiskt poststrukturalistiska genomgången under 
Bakgrund också påtalat, att görandet av kön måste förstås och utmanas lokalt och i varje 
situation olika. Däremot tycker vi att denna förståelse i sig leder till att våra feministiska 
glasögon har fått en skarpare lins. De exempel som vi visar på i resultatet fungerar i sig 
som ögonöppnare och inspiration till oss själva och vi hoppas att det kan fungera på 
liknande sätt för dem som läser denna uppsats. 
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I inledningen av uppsatsarbetet funderade vi kring om och hur vägledare, med samtalet 
som verktyg, motverkar traditionella könsroller.  Det visade sig att denna ursprungliga 
fråga behövde modifieras. När vi tog oss an samtalsmaterialet och så smått började 
förstå hur svårgripbart och föränderligt detta görande av kön är förstod vi också att den 
vägledningssituation som vi såg framför oss var än mer komplex än vi först trott. Vi 
kom att tycka att begreppet könsroll var alltför kategoriskt och att det lät som att det 
fanns en uppsättning roller att välja mellan. Nu har vi modifierat vår syn, i enlighet med 
analysen ovan, och vi kom därmed att ändra syfte och forskningsfråga så att dessa i 
stället talade om normerande föreställningar om kön. 
 
Vi har velat medvetandegöra språket och samtalets viktiga funktion i vår yrkesroll, 
särskilt då i relation till ”vårt” område, hur vi gör kön. Både samtalssituationen och 
yrkesrollen är, som påpekats vid ett flertal tillfällen i uppsatsen, komplexa och 
påverkade av dilemman och motstridigheter. Att hantera dessa dilemman blir ofta en 
uppgift för den enskilda vägledaren (Lindh, 1997). Det är så att säga vägledaren som 
”äger situationen” men också det ansvar som följer av detta. Det blev tydligt i vår studie 
att de olika vägledarna hade tydliga ”stilar” som på många sätt skilde sig åt mellan 
vägledarna. Vid läsningen av samtalen framstod det som tydligt att elevens önskemål 
kring samtalsinnehåll ibland avvek från vägledarnas outtalade ramar för samtalet, eller 
deras stilar. Utifrån våra teoretiska utgångspunkter hade det varit av intresse att 
undersöka hur dessa olika stilar ger uttryck för värderingar och för givet tagna sanningar 
om världen även i vidare bemärkelse. Vad som inte tagits upp i studien är en mer 
ingående genomgång av vilka vägledarna är och vilka samtalsmodeller och teorier de 
använder sig utav. Det har helt enkelt inte funnits utrymme för detta. Vi har utgått ifrån, 
och läst, de samtalsstilar som syntes i samtalen som uttryck för vägledarnas sätt att med 
de bästa intentioner förstå och tolka sin yrkesroll.  
 
Fokus har legat på vägledarens agerande och förhållningssätt och trots att detta 
naturligtvis är beroende av interaktionen med eleven framstår det vid genomgången av 
resultatet som att eleverna vid några tillfällen spelar en avgörande roll vad gäller 
konstruktionen av kön. Som exempel kan nämnas samtalet ”Kille som vill bli psykolog” 
där eleven i fråga berättar om sig själv på ett sätt som liknar vad Milles (2003) kallar för 
levnadshistoria. I denna blir det tydligt att han förhåller sig till normer och ideal som 
han ifrågasätter alternativt inte upplever sig omfattas av och denna episod är 
tolkningsbar utifrån ett fokus på att han skapar och vill ha förståelse och bekräftelse för 
en alternativ självbild. Av utrymmesskäl har vi inte lagt särskilt stor vikt vid detta, men 
troligtvis skulle detta behövas för att få en mer komplett bild av hur kön görs. Elevens 
berättelser och syn på sig själv måste på något sätt hanteras och bekräftas av vägledaren 
och det är väl just detta med bekräftandet som kan upplevas svårt utifrån ett 
vägledarperspektiv. Vi nämner detta men det skulle vara av vikt att gå in och analysera 
samspelet inte bara utifrån vägledarens håll utan även utifrån vad eleven vill, tänker och 
tycker om detta för att verkligen kunna fånga och problematisera interaktionen dem 
emellan. Både Davies (2003) och Ambjörnsson (2003) pekar på hur individer 
konstruerar sin identitet genom att förhålla sig till den normativa bilden av kön som är 
förhärskande här och nu. Även om detta är något som görs aktivt och i vissa fall 
oberoende av vad andra tycks säga eller tänka om dem i deras forskning, är det först då 
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man sätter in det i dess kontext, exempelvis genom att förhålla någons självbild till 
vilken respons den väcker, som det blir möjligt att tala om vilka konsekvenser det får. 
Med andra ord; kön är inget som görs i sin ensamhet hemma i kammaren utan måste 
förstås och belysas utifrån den kontext som det sker inom.   
 
Ambjörnsson (2003) tar i sin forskning upp både kön och klass som viktiga faktorer för 
konstruktionen för den egna identiteten och visar även hur dessa hänger ihop. I vår 
studie har vi för begränsningens skull valt att endast inrikta oss på kön, men naturligtvis 
skulle mer information om vilka eleverna är kanske även peka på hur klassbakgrund 
påverkar exempelvis val av yrke och studier eller levnadsberättelser och i vidare 
bemärkelse förändra vägledarens förhållningssätt. Ambjörnsson pekar på hur tjejerna på 
samhällsvetarprogrammet skiljer sig från dem som går på barn och fritid (vilket kan 
kopplas till just olika klassbakgrunder) i den bemärkelse att de uppför sig olika, präglas 
och lever upp till olika typer av ideal, intresserar sig för olika saker o.s.v. Mycket annan 
forskning talar också om att dessa perspektiv, inklusive etnicitet, inte går att särskilja då 
de är så intimt sammankopplade att det ena förutsätter det andra (Hägerström, 2004) 
vilket också naturligtvis får oss att fundera över begränsningar i denna uppsats. Som 
också nämnts under Slutsatser skulle förmodligen analysen ha blivit mer omfattande 
och innehållsrik om flera teoretiska perspektiv tagit i beaktning under studiens gång då 
ämnet i sig kan sägas vara tvärvetenskapligt i den bemärkelse att man bör ha flera 
ingångar för att kunna förstå ”helheten”. 
 
Vi har använt våra öron, genom att ”bara” lyssna på samtalen har vi även begränsat vår 
möjlighet att förstå helheten, men eftersom vår utgångspunkt är att dessa samtal ändå 
aldrig går att helt ”förstå” eller greppa och automatiskt filtreras genom våra 
medvetanden är tanken att vi genom att begränsa oss och skärma av delar av samtalens 
kontext har möjlighet att uppfatta detaljer på ett annat sätt. Vi tror att det kan vara svårt, 
för att inte säga omöjligt, att som aktör i samtalet, i stunden, själv få syn på sådana 
detaljer. Viktigt är att studien i och med denna utgångspunkt också handlar om hur 
dessa samtal ”talar till oss”. Detta blir självklart beroende av vår individualitet men 
också av oss som vägledare, där vår vägledaridentitet gör att vi delar förförståelse inför 
samtalen med de deltagande vägledarna och därför kan sägas förstå samtalen utifrån en 
liknande horisont. Denna uppsats blir, i och med detta, även en studie av oss själva – 
förhoppningsvis i bemärkelsen vägledare med intresse av hur kön görs. 
 
 

Metoddiskussion  
Vi har successivt insett vilka svårigheter vårt val av metod har inneburit för oss. Att 
välja tre olika vägledare har inneburit en mångfald av samtalsstilar och 
samtalsfärdigheter att ta hänsyn till och försöka förstå under transkriptionen och 
naturligtvis analysen. Det har också medfört att vi tvingats bortse från flera aspekter i 
samtalen som helt enkelt inte varit möjliga att ta med i denna studie på grund av dess 
begränsade omfattning. Det har dock fått oss att inse hur mycket vägledaren faktiskt 
sätter sin personliga prägel på samtalen samt hur innehållsrika de många gånger är. Vi 
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vill därför återigen sända en tacksamhetens tanke till de deltagande vägledare som delat 
med sig av sig själva och som bidragit till många insikter från vår sida.   
 
Att vägledaren själv valde ut sina samtal upplevdes som en nödvändighet då vi inte 
kände till skola och elever sedan innan och förmodligen inte haft tid att ta reda på så 
pass mycket att vårt urval blivit mer representerbart än deras. Dessutom var det inte 
särskilt många vägledare som tackade ja till deltagandet, varför vi drog slutsatsen att 
låta dem ha inflytandet att lägga upp arbetet på enklaste sättet utifrån deras perspektiv 
sett. Att vägledarna också delar med sig av samtal, vilket säkert för många kan upplevas 
som skrämmande ur den aspekten att två okända människor går in och i viss bemärkelse 
detaljstuderar deras arbetsinsats, är i sig en så pass stor uppoffring att det skulle kännas 
för mycket begärt att blanda sig i med vem de skulle tala med. Vi har dock funderat på 
de elever vars samtal spelades in. Samtliga tjejer framstår som självständiga, tämligen 
målinriktade och motiverade att förverkliga sina drömmar, de har dessutom valt 
områden som i sig är manligt dominerade om man ser till den befintliga 
arbetsmarknaden. Killarna är sinsemellan väldigt olika men visar också på 
förhållningssätt och intresseområden som traditionellt sätt snarare är kvinnligt 
dominerade. Kan vägledarna utifrån vårt syfte ha valt ut samtal med elever som de vetat 
eller trott vara just utmärkande vad gäller detta? En invändning kan dock här vara att vi 
inför vår studie själva varit så färgade av en könsuppdelad arbetsmarknad att vi trott oss 
få mera traditionellt präglade samtal. Detta kan vi inte veta, men naturligtvis kan detta 
vara något som också påverkat studiens resultat.  
 

Diskussion om framtiden 
Vi inledde med att fråga oss vad som görs för att komma tillrätta med en könsuppdelad 
gymnasieskola och arbetsmarknad. Denna fråga har följt med oss som en av de drivande 
krafterna bakom varför vi tycker att detta område är viktigt att arbeta med och utveckla 
metoder kring. Vi tror och hoppas att de intentioner vi haft med vår forskning – att 
synliggöra det som sker som ett första steg för att kunna förändra denna strukturella 
obalans – även kan ligga till grund för framtida forskning.  
 
Som mycket av litteraturen konstaterar är kön också en fråga om makt. Sawyer (2006) 
granskar vägledares inställningar till icke etniskt svenska personer och konstaterar att 
mycket av det som sägs och görs vilar på ett traditionellt maktutövande som förenklat 
kan sägas gälla västerlänningar kontra icke-västerlänningar alternativt vita gentemot 
svarta. Hon hänvisar till tidigare forskning beträffande vägledares inflytande över hur en 
traditionell bild av kön reproduceras i mötet med elever och övriga vägledningssökande. 
Vi menar dock att mycket har hänt och många aspekter på just könskonstruktioner har 
nyanserats och förändrats de senaste åren varför detta är ett omfattande område att 
forska mer om. Utifrån antagandet att kön görs men olika så vore det intressant att 
exempelvis djupstudera endast en vägledare för att få en mer helhetlig bild av hur den 
personen förhåller sig till och resonerar kring konstruktioner av kön. 
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Det är dock viktigt att reflektera kring hur vi bedriver forskning. När vi nu har uppslag 
till hur kön görs, vad gör vi för att inte ytterligare befästa föreställningarna utan istället 
bryta upp dessa och visa på alternativa vägar? Vi tror att könskonstruerandet måste 
”avslöjas” även utifrån enskilda individer för att dessa ska få möjligheten att ta avstånd 
från eller ställning till styrande normerande föreställningar. 
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