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Sammanfattning 
Vår studie, som omfattar sex intervjuer, fokuserar på genusmedvetenhet hos vägledare. 
På vilket sätt de arbetar med genus i mötet med elever för att vidga perspektiv och på 
vilket sätt de kan tänka sig att arbeta med att skapa en genusmedvetenhet hos elever i år 
4-6. Vårt resultat visar att genusmedvetenhet är ett svårt begrepp som har olika 
betydelse för vägledarna. Vägledarna menar att de inte arbetar på ett planerat 
genusmedvetet arbetssätt idag men vi ser att de omedvetet arbetar med 
genusperspektivet genom olika aktiviteter. I arbetet med elever i år 4-6, vill vägledarna 
bidra på olika sätt med att vidga elevernas perspektiv gällande självuppfattning, yrken 
och arbetsmarknad. Sammantaget visar resultatet på att vägledarna är positivt inställda 
till att vara en bidragande faktor för att öka möjligheten till att elevers val grundas på 
det ”fria valet”, inte utifrån kön. 
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Abstract 
Our study, which comprises six interviews, has focus on awareness of gender among 
counsellors. How they work with gender in the meeting with students to wide the 
student’s perspective and in which way they imagine to work to be able to create a 
awareness of gender in intermediate level. The result of the study shows that awareness 
of gender is a difficult conception which has different meaning for the counsellors. The 
counsellors mean that the ways they work today are not a planned way of working but 
we see that they are unaware of it. They work with gender in different ways. At the 
intermediate level the counsellors like to contribute in different ways to wide the 
student’s perspective concern self-knowledge, occupation and labour market. All in all 
the result shows that the counsellors have a positive attitude to take part in the work, to 
increase the possibility for students to make choices based on the “free choice” and not 
based on their sex. 
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1. INLEDNING 

1.1 Val av problemområde 
 
Alla gör val. Dessa kan vara ofrivilliga eller frivilliga. Kanske står du inför en framtida 
livsbana - vilken utbildning eller arbetsområde ska du välja? Påverkas ditt val av 
stereotypa genusföreställningar?  

Val förekommer ofta, fast det är inget man tänker på i det vardagliga livet, om det inte 
innebär en större förändring. Ett val innebär alltid att du väljer bort något till förmån för 
något annat. Det medför att du lämnar det du har eller där du är och beger dig in i något 
nytt. Genus, klass och etnicitet är faktorer som tillsammans spelar en roll i ett val, men 
även var för sig. Studien utgår från en av dessa faktorer - genus och dess betydelser 
inför individers studie- och yrkesval samt hur de påverkar studie- och yrkesvägledare i 
deras arbete. 

Att genus har betydelse i olika sammanhang, finns att läsa i många olika rapporter inom 
olika forskningsområden. Inom det pedagogiska fältet, har tidigare forskning visat på en 
segregation i val till både gymnasiet och högskolan. Arbetsmarknaden är till stor del 
uppdelad i vad som benämns traditionellt manliga och kvinnliga yrken/arbetsområden. 
SCB: s statistik (2003) visar att män och kvinnor befinner sig i de sektorer som är 
”typiska” för könet. Det innebär att individer väljer bort en del som skulle kunna vara en 
möjlig arbetsmarknad. Inom en snar framtid ökar rekryteringsbehovet då 40-talist- 
generationen är stor i förhållande till de efterföljande generationerna. Vi tror att det är 
viktigt att öka medvetenheten kring de föreställningar som finns gällande vad som 
traditionellt anses vara kvinnliga/manliga yrken för att lättare kunna möta det ökade 
behovet. 

Att värderingar och attityder som nedärvda mönster spelar en roll ifrågasätter vi inte, 
men kan de påverkas?                                                                                                 
Linda S. Gottfredsson (2002), sociolog och professor på universitetet i Delaware, USA, 
menar att barn börjar utsorteringen av yrken i det hon kallar den tredje 
socialiseringsfasen (9-13 år). I den fasen blir barn medvetna om sambandet mellan kön 
och yrke - vad som anses traditionellt manligt och kvinnligt.  

Media, reklam i tidningar och skyltfönster förstärker konstant den stereotypa syn som 
finns på manligt och kvinnligt. Förmodligen är de flesta människor omedvetna om att 
en reproducering av dessa stereotypa bilder ständigt sker.  I momentet Sociologiska 
perspektiv på studie- och yrkesvägledarprogrammet, ingick arbete om val och 
socialisation med inriktning mot genus. Detta väckte vårt intresse för vägledning med 
inriktning genus. Intresset tog vi med oss ut på praktiken där vi båda genomförde ett 
arbete utifrån detta. Båda gjorde upptäckten, att på dessa skolor var genusfrågor inte 
prioriterade i det dagliga arbetet med eleverna, vare sig av vägledare eller av lärare. 
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Ingen av personalkategorierna hade ställt sig frågan hur information om utbildningar 
eller yrken var utformade. Förstärktes bilden av kvinnliga/manliga arbetsområden dvs. 
arbetets genus?  

Från praktik och arbetsliv inom grundskolan har vi genom kontakt med elever från år 7 
och lägre uppfattat att de inte vet så mycket om vad en studie- och yrkesvägledare gör. 
Detta anser vi beror på att information och samtal kring yrken/arbetsmarknad inför 
kommande gymnasieval ofta sker i år 8 och 9.  

Vi har även kommit i kontakt med genusfrågor via en förskola där en av oss hade 
barnomsorg. Förskolan har under några år har haft ett jämställdhetsprojekt tillsammans 
med Jämrum Gävleborg då man jobbat med värderingsövningar samt ökat 
medvetenheten hos personalen om jämställdhet inom det pedagogiska området. Jämrum 
är:  

 ”ett regionalt kunskapscentrum med jämställdhetsperspektiv på förskola, skola, gymnasieskola 

samt vuxenutbildning. [..] Jämrum har till uppgift att stödja pedagogiska verksamheter i 

pågående jämställdhetsarbete samt att initiera fler att tänka nytt kring hur arbetet med detta 

kan bedrivas. Arbetet sker genom utbildningar och handledning.” 1 

Åsa Löfström, docent från Umeå Universitet, fick år 2003 i uppdrag, att b la. öka 
kunskapen om hur könssegregeringen uppstod, nuvarande situation och vilka faktorer 
som påverkar att den vidmakthålls. Resultatet av utredningen finns att läsa i              
Den könsuppdelade arbetsmarknaden (Löfström, 2004). Där föreslås att en granskning 
bör ske ifall vägledare uppfattas som ”cementerare” eller ”brytare”. Det tror vi är en 
viktig fråga - hur medvetna är vi som vägledare om hur genus och kön påverkar oss? Är 
vägledare medvetna om hur t.ex. informationskataloger till gymnasievalet är utformade 
och/eller speglar de den stereotypa bild som redan finns? Hur kan vägledare arbeta för 
att vidga perspektivet hos eleverna?  

Kommer utbildningar/arbetsmarknaden att vara fortsatt segregerad om inte värderingar 
och attityder ”sätts på kartan”, medvetandegörs, hos den unga generationen?        
Kanske kan det motverkas genom att skolpersonal inom grundskola/gymnasieskola är 
medvetna om genus påverkan, att elevernas karriärutveckling istället grundas på det 
”fria valet”, att de vågar välja utifrån sitt intresse. 

 I läroplanen, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) under rubrik Skolan och 
omvärlden står att  

”alla som arbetar i skolan skall bidra till att motverka begränsningar i elevens studie- och 

yrkesval som grundar sig på kön eller […]” (s.15) 

Med utgångspunkt från ovanstående vill vi undersöka om genusmedveten vägledning i 
år 4-6 är något som vägledarna i studien anser kan bidra till att motverka könsbundna 
val. 

                                                 
1 http://www.jamrum.nu/  (2007-04-03). Jämrum är nedlagt sedan 2007-05-01. 
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Myndigheten för Skolutveckling fick i uppdrag av regeringen2 att utbilda 
genuspedagoger, helst en i varje kommun, för att arbeta med att stärka kompetensen och 
höja kvalitén på kommunens jämställdhetsarbete. Utbildningen riktade sig till lärare i 
förskola, grundskola och gymnasieskola. Ansvariga för utbildningen av 
genuspedagogerna var Umeå och Göteborgs universitet. I hälften av Sveriges 
kommuner finns idag genuspedagoger som har 10 p i genusvetenskap. I deras uppdrag 
ligger även att stödja och hjälpa övrig personal i arbetet med genusfrågor. I den region 
som är aktuell i vår undersökning finns sju genuspedagoger som kan bidra med sin 
kunskap om hur genus påverkar individer.  

Med tanke på att skolans riktlinje är att motverka val som är grundade på kön, ser vi en 
vinst för både individ, utbildningsväsende och arbetsmarknad att fokusera på en ökad 
medvetenhet hos eleverna genom att de erbjuds genusmedveten vägledning samt 
vägledning i tidigare år. Medvetenheten menar vi då inte bara rör eleverna, utan även 
vägledaren och annan personal i skolan. 

Vi anser att vår studie kan vara av intresse för vår yrkesgrupp studie- och 
yrkesvägledare, i fortsättningen kallade vägledare, samt övrig personal inom 
utbildningsväsendet för att öka medvetenheten kring genusfrågor. Studien kan också 
användas inför politiska beslut angående personella resurser inom barn- och 
utbildningsförvaltningar samt som ett diskussionsunderlag i pågående genusforskning. 

1.2 Förförståelse 
 
Genom att vi under vår utbildning studerat litteratur som hör till ämnet genus har vi en 
förförståelse för att genus har betydelse för individers val. Den teori som vi anser vara 
relevant i denna undersökning är Gottfredssons Theory of Circumscription, 
Compromise and Self – Creation (2002). Där beskrivs att barn i åldern 9-13 påbörjar 
skapandet av en kognitiv yrkeskarta. Det innebär ett kategoriserande av yrken som de 
kan tänka sig arbeta inom. De befintliga föreställningarna om vad som är manligt och 
kvinnligt medverkar därför till att barnen placerar yrken i den manliga eller kvinnliga 
sfären. Då vi genom utbildningen, praktik samt yrkesliv har kunskap om en studie- och 
yrkesvägledares yrkesroll, har vi på det sättet också en förförståelse för hur 
genusmedveten vägledning skulle kunna utföras under år 4-6. 

1.3 Syfte  
Vårt syfte är att studera om och i så fall hur vägledare arbetar utifrån en 
genusmedvetenhet i den vägledning de utför. 

                                                 
2 http://www.regeringskansliet.se/content/1/c4/20/69/2c27bade.pdf (2007-06-08) 
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1.4 Begrepp 
Med genus avser vi i detta arbete, det sociala könet (Hirdman 2001, 2004). Genus är 
vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till. Genus bör ses som ett 
resultat av en process där människan formats till en maskulin eller feminin individ. De 
skrivna och oskrivna regler som könen följer bildar ett genuskontrakt. (Hirdman 2001, 
2004). Detta kontrakt är en osynlig relation, en kulturellt nedärvd överenskommelse 
mellan män och kvinnor. Kontraktet är avgörande för mäns respektive kvinnors 
positioner, sysslor och funktioner i ett samhälle. Det som ligger till grund för relationen 
mellan könen och som varierar mellan olika samhällen kallas vanligen för genussystem 
(Hirdman 2001, 2004). Genusteoretiker som Beauvoir (2002) och Hirdman (2001) 
menar att detta bygger på två principer: könens isärhållande och mäns företräde framför 
kvinnors. Genussystemet handlar om till synes självklara och omedvetna regler som styr 
vår vardag och maktdelningen i samhället. Orden kön och könsroll omtalas i uppsatsen. 
Med kön menar vi det biologiska könet och könsroll är, enligt vår tolkning, den stereo-
typa förställning om de roller och uppgifter som kvinnor och män blivit tillskrivna.  
Då arbetet riktar sig till genusmedveten vägledning bör även begreppet vägledning 
förklaras lite närmare. Vi använder oss av Lindhs (1997) beskrivning av begreppet. Hon 
delar upp vägledning i två områden dels den vida vägledningen som är den verksamhet 
som erbjuds av olika institutioner, organisationer eller nationer för att förbereda inför 
framtida val av yrke, utbildning, arbete och livsform. Det andra området är vägledning i 
snäv bemärkelse som innebär personlig vägledning, i grupp eller enskilt. För att förstå 
hur vi själva ser på begreppet genusmedveten vägledning har vi valt en egen definition 
av begreppet. Genusmedveten vägledning, den vägledning som ges i grupp eller enskilt 
och som ska ge elever en förståelse för hur genus påverkar dem i framtida val av 
utbildning och yrke. Utifrån Hirdmans (2004) beskrivning har vi skapat en egen 
definition av genusmedvetenhet som innebär att man har en förståelse för och insikt i 
hur manligt och kvinnligt ”görs” i det samhälle och den kontext man befinner sig i.  

2. BAKGRUND 
Problemen på dagens arbetsmarknad och inom utbildning, framförallt på gymnasiet, är 
att det finns en snedrekrytering vilket innebär att vissa grupper är över- eller 
underrepresenterade. Visserligen har det börjat luckras upp en aning och framförallt är 
det kvinnorna som är s.k. brytare som beskrivs som en person som studerar eller arbetar 
inom ett område där individen är i minoritet gentemot det andra könet. Dock kan det 
konstateras att det fortfarande är strikt uppdelat, framförallt inom de yrken som kräver 
lägre utbildning.  
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Diagram 1. Andelen kvinnor och män efter yrkesområde (SCB, 2003) 

Vi ser en fara med denna uppdelning då det förutspås att det kommer att råda 
arbetskraftsbrist inom vissa områden som idag domineras av antingen kvinnor eller 
män. Enligt AMS rapporten Var finns jobben (2007) framkommer en brist inom en del 
tekniska yrken, inom tillverkningsindustrin, inom vårdyrken och då framförallt inom 
yrken som kräver högskoleutbildning och inom utbildningssektorn, i synnerhet 
förskollärare. I utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden (Löfström, 2004) 
diskuteras hur brist på arbetskraft ska kunna lösas. Utredarna menar att ny och redan 
etablerad arbetskraft kommer att efterfrågas till arbetsområden och yrken som är 
könsmärkta.  

Westberg-Wohlgemuth (1996) skriver att yrken könsmärks genom en process. Hon 
beskriver könsmärkningsprocessen enligt en schematisk bild (figur 1), som förklarar de 
faktorer som påverkar denna process.  

 
Figur 1. Könsmärkningsprocessen, Westberg-Wohlgemuth (1996, s. 5) 
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arbetsdelning 
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Arbetsdelning 

Organisation/miljö 
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Yrke–arbetsuppgifter  

har kön 
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Författaren ser ett samband mellan könsmärkningsprocessen och 
socialisationsprocessen. Hon skriver 

 ”normer, värderingar, mönster i samhället, fostran i familjen och skolan […] formar människan i 

en ständigt pågående socialisationsprocess” (Westberg-Wohlgemuth s.161). 

Denna process ser inte ut på samma sätt för könen, vilket medverkar till att olika 
egenskaper och kvalifikationer utvecklas. På detta sätt utvecklas föreställningar om vad 
som tillhör det manliga eller kvinnliga på arbetsmarknaden. Dessa föreställningar kan 
ändras om det visar sig att erfarenheten inte överensstämmer med uppfattningen. 
(Westberg-Wohlgemuth, 1996). Om så inte sker, blir en konsekvens av detta att den 
kvinnliga och manliga befolkningen till stor del väljer bort halva arbetsmarknaden och 
genom det har arbetsgivaren inte tillgång till den arbetskraften. 

Hur har denna segregering uppstått? Vid en historisk tillbakablick (Löfström, 2004) kan 
man se att med industrialismens genombrott skapades en könsarbetsdelning. Männen 
gav sig ut på arbetsmarknaden för att försörja familjen och kvinnorna blev kvar i 
hemmen för att sköta hem och barn. Arbetsmarknaden exploderade, men de som 
anställdes inom industrin var till största del män. Kvinnorna efterfrågades i hushållsnära 
tjänster som t.ex. hembiträden. Sektorer som kvinnorna kom att arbeta i var sjukvård 
och barntillsyn, som ansågs som ”naturliga” arbetsområden.  

Kvinnorna utestängdes även från arbetsområden bl.a. för att lagar förbjöd kvinnor att 
arbeta nattetid, utbilda sig och därför att arbetsgivare hade rätt att avskeda kvinnor som 
gifte sig eller fick barn. En naturlig följd av denna utestängning av kvinnor var att det 
skapades yrkesroller för kvinnor och yrkesroller för män. Det innebar att det skapades 
begränsningar för kvinnor i arbetslivet och dessa begränsningar kan ha genererat de 
arbetsområden som idag beskrivs som kvinnliga. Männens arbetsmarknad påverkades 
inte av begränsningar vilket innebar att de kunde välja arbetsområden som de ville 
befinna sig inom. Vi menar att det är ett arv av detta som vi ser idag. Hirdman3 ser den 
könsuppdelade arbetsmarknaden och menar att den fortsätter att vara uppdelad då 
offentlig sektor, vård - skola - omsorg, är den arbetsmarknad som byggs ut för kvinnor. 

En förutsättning för att arbetsmarknaden ska bli mindre segregerad är att minska de 
könsbundna valen till gymnasiet. Elever väljer kanske utbildning efter de föreställningar 
man har om vilka yrken som är typiskt manliga eller kvinnliga utifrån 
könsmärkningsprocessen (Westberg-Wohlgemuth, 1996). I Den könsuppdelade 
arbetsmarknaden sägs att ”dagens utbildningsval kommer att ligga till grund för hur morgondagens 

arbetsmarknad ser ut” (Löfström 2004 s.91). 

Statistik som presenteras i SOU 2004:43 (Löfström, 2004) visar att de mest 
könsuppdelade utbildningarna år 1994 och 2002 var desamma. De utbildningar som 
hade flest manliga elever (över 80%) var bygg-, el-, industri-, energi- och 
fordonsprogrammen. Inom de program som hade mest kvinnor var det omvårdnads- och 
hantverksprogrammen som stod för över 80%. Det går även att utläsa att andra program 
som t.ex. barn och fritidsprogrammet och det estetiska programmet har en kvinnlig 

                                                 
3 http://www.jamombud.se/docs/yvonne_hirdmanACD.pdf (2007-04-18) 
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majoritet. Även på de studieförberedande programmen kan man skönja en uppdelning, 
dock inte lika stark. Män söker sig i regel till de naturvetenskapliga – tekniska 
utbildningarna och kvinnorna till de samhällsvetenskapliga. 

Det tycks även som om det är svårt att bryta de könsbundna valen när det gäller yrken 
som har kortare utbildningstid. Vad detta kan bero på är av vikt att ta reda på (Löfström, 
2004). Utredningen visar på att utbildningar bör ses över för att minska den uppdelning 
som finns. Vad är det som gett programmen sin könsstämpel? Är det könens olika 
preferenser, det pojkar och flickor föredrar utifrån intresse, som styr? Detta är frågor 
som behöver redas ut. 

En annan anledning till könstypiska val som utredningen pekar ut kan vara att eleverna 
socialiserats in i olika könsroller via hem, skola, massmedias bild eller hur 
arbetsmarknaden ser ut. Detta kan medföra att flickor och pojkar beter sig som de tror 
att det förväntas av dem. 

”Valet blir så att säga en bekräftelse på vad pojkars och flickors uppfattning om vad pojkar och 

flickor gör göra, vilka yrken de kan och bör ha” (Löfström 2004.s.359) 

Den senaste statistiken på elevers val till gymnasiet (SCB, 2007)4 visar att 
könssegregeringen är fortsatt hög. En viss ökning av män kan ses, jämfört med år 2002, 
på omvårdnadsprogrammet och estetprogrammen. Ingen av dessa program har idag en 
kvinnodominans på över 80 %. Den procentuella dominansen av män på bygg-, el-, 
energi-, programmen är över 90% och på industriprogrammet fortfarande över 80 %. Vi 
håller med utredarna (Löfström, 2004) att vi måste fundera över vad som påverkar 
eleverna i deras val till gymnasiet då dessa siffror talar sitt tydliga språk.  

2.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen har skett via sökmotorn Google, från olika myndigheter, på både 
högskolebibliotek och kommunala dito, via litteraturlistor i böcker från vår utbildning 
och i andra texter vi läst som vi sett har haft relevans för vårt studieområde. Vidare har 
vi sökt uppsatser inom ämnet genus för att därigenom få tips på litteratur som kan 
knytas till vårt område. Sökord vi använt är genus, könsbundna val, segregering, 
medvetenhet, vägledning och mellanstadiet. Vi är medvetna om att det finns mycket 
mer litteratur inom ämnet, men anser att den litteratur vi valt ut gett oss den kunskap 
och den teoretiska grund som vi behöver i analysarbetet. Däremot har litteratur eller 
studier som anknyter till genusmedveten vägledning i lägre år 4-6 som denna 
undersökning riktar sig till ej påträffats. Undersökningen kommer att utgå från det 
empiriska material som intervjuerna gett samt den litteratur som presenteras under 
punkterna Forskningsanknytning och Anknytande litteratur 

                                                 
4http://www.skolverket.se/content/1/c4/89/18/Gy_Elever_Riksniv%E5_Tabell%204A.xls (2007-05-05). Procentantalet är 

uträknat av oss och vi har använt oss av tabellens sista del, totalt antal elever i gymnasieskolan 
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2.2 Forskningsanknytning 
En ökad självkännedom är centralt i många teorier inom vägledningens forskningsfält 
bl.a. i karriärutvecklingsteorier som finns beskrivna (av b.la. Gottfredsson 2002). De 
visar på vikten av att ha kunskap om sig själv, om alternativen och på vad man grundar 
sina val t.ex. attityder och värderingar. Lovén (2000) menar att karriärutvecklingsteorier 
ska förstås på följande sätt. 

”Yrkesvals och karriärutvecklingsteori avser att beskriva, förklara och förutsäga varför 

människor väljer på ett visst sätt eller hamnar i de positioner inom utbildnings- och 

yrkesvärlden, där de befinner sig och vad det är för mekanismer inom eller utanför individen 

som påverkar denne.” (Lovén 2000, s.44) 

Med utgångspunkt från ovan och för att förstå problemområdets kontext har vi utgått 
från teorier inom genusforskning, genusarbete i skolan, karriärutveckling och 
vägledning samt studier kring könsuppdelad arbetsmarknad. Tidigare forskning kring 
genusmedveten vägledning i år 4-6, har inte hittats. Den tidigare forskning som hittats 
och är kopplad till genus och det pedagogiska fältet rör vägledningssamtalet eller det 
pedagogiska arbetet i skolan. Vi kan dock se att det kan vara relevant då vi också är en 
del av den skolpersonal som enligt läroplanen, Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 
1998) ska 

”[..] motverka begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller…” 

(s.15) 

Som en paraplyliknande metafor och för att förstå genus påverkan på individer och 
samhälle är genusteorier såsom Simone de Beauvoirs (2002) och Hirdmans (2001) 
relevanta för undersökningen. De har fått bistå som en del av en övergripande förklaring 
till att individer skapar föreställningar om sig själv och att det bland annat kan visa sig 
som begränsningar inför studie och yrkesval.  

Simone de Beauvoir (2002) beskrev redan på 50-talet i sin bok Det andra könet, att 
genus tillkommer för att kulturen formar människors föreställningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Hon menade att människan har vissa fysiska skillnader men att 
hon formas under sin socialisationsprocess till vad som förväntas av henne. Flickor och 
pojkar bemöts och uppfostras olika beroende på var de befinner sig och därav kom ett 
av hennes mest kända citat: 

” MAN FÖDS INTE TILL KVINNA, man blir det. ”(de Beauvoir, 2002, s.325) 

I de Beauvoirs teori beskrivs mäns och kvinnors segregering som att kvinnan är den 
Andre (den underordnade) och med herre - slav begreppet. I senare genusforskning av 
bland andra Hirdman (2001) benämns samma fenomen som maktordning samt män och 
kvinnors åtskillnad. 

För att förstå delar som påverkar individer inför studie- och yrkesval föll valet av 
karriärutvecklingsteori på Gottfredsson (2002). Ett av målen med hennes teori är att 
tidigt hjälpa individer att se sina möjligheter, medvetandegöra kulturella 
påverkansfaktorer som de kan vara omedvetna om, att få möjlighet att undvika de 
begränsningar i val som b. la. kön utgör. Hon menar att barn i tidig ålder drar slutsatser 
om yrken och arbetsmarknad samt vad som passar dem själva. Barn och ungdomars steg 
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i sin självutveckling och i sina yrkesambitioner delar hon in i fyra trappsteg där vi i steg 
tre (ålder 9-13) kan se stor relevans för det som kommer att undersökas i detta arbete.  

För att förtydliga konsekvenser av de tidigare nämnda teorierna visar SOU 2004:43 
(Löfström,2004) på hur det ser ut i Sverige idag. Vad/vem som har betydelse för val. 
Ungdomar präglas av sin omgivning och av de nätverk de ingår i. I utredningen har 
resultat från enkätundersökningar och förslag till förändring varit ett givande 
komplement och gett ett bra underlag för undersökningen kring genusmedveten 
vägledning i år 4-6.  

I en historiebakgrund visar utredarna (Löfström, 2004) på hur segregering byggts in i 
arbetsmarknadens och i utbildningssystemets strukturer. Slutbetänkandet stödjer även 
genusforskningens teori om att maktfrågan medverkar till att könssegregering 
fortfarande finns. Resultat redovisas från enkätundersökningar med barn/ungdomar och 
vuxna (år 5, åk 9 år år 3 gymnasiet samt vuxna) där deltagare fått redovisa sina 
”önskeyrken”. Tydligaste könsmässiga skillnaden kan man se i år 9. Pojkarna valde det 
som kan uttryckas som ”typiska mansyrken” (Löfström, 2004 s.120) och flickornas val var inom, 
som utredarna skriver ”typiska kvinnojobb” (Löfström, 2004 s.120). Utredarna menar att fokus 
måste läggas på att bryta mönster som begränsar studie – och yrkesval på grund av kön. 
De menar också att studie- och yrkesvägledare själva har del i att påvisa betydelsen av 
studie- och yrkesvägledning. Slutbetänkandet (Löfström, 2004) påvisar att en 
könssegregerad arbetsmarknad innefattar tre olika dimensioner. Den horisontella 
segregeringen som innebär att kvinnor och män finns inom olika branscher och yrken, 
den vertikala könssegregeringen vilket innebär att män och kvinnor kommer olika långt 
i sina karriärer. Kvinnor avancerar mer sällan i sitt yrke eller innehar höga befattningar. 
Slutligen finns dimensionen intern könssegregering som visar att kvinnor och män som 
arbetar på samma arbetsplats tilldelas eller väljer olika arbetsuppgifter.  

2.2.1 Genusperspektiv 
Yvonne Hirdman är professor i historia vid Stockholms Universitet. Hon startade en 
debatt då hon i artikeln Genussystemets upprätthållande 5  argumenterade för begreppet 
genus och vidareutvecklade begreppet genussystem. Hon menar att människan föds in i 
ett samhälle som har ett genussystem, vilket har fastställt vad som är kvinnligt och 
manligt. Genussystemet är beroende på den maktordning som är gällande i samhället. I 
sin genusteori menar hon vidare att mannen är norm och att kvinnor som grupp är 
underordnade.  Maktordningen är inbyggd i vår kultur, i språket och i tänkandet och 
överskuggar till och med samhällets klassordning (Hirdman, 2001). 
I antologin Genushistoria beskriver Hirdman (2004) genussystemets upprätthållande. 
Hon anser att genussystemet som finns beror på att mannen uppfattas som det normala 
och allmängiltiga och dikotomiernas makt (isärhållandets makt). Hirdman menar att 
kvinnor och män i hög grad är delaktiga till att detta system upprätthålls. Hon beskriver 
också olika teorier som försöker finna en förklaring eller orsakerna till ”skillnader” 
mellan kvinnor och män t.ex. den darwinistiska förklaringen. 

Män och kvinnor blir tilldelade olika platser, olika egenskaper, och det som Hirdman 
(2001) kallar egna rum innebär de arbetsplatser som kvinnor arbetar inom. Män 

                                                 
5 Hirdman, Y. (1988). Ur Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3  
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värderas högre än kvinnor vilket gör att vi får en vertikal segregering där kvinnor 
placeras lägre än män i hierarkin. Det visar sig genom att männen ofta sitter på ledande 
poster i samhället, pojkarna tar och får störst plats i skolan och att männen tilldelas 
störst uppmärksamheten i media.  

Människan formas till kvinna eller man bland annat genom de föreställningar som finns 
om kvinnligt och manligt och den processen startar tidigt i livet. Barn får på olika sätt 
träna färdigheter genom att leka med leksaker som anses passa för det biologiska könet 
under sin uppväxt. När barnen kommit till tidpunkten att välja gymnasieutbildning 
känns mönstret igen genom att killar väljer teknisk utbildning medan tjejerna inte 
förväntas göra detsamma. Genuskontraktet, den kulturella överenskommelse som finns 
mellan kvinnor och män, är enligt Hirdman svår att bryta. De föreställningar, 
stereotyper, som finns hur kvinnor och män ska eller bör vara är starkt rotade i kulturen 
och försök till att bryta kontraktet är förenat med svårigheter. 6 

2.2.2 Karriärvägledningsperspektiv 

Gottfredsson (2002) utgår från att ungdomars val grundar sig på den självuppfattning, 
bilden av sig själv, som individerna har och som har skapats utifrån bl.a. sitt kön och sin 
kulturella bakgrund. Genom socialisationsprocessen har individerna ”ärvt” värderingar 
och föreställningar om t.ex. yrken som begränsar dem i de val de gör. Gottfredsson 
(2002) kallar dessa föreställningar om yrken images of occupation som innefattar vilka 
som arbetar inom ett yrke, vilken status yrket har och vilken personlighet som passar för 
det givna yrket. Begreppet cognitive map of occupations beskrivs som en kognitiv karta 
över yrken. Det innebär att individer systematiskt sorterar in yrken efter olika 
kategoriseringar t.ex. kvinnligt och manligt. Den process som minskar de tänkbara 
alternativen kallas för circumscription (begränsning). Barn börjar tidigt begränsa sig i 
vad de anser vara acceptabla yrken trots att de inte har en förståelse för vad yrket 
innebär. Dessa begränsningar sker utifrån självbilden och var i den sociala sfären man 
befinner sig. Begränsningen sker genom att det inte finns en överensstämmelse mellan 
yrket och individen. Genom att välja bort yrken som inte anses förenliga med sig själv 
minskas det som Gottfredsson kallar det sociala utrymmet (social space). Det är ett 
utrymme hos individen som innefattar de möjliga yrkesalternativ som ingår i den 
kognitiva kartan. Det finns en risk att de bortvalda alternativen inte kommer att 
integreras i det sociala utrymmet när barnen blir äldre om inte det ges möjlighet till en 
omprövning av de bortvalda alternativen. Utveckling av självbild och yrkesambition 
sker i flera olika steg och har samband med psykologisk utveckling och personlig 
integrering. Varje steg innebär att individen ser både sig själv och yrken ur nya 
synvinklar.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/hirdman/hirdman.htm (2007-05-19) 
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De fyra stegen beskrivs utifrån Gottfredsson (2002), som vi tolkat dem, på följande sätt: 
 
Steg 1 
I förskoleåldern (3-5 år) har barnen inte utvecklat en förståelse för vad könsroller eller 
manligt och kvinnligt är men de upptäcker att de är olika både i beteende och utseende. 
Genom denna insikt läggs grunden för förståelsen för olikheter. De leker helst med barn 
av samma kön och identifierar sig med föräldern av samma kön t.ex. utför samma 
sysslor som mamma och pappa.   
 
Steg 2 
I åldern 6-8 år börjar barnen förstå könsroller men endast utifrån synliga tecken som 
olika aktiviteter och klädsel. När det gäller vilka yrken man funderar över är det utifrån  
vad som anses lämpligast utifrån det kön man har. Båda könen tror att deras kön är det 
som är överordnat det andra. 
 
Steg 3 
I åldern 9-13 ser barnen på yrken ur samma perspektiv som vuxenvärlden. De 
rangordnar yrken utifrån en förståelse att yrken hör ihop vad det gäller status och lön. 
De är införstådda med att den yrkeshierarki som existerar avspeglar sig i hur människor 
lever och uppfattar varandra. Barnen har även utvecklat en uppfattning om sin 
begåvning och hur den kan påverka möjligheten till att konkurrera om mer kvalificerade 
yrken. De ser sin sociala identitet som given och anpassar sig därmed till den sociala 
struktur där de befinner sig. Detta nya jag skapar ytterligare begränsningar i yrkesvalen 
t.ex. kan de döma ut lågstatusyrken eller yrken som de anser att de inte klarar av utifrån 
den kompetens de besitter.  
 
Steg 4 
I åldern 14 och uppåt existerar det unika jaget. Det innebär att en uppfattning om vem 
man är och vill vara har stabiliserats. Utifrån jaget inriktar sig individerna på att ta reda 
på vilket yrke som stämmer bäst med självuppfattningen. De alternativ som finns att 
välja mellan är de som finns i det sociala utrymmet. Individen börjar kompromissa, 
välja bort de alternativ som inte anses tillgängliga, och koncentrerar sig på att finna det 
som passar en bäst.  

2.2.3 Vägledningsperspektiv 

I dagens föränderliga samhälle med snabba strukturomvandlingar och ökad valfrihet 
ökar också kraven på den enskilde individen. Vägledning får en allt större betydelse och 
som Lindh (1988) beskriver så har vägledningen förutom ett individperspektiv även ett 
samhälleligt perspektiv som att korrigera snedrekryteringar inom utbildning och 
arbetsmarknad, att främja rörlighet och att  

”stödja otraditionella utbildnings- och yrkesval och därigenom verka för en jämnare fördelning 

mellan män och kvinnor inom olika utbildningar och yrken”. (Lindh 1988, s. 21)  

Vägledning ska innebära ett stöd för individer att se förbi hinder och istället möjliggöra 
att de ser sin personliga förmåga. Tillsammans med individen skall vägledaren se till att 
val och beslut som rör utbildning och/eller yrken blir väl underbyggda. 
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Den konstruktivistiska vägledningsteorin (Peavy, 1998) lämpar sig bra inom områden 
där vägledning utförs då den menar att människan lever i en social värld som 
konstrueras genom interaktion, kommunikation och förhållningssätt mellan människor. 

 ”Vägledning kan hjälpa människan att kritiskt granska de föreställningar och förutsättningar 

som styr hennes liv […]” (Peavy 1998, s. 15) 

Den konstruktivistiska vägledningen ser till helheten runt individen och en av de 
konstruktivistiska vägledningsprinciperna visar att interaktion, samhällsseder, 
traditioner är en del i den sociala värld som människan konstrueras i. 

 ”Människor uppfattar och handlar alltid i en kontext som utgörs av andra människor och av den 

omgivande miljön”.(Peavy 1998, s. 45) 

Lindh (1988) redogör för en vägledningsmodell som bland annat grundar sig på Peavys 
arbetssätt. Under steg 2 i modellen, beskrivs hur vägledaren hjälper individen att se 
hinder, möjligheter och styrkor som kan leda till att individen finner vägar att ta sig 
vidare. Detta är även något som kännetecknar den konstruktivistiska vägledningen och 
som också anknyter till Gottfredssons teori (2002), att uppmuntra empowerment, ge 
individen stöd att få en ökad självinsikt, att bearbeta sin självbild och på så sätt nå en 
styrka för att komma vidare.  

Lindh (1988) beskriver det som:  

”Vägledaren kan även hjälpa individen att bearbeta delar i självuppfattningen, liksom 

självuppfattningen i förhållande till arbetsmarknad, yrken och olika utbildningar. Den sökandes 

resurser, värderingar och förväntningar bearbetas.” (Lindh 1988, s.102) 

2.3 Anknytande litteratur 
SCB:s hemsida7  är den källa där undersökningens statistiska data har inhämtats.  
 
I boken På tal om kvinnor och män (SCB, 2006) finns jämställdhetsstatistik presenterad 
i syfte att synliggöra hur det ser ut för kvinnor och män, resultatet är ett led i att nå 
målen för jämställdhetspolitiken. Statistiken visar att den könssegregerade 
gymnasieskolan, högskolan och arbetsmarknaden fortfarande består. Bland annat kan 
man se att det är kvinnor som i högre grad studerar på högskola men att det på 
forskarnivå och doktorsexamen är omvänt. 

Läroplanen, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) är det dokument som styr det 
offentliga skolväsendet. I den beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag samt 
mål och riktlinjer för arbetet.  

”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för 

                                                 
7  http://www.scb.se  (2007-04-18) 
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eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.4) 

 

I styrdokumentet (Utbildningsdepartementet, 1998) står direktiv för all personal inom 
skolan 

”skolan ska sträva efter att varje elev inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att 

kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.” 

(Utbildningsdepartementet, 1998,s.10) 

”[…] motverka begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön eller[…]”  

(Utbildningsdepartementet, 1998 s.15) 

och att studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande 
uppgifter, ska 

•” informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och 

därvid särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder samt 

• vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser.” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.15) 

 
 
Kajsa Svaleryd (2005), författare och projektledare på Jämrum, riktar sig till skolans 
pedagoger med råd, tips och erfarenheter hur man kan arbeta på ett genusmedvetet sätt. 
Värderingsövningar och diskussioner kring yrken kan likväl appliceras i genusmedveten 
vägledning och med fördel på elever i år 4-6. I inledningen beskriver hon sin syn på att 
arbeta genusmedvetet. Genusmedvetenhet innebär att pedagogerna8 själva vet hur de 
egna värderingarna och normerna kring kön påverkar eleverna i den dagliga 
verksamheten. Hon menar för att kunna förändra måste den insikten finnas. Att lyfta 
fram och diskutera de föreställningar som finns, för att kunna se genusperspektivet på 
ett liknande sätt. Vidare skriver hon att eleverna måste få syn på sina föreställningar och 
myter om kön för att kunna, genom självinsikt, välja den framtid som är byggd på deras 
vilja och intresse. Hon anser att det är problematiskt om barn fortsätter att välja efter 
stereotyper för det begränsar deras erfarenheter och lärande. En följd av val gjorda 
utifrån könsstereotyper kan ha stor betydelse för hur barnen skapar sin framtid. För att 
som pedagog lyckas med ett genusmedvetet arbetssätt måste viljan att förändra finnas 
och att man är medveten om den roll man själv har. Att ha kunskap om genus, 
maktsystem och strukturer är nödvändigt för att alla i verksamheten ska ha samma 
plattform att arbeta utifrån. 

Att genus har en betydelse för hur unga människor ser på yrken utifrån ett manligt och 
kvinnligt perspektiv belyses i en C-uppsats från Malmö högskola (Rodriguez Dobke & 
Johansson, 2003). Undersökningen visade på att ungdomarna kunde ”med lätthet kunde 

dela in olika arbeten i de båda genuskategorierna kvinnligt och manligt”  (Rodriguez Dobke & Johansson, 

2003, s.45). 

                                                 
8 Med ordet pedagog avses personal som arbetar med barn och ungdomar inom olika verksamheter (a.a.) 
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Deras resultat visar på att ungdomarna håller sig inom genussystemet ordning, när de 
funderar över sin egen framtid. Där framkommer emellertid att kvinnor har lättare att 
tänka sig att gå över gränsen, att arbeta inom den manliga sfären än vad män har. 
Studien visar även på att det saknas ett genusperspektiv i vägledningen och författarna 
anser att ett sådant perspektiv skulle visa på de hinder som bottnar i genussystemet. De 
skriver att i vägledningsprocessen, som innebär att vidga perspektiv, ge en ökad insikt, 
en medvetenhet och en beredskap, bör det finnas ett genusperspektiv. Perspektivet är 
nödvändigt för att finna och se mönster som kan påverka vid val. Speciellt viktigt är det 
om vägledare upptäcker att ”en människa ”förminskar sig själv” och inte riktigt vågar sträcka sig efter 

sina drömmar” (Rodriguez Dobke & Johansson, 2003, s.41). Rodriguez Dobke & Johansson 
(2003) menar att det är då, i vägledningen, som vägledare ska ta reda på om det är en 
anpassning till genussystemet det handlar om.  

Föreställningar om kön och vad som anses vara manligt och kvinnligt speglas i hur 
ungdomar väljer gymnasieutbildningar och vad som påverkat dem i deras val. Karin 
Fransson och Gunnel Lindh (2004) har på uppdrag från Skolverket genomfört en 
kunskapsöversikt i syfte att öka kunskap omkring ungdomars val inför framtida studier 
eller yrkesval. I första hand relateras snedrekryteringen i gymnasieskola och högre 
utbildning till barn och ungdomars sociala bakgrund.  

Fransson & Lindh (2004) skriver att det inte är några större skillnader i utbildningsnivån 
i Sverige idag, men den stora skillnaden är att flickor och pojkar väljer utbildning efter 
kön. Att kvinnors utbildningsinriktning inte förändrats kan förstås genom att de 
områden som expanderat är de områden som kvinnor oftast gör sina val inom. 
Ungdomarna sätter själv gränser för vilka val som anses möjliga utifrån traditionella 
föreställningar. De väljer helt enkelt utifrån de förväntningar som finns på dem och inte 
utifrån sina förutsättningar. Fransson och Lindh (2004) lyfter fram att projekt och 
information har använts för att minska de traditionella valen. Resultatet av dessa 
insatser var negativt gällande flickorna, som inte bröt de traditionella valen. Mer 
positivt var det gällande pojkarna som ökade sina otraditionella val. De refererar till två 
olika teorier om vad som påverkar att ungdomar väljer en viss utbildningsväg. Den 
första är teorin om rationella val som innebär att eleven väljer utifrån vad utbildningen 
ska ge i framtiden – nyttan med utbildningen. Den andra teorin är socialisationsinriktad 
och innebär att eleven väljer utifrån ett könsrollsperspektiv. Genom normer i samhället, 
i familjen, i vänkretsen och via media överförs de värderingar som är rådande. Valet blir 
en bekräftelse på vad kvinnor och män kan utbilda sig till respektive arbeta med.  

Birgitta Fagrell (2000) har i sin doktorsavhandling undersökt om barn i åldern sju till 
åtta har föreställningar kopplat till kön och i relation till kropp, idrott, familj och arbete. 
Hon menar att barns föreställningar om kön och vad som är typiskt kvinnligt och 
manligt hämtar näring från rådande genusstrukturer i samhället. Undersökningsgruppen 
är yngre, än den grupp som denna undersökning hänvisar till, men ger ändå en bild av 
hur genusstrukturer påverkar barn och ungdomars syn på yrken samt vad de kopplar 
ihop med kvinnligt eller manligt. Fagrell skriver att barn inte bör ha kunskap om hur 
arbeten och arbetsmarknad är uppdelade och de borde inte heller ha något könssterotypt 
tänkande kring yrken och kön i så unga år. De skulle inte kunna genusifiera, koda som 
manligt och kvinnligt, de yrken som undersökningen omfattade. Barnen gjorde dock 
det, men inte utifrån att de vet hur det är utan Fagrell menar att det beror på andra 
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faktorer t. ex. TV, leksaker och den socialisationsprocess barnen ingått i under sina 
första 7-8 år. På något vis ”vet” barnen redan vad som gäller, dock utan att förstå logiken bakom  

( Fagrell, 2000, s.206). Fagrell gjorde en jämförelse mellan barnens genusifiering av yrkena 
i undersökningen och hur könssegregeringen såg ut på arbetsmarknaden och fann att 
dessa var väl överensstämmande.   
 

En Skolverksrapport (2007)9 innehåller intervjuer med vägledare, elever, lärare, rektorer 
och förvaltningschefer på ett antal skolor i sex kommuner i landet. I rapporten 
framkommer att studie- och yrkesvägledningen har brister. Alla intervjuade anser att 
studie- och yrkesvägledning är viktigt men att elever inte får den vägledning de har rätt 
till. Rapporten visar att den kunskap och de erfarenheter elever ska få för att göra ett väl 
underbyggt val inte uppfylls. Information, undervisning och vägledning sker till stor del 
i anslutning till gymnasievalet. De elever som intervjuats menar att de vill ha en tidigare 
vägledning än i år 8-9 för mycket kraft går åt till att fundera över framtida studie och 
yrkesval. Det framkommer även att lärarna berör relationen skolan - omvärlden i sin 
undervisning, men de skulle gärna se studie- och yrkesvägledaren som en resurs i det 
arbetet, men kan inte uttrycka på vilket sätt. Rapporten visar också på att det arbetssätt 
som gäller för skola – arbetsliv inte har förändrats nämnvärt, utan har en begränsning i 
några veckor runt praoperioderna vilket innebär att det inte ses som en ”kontinuerlig process 

genom elevens skolgång” (Skolverket, 2007, s. 9)  

2.4 Forskningsfrågor 
 

Utifrån vårt syfte har ett antal fokuseringar gjorts som kan sammanfattas i en ett antal 
forskningsfrågor. De berör primärt vägledares syn på genusmedvetenhet. I vårt arbete 
har därför följande frågor hamnat i fokus. 
 

• Hur uppfattar vägledare genusmedvetenhet? 
 

• På vilka sätt uppfattar vägledare att de arbetar med genusmedveten vägledning? 
 

• Hur upplever vägledare att de skulle kunna arbeta med elever i år 4-6 för att 
motverka könsbundna val?  

2.5 Avgränsningar 
Genus är ett stort forskningsfält som kan ses ur olika perspektiv. Undersökningen 
fokuserar på hur vägledare inom grundskolan ser på genusmedvetenhet och 
genusmedveten vägledning i år 4-6. Pedagoger och rektorer är andra viktiga grupper att 
studera för att få ett mera uttömmande svar på hur det arbetas med genus inom 
grundskolan, men på grund av tidsmässiga överväganden har detta varit ogenomförbart.  

                                                 
9 http://www.skolverket.se/sb/d/256;jsessionid=E0DA042879032180AE65889978EFA3A4 (2007-05-19) 
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2.6 Grundantagande 
Ett grundantagande är att genusmedveten vägledning utförs i liten eller ingen 
utsträckning i år 4-6. Vi utgår från att vägledarna ändå tycker att genusmedveten 
vägledning i tidigare årskurser kan vara en hjälp för elevernas framtida val.  

2.7 Kunskapssyn 
Vår kunskapssyn hör till det konstruktivistiska synsättet (Peavy, 1998) vilket innebär att 
man konstruerar sin egen verklighet genom interaktion med andra och att det därmed 
finns olika verkligheter. Vi som människor konstruerar oss själva genom att agera i 
processer. Socialt genom kommunikation, relation och interaktion och individuellt 
genom känslor, handlingar och tankar. Vår kunskapssyn utgår även från att vi ser och 
respekterar individens unika och lika värde, att varje individ har rätt till att få utbildning 
och arbete som den anser vara meningsfull och att dennes värderingar ska respekteras. 
Val av utbildning, yrke, arbete och livsform är en process som pågår under en stor del 
av en individs levnad. I grunden handlar det om att göra så goda val som möjligt utifrån 
egna utgångspunkter. För att kunna göra ett väl övervägt val behöver man kännedom 
om sig själv, om samhället, kunskap om alternativen och metoder att hantera 
valsituationen inför val av utbildning, yrke, arbete och därmed förknippad 
levnadsbana.10 Vi anser att vägledning i år 4-6 är ett led i att underlätta denna process 
för individen.  

3. METOD 

3.1 Undersökningsstrategi 
Eftersom undersökningens resultat bland annat ska beskriva hur vägledare uppfattar 
genusmedvetenhet samt hur de arbetar med detta i sin vardag lämpade sig den 
kvalitativa metoden väl då den är beskrivande i sin framställning. Sex kvalitativa 
halvstrukturerade intervjuer har utförts för att ge en bild av hur det kan se ut i just den 
regionen som undersökts. Innan intervjuerna har litteratur studerats kring området för 
att öka kunskapen inom ämnet. 

3.2 Metoder och tekniker 
Metoden för undersökningen har varit av kvalitativ karaktär. Ambitionen har varit att ge 
en beskrivande bild av vilken uppfattning de intervjuade vägledarna har av 

                                                 
10 http://www.vagledarforeningen.org/  (2007-05-19) 
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genusmedveten vägledning i år 4-6 samt hur de uppfattar att de skulle kunna arbeta 
genusmedvetet med elever. Kvalitativa intervjuer har utförts med hjälp av Mp3 spelare, 
bandspelare och/eller anteckningar. Respondenterna har fått öppna frågor som utgått 
från en intervjumall, se bilaga 1. Den kvalitativa metoden har passat undersökningen 
eftersom den går på djupet och är fri sitt upplägg. Det har på så sätt givits möjlighet att 
ställa följdfrågor för att få en djupare insikt. Utifrån hur verkligheten sett ut har de 
empiriska data från intervjuerna tolkats och analyserats tillsammans med tidigare 
beskriven litteratur. Den kvalitativa metoden är deskriptiv vilket innebär att de 
intervjuades livsvärld beskrivits på ett sätt som värdesätter sammanhang och mönster.  

3.3 Genomförandesteg  
Förfrågan om medverkan i undersökningen skedde via ett missivbrev, se bilaga 2, som 
skickades med e-post. Respondenterna ombads skicka sina svar tillbaka via e- post 
enligt ett utsatt senaste datum. 

Då svaren inkommit till det utsatta datumet, skedde det slutgiltiga urvalet genom att de 
först inkomna sex svaren blev våra respondenter i urvalskommunerna. På grund av 
tidsaspekten beslöt vi att intervjua tre vägledare var och använde oss av 
närhetsprincipen i det valet. Kontakt togs per telefon med var och en av vägledarna, i 
den ordning som vi fick svar via e-post, för att bestämma tid och plats för intervjun. När 
tid och plats avtalats genomfördes intervjuerna. Respondenterna har således själva gett 
samtycke till att delta i undersökningen. De vägledare som tackat ja till att medverka, 
utöver de sex första, kontaktade vi via e- post och tackade för visat intresse och 
förklarade urvalsprincipen.  

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
 
Urvalsgruppen är kommunala grundskolor i två kommuner i södra Norrland och 
beaktande då den geografiska närheten till forskarna. Sex vägledare eller den person 
som utför de studie- och yrkesvägledande uppgifterna på dessa skolor, är studiens 
intervjupersoner och avsikten var att göra sex intervjuer, tre i varje kommun.  
 
Den första kommunen har en lång tradition av industrihistoria bakom sig. De 
arbetsområden som är de största idag är handel och kommunikation, vård och omsorg, 
tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. Könsfördelningen inom de olika sektorerna är 
starkt segregerad enligt SCB: s statistik för år 2005 11 . I kommunen bor ca 95 000 och 
över 50 % av invånarna är i åldern 25-64. Utbildningsnivån i kommunen visar på att 
majoriteten i åldern 20- 64 har en 2-årig gymnasieutbildning och att personer med 
eftergymnasial utbildning i större utsträckning är kvinnor.  
 

                                                 
11 http://www.scb.se/templates/Standard____66690.asp (2007-05-23) 
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I kommunen finns ca 20 stycken grundskolor med elever från år F 6 – 9 och 12 stycken 
av dessa har elever i år 6-9. Antalet vägledare, som arbetar med elever i år 6-9, är 9 
stycken. Vissa av dessa har sina tjänster fördelade på flera skolor.   
 
Den andra kommunen har också en lång industrihistoria bakom sig med större delen 
inom träindustrin. De största arbetsområdena idag är inom tillverkning, vård och 
omsorg, handel och kommunikation samt företagstjänster. Könsfördelningen inom de 
olika sektorerna är liksom kommun 1 starkt segregerad enligt SCB: s statistik från 
200512. I kommunen bor ca 27 000 invånare. Utbildningsnivån i kommunen visar att 
majoriteten har gymnasial nivå samt att personer med eftergymnasial utbildning i större 
utsträckning är kvinnor.  
 
I kommunen finns ca 15 grundskolor, 4 av grundskolorna har elever i år 6 – 9 där det 
finns en vägledare på varje skola. 
 
Information söktes via kommunernas hemsidor om vilka grundskolor som hade en 
vägledare. Vid urvalet har det ej beaktats huruvida vägledarna har studie- och 
yrkesvägledarexamen eller ej.  

3.5 Datainsamling 
Tre stycken intervjuer genomfördes på vägledarnas arbetsrum och tre på ett lärcentrum 
där grupprum bokades. Respondenterna fick själva välja var de ville att intervjuerna 
skulle äga rum. Miljön vid intervjuerna var skiftande i fråga om ljus, ljud och 
möblering.  Sammanfattningen över forskningsetiska principer, se bilaga 3, delades ut 
innan intervjun, för att respondenterna skulle få veta sina och våra skyldigheter 
respektive rättigheter för att ta ställning till om de fortfarande var intresserade av att 
delta i undersökningen. Samtalsklimatet var lugnt och tryggt, då vi presenterat oss för 
varandra och haft en liten pratstund om andra ämnen än undersökningen innan den 
inspelade intervjun inleddes.  

Intervjun genomfördes muntligt utifrån intervjumallen (enligt bilaga 1). Respondenterna 
hade inte sett frågorna i förväg, utan enbart fått veta syftet med intervjun. Frågorna 
ställdes i den ordning som de är skrivna i mallen (enligt bilaga 1). Vid oklarheter 
ställdes följdfrågor som förtydligade svaret från respondenten.  

Tidsåtgången för intervjuerna var olika beroende på hur ingående vägledarna svarade på 
frågorna, i snitt var tiden för intervjuerna ca 20 min.     

Efter den inspelade intervjun tillfrågades respondenten om denne ville läsa 
sammanfattningen av den utskrivna intervjun och om vi fick återkomma om vi hade 
ytterligare frågor. 

                                                 
12 http://www.scb.se/templates/Standard____66690.asp (2007-05-23) 
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3.6 Tillförlitlighet 
Intervjufrågorna (enligt bilaga 1) har ställts mot varje forskningsfråga för att se 
relevansen i dessa utifrån det problemområde som arbetet syftar till att undersöka. 
Intervjufrågorna har även ”provats” av två genuspedagoger i en av kommunerna. De 
kontaktades för att de har kunskap om ämnet och kan därför se relevansen i 
intervjufrågorna utifrån undersökningens frågeställningar.  

Då undersökningen är genomförd med ett fåtal personer, kan inte forskningsresultatet 
generaliseras utan ska ses som en del i en helhet inom forskningsområdet. 
Respondenterna ses som primärkällor och kan därför medverka till högre tillförlitlighet i 
intervjusvaren. 
Vår förförståelse och tidigare kunskaper/erfarenheter kan påverka tolkningsprocessen 
vilket beaktats under arbetets gång. 

3.7 Etiska ställningstaganden 
I arbetet med intervjuerna har vi att lutat oss mot delar av Forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 1999) Dessa har i 
sammanfattad form delats ut till samtliga respondenter vid intervjutillfällena (enligt 
bilaga 3). Vi har informerat respondenterna om syftet med undersökningen, dock 
väldigt kort för att inte överföra våra åsikter eller tankar till respondenterna. Vidare har 
de fått information om undersökningens konfidentialitet. Respondenterna har i 
undersökningen benämnts som vägledare A-F för att garantera anonymitet när resultatet 
redovisats i arbetet. Respondenterna har själva fått välja var intervjuerna skulle äga rum 
och gett tillåtelse att intervjuerna fått spelats in, de har erbjudits att ta del av 
sammanfattningen av sin transkriberade intervju för att få möjlighet att korrigera 
eventuella tolkningsfel. Slutligen har de blivit erbjudna att ta del av det färdiga 
resultatet.  

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
I det första skedet, vid transkribering av intervjun, skiljde sig sätten att överföra den 
inspelade intervjun till skriftligt språk. De intervjuer som var inspelade via Mp-3 spelare 
lades över på dator och filerna konverterades för att de skulle kunna lyssnas av. 
Transkriberingen av intervjuerna skedde via avlyssning från datorn och skrevs ned via 
densamma. De intervjuer som var inspelade via bandspelare avlyssnades med denna och 
transkriberades sedan med hjälp av dator. Inför utskrifterna av intervjuerna beslutades 
hur detta skulle genomföras, att intervjuuttalandena skulle skrivas ut så ordagrant som 
möjligt. 
I andra skedet tolkades det utskrivna materialet av den som utfört intervjun. De 
komplexa intervjuutskrifterna meningskoncentrerades, det vill säga kortades av och 
sammanfattades. Det som inte uppfattades som relevant utifrån gemensamt utvalda 
kategorier eller för att besvara undersökningens forskningsfrågor togs ej med i andra 
skedet av analysprocessen. 
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I nästa steg, inför resultatredovisningen omprövades tidigare kategorier och byttes ut till 
tre temaområden som arbetats fram och som täckte relevant data utifrån 
undersökningens forskningsfrågor. Dessa redovisas under rubriken Resultat. 
De tidigare sammanfattningarna från andra skedet användes till viss del men 
huvudsakligen hämtades det redovisade resultatet ur intervjuutskrifterna. Under 
temaområdena meningskoncentrerades dessa data till sammanfattningar i löpande text. 

4. RESULTAT 
Resultatet från intervjuerna redovisas i meningskoncentrerad sammanfattad form. Citat 
hämtade från intervjuerna kommer att redovisas löpande för att förstärka särskilda 
uttalanden från vägledarna, vi ser även att det ger resultatredovisningen en mer 
”levande” framställning. 

4.1 Vägledarnas syn på genusmedvetenhet 
Genusmedvetenhet är ett begrepp som av vägledarna anses svårförklarat och de gör 
kopplingar till kön, begränsningar i studie och yrkesval och till den segregerade 
arbetsmarknaden. En vägledare uttrycker det på följande sätt: 

”Det tycker jag innebär för mig att kunna se och ta tillvara på alla kvinnors och mäns, flickor och 

pojkars möjligheter[…] och det betyder att ingen blir diskriminerad i något avseende när det 

gäller deras genustillhörighet” (vägledare D). 

Vägledarna menar att man ska börja tidigt, helst i förskolan, men inte senare än år 4-6 
med att göra barnen/eleverna medvetna om på vilket sätt genus påverkar dem. 
Vägledarna uttrycker det i termer som att bryta könsmönster och bli mindre låsta vid 
sina kön. Många menar att ju äldre eleverna blir desto svårare blir det att bryta 
traditionella mönster. En säger att ”samhället uppfostrar en att bli ett kön” (vägledare A) och 
tycker att det socialiserade könet är viktigare än det biologiska.   

Vissa drar paralleller mellan att arbeta genusmedvetet och att påverka eller styra 
eleverna mot otraditionella val. De menar att de inte pratar ”styrande” lägger inga 
värderingar i hur eleverna vill välja och menar att de arbetar med en neutral - 
värderingsfri vägledning. En vägledare säger ”Vill inte påverka åt det ena eller det andra 

hållet..[…] gör inte nå speciella grejer för att killar ska komma in på omvårdnad eller att tjejer ska komma in 

på teknik utan försöker vara öppen för alla” (vägledare A). 

Det finns faktorer som eleverna behöver vara medvetna om för att kunna göra ett friare 
studie- och yrkesval. Det syns i statistiken till gymnasievalet att genus kan vara ett 
hinder.  Därför menar många att diskussioner på ett tidigt stadium startar upp en process 
hos eleverna. ”Att göra dem medvetna, att ifrågasätta, kritiskt granska – det är en process. Genom 

processen får de en genusmedvetenhet” (vägledare F). Vägledarna förstår att det kan vara svårt 
för eleverna att välja otraditionellt och att påverkansfaktorer till stor del kan vara 
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uppväxtmiljön, där man ”skolats” in i vad som är kvinnligt/manligt eller den bilden 
eleverna har vad som är acceptabelt.  

”[..]  vi på skolan kan ju prata om allt möjligt, det är där dom växer upp det är så starkt 

förknippat med deras identitet, arv å miljö å sånt. Så där kan ju könsperspektivet bli starkt 

rådande, särskilt i en sån här bygd. Jag menar i stan kanske det är lättare att acceptera olika 

mer alltså, mer otraditionella val om man nu säger otraditionella utifrån familjens band. Men här 

är det fortfarande mycket bundet kring, ja, finns ju ganska stark homofobi exempelvis och ja 

mena, om du kolla, äh han ä bög. Alltså det är mycket sånt där att man förknippar vissa saker 

med, med, homosexualitet å såna här grejer” (vägledare B). 

Två vägledare tycker att det i första hand är pedagogerna d.v.s. lärarna, i förskola och år 
4-6 som ska medvetandegöra eleverna om genus. Aktiviteter som kan bidra till 
medvetandegörandet kan vara prao, kontakt med närsamhälle och arbetsliv och 
utvecklingssamtalet, det kan ses som studie- och yrkesorientering. En effekt av det 
kommer att vara att eleverna är medvetna när eleverna kommer för vägledning inför 
gymnasiet. Samma vägledare menar att man måste få eleverna att se att  

” att vi har en strikt uppdelad arbetsmarknad, det är fel, det är fullständigt groteskt. Bara att få 

eleverna att inse det, att så här kan vi inte fortsätta. Det är ju liksom en, ett resursslöseri utan 

dess like egentligen att inte dom, att inte, att man så att säga begränsar. Tjejerna begränsar sitt 

yrkesval till 13- 14 yrken, ja, å killarna till 300 höll jag på säga” (vägledare F). 

En annan menar att det här med manligt och kvinnligt tillhör SO-ämnet och därför 
kommer genus in naturligt där. 

En röd tråd i verksamheten efterfrågades av vägledarna för att kunna utveckla både sin 
egen och elevernas genusmedvetenhet. Det innebär att det måste finnas ett intresse och 
en prioritet för genusfrågor. En vägledare tryckte på att ”det ska finnas en genusmedvetenhet 

hos de som jobbar med barn och ungdomar”  (vägledare F). Flera av vägledarna säger att det finns 
planer på skolorna där det står att man ska arbeta med genus men de vet inte om det 
verkligen utförs. ”Alltså ska man ha en plan så ska den vara förankrad djupt i hjärtat hos alla anställda 

men så är det inte” (vägledare B). 

4.2 Vägledarnas arbetssätt idag 
Flera vägledare uttrycker att det inte har ett medvetet planerat arbetssätt gällande 
genusfrågor. Här kommer det upp att arbeta utifrån ett genusperspektiv kan anses som 
att styra in elever på otraditionella kvinnliga respektive manliga områden. En av 
vägledarna säger ”[..] är syftet att kvinnor ska ut och skruva i bilen och män ska stå i köket – är det ett 

genusperspektiv? Vad innebär ett genusperspektiv egentligen?” (vägledare B). Vägledaren menar att 
man måste fundera över det här innan så att inte man befäster redan befintliga 
föreställningar. 

 ” ja kolla här, nu står pappa helt plötsligt och lagar mat, det har han aldrig gjort i hela sitt liv. 

Varför det? Nej nu ska jag visa att också män kan laga mat. Å va gör mamma då? Nä mamma 

hon står å skruvar i bilen. Jaha okej. Å så visar det sig att maten blir skitäcklig och bilen går 

sönder ändå mer. Men jag menar, jaha, å då är det ju frågan, vad visar det på?. Jo det visar på 

att kvinnor kan inte laga en bil å män kan inte laga mat. Det är ju den bilden barnet får.[..] inte 
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att mamma kan göra allt, bäggedera, eller att det kanske är så att den som är bäst på att göra 

det, den gör det.”  (vägledare B) 

Några av vägledarna menar att arbetssättet kommer i informationen gällande 
gymnasievalet och/eller i det enskilda samtalet, men benämner det inte som 
genusmedveten vägledning. Speciellt tycker vägledarna, som arbetar på detta sätt, att 
det är viktigt att stödja de elever som väljer otraditionellt eftersom dessa elever kan stöta 
på hinder på arbetsplatser och bli ifrågasatta av kamrater. En av de vägledare som inte 
har ett speciellt arbetssätt, försöker berätta fördelar med tjejer t.ex. inom industrin och  
tycker att eleverna ska få komma ut och se hur det är för det man inte vet något om, 
väljer man inte.  

”Jag tycker att alla har den här gamla tron om industrin, att det är skitigt och lortigt så att det är, 

ja, å så har man en pappa som jobbat på mekaniken å då vet man ju hur det var […] Det är ju 

det man får återberättat, då vet man ju inget annat, då är vi där igen, medvetenheten ” 

(vägledare E).  

En vägledare berättar att i det enskilda samtalet berörs könets begränsade faktor 
och när eleverna är i tonåren och nästan vuxna, kan det ibland uppfattas som 
provokativt därför att man ifrågasätter de attityder och värderingar som eleverna 
redan har.  

Några av vägledarna berättar att de bjuder in eller att utomstående bjuder in sig själva 
för att berätta om ett eller flera yrken. De som kommer är ”brytare” och skildrar med 
egna ord sina upplevelser vilket vägledarna menar ger en bild av hur verkligheten ser ut. 
Några av vägledarna berättar om problem som ”brytar”-elever kan få på den praktik 
som de har. I något fall fanns inte duschmöjligheter och i ett annat fall förutsatte den 
manliga personalen på praktikplatsen att eleven inte skulle vara på en typisk manlig 
arbetsplats utan vara med ”tjejerna på kontoret”.(Vägledare B) 

Gällande eventuellt samarbete med genuspedagoger svarade alla vägledarna att de inte 
varit i kontakt med genuspedagogerna i kommunen överhuvudtaget och vet inte om 
skolorna har något samarbete eller kontakt med dem.  

4.3 Vägledarnas önskade arbetssätt 
De flesta vägledare är positivt inställda till att arbeta med genusmedveten vägledning på 
år 4-6. ”Om man börjar jättetidigt, förskolan så kanske det om några generationer har jämnat ut sig” 

(vägledare A). 

De arbetssätt som de anser sig kunna använda sig av är bl.a. gruppvägledning, 
värderingsövningar, arbete med material som stärker självuppfattningen. Diskussioner 
fann flera som viktigt för att fånga elevers tankar om vad genus är och varför de tänker 
på det sätt de gör. Flera vägledare ansåg att det finns fördelar med att eleverna får prova 
på arbetsplatser som inte är typiska för deras kön för att få skapa en egen uppfattning.  

Kunskap om yrken kan ge ett bättre underlag inför samtalen med eleverna före 
gymnasievalet. En vägledare tycker att samarbete med näringslivet är ett viktigt 
arbetssätt och ser vikten av att arbetsgivare förmedlar sina behov av att t.ex. få in fler 
tjejer i industrin. Två vägledare ansåg att arbeta utmanande och provocerande kan öka 
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intresset för otraditionella val. ”Jag ska ju vidga perspektiven å jag ska försöka få dom å tänka 

kritiskt å men det kan också upplevas som provokativt va” (vägledare F). 

Vägledarna tycker olika om hur genusmedveten vägledning ska bedrivas, gällande vem 
som ska ha ansvaret. En vägledare ser en distinktion mellan studie- och yrkesvägledning 
och studie- och yrkesorientering. Om den senare sägs ”det är ett ämne som vem som helst, eller 

ska ansvara för, å framförallt är det alltså pedagogerna, lärarna som ska ansvara för det […] å jag ska 
supporta och biträda dom i det ” (vägledare F). Vägledaren menar att vägledningssamtalet kan 
vara ett komplement till studie- och yrkesorienteringen i år 4-6. En annan ser det 
positivt att ha ansvaret för och arbeta med eleverna i år 4-6. ”ja det skulle va lite kul faktiskt. 

Om man skulle se nån förändring sen då […] när de börjar fundera inför gymnasiet, om man kan se att det 

kanske hade nån effekt ändå det där man gjorde då” (vägledare C)  

När det gäller samarbete med genuspedagogerna är de flesta överens om att ett framtida 
samarbete skulle kunna vara givande, beroende på vad genuspedagogerna kan bidra 
med. En vägledare berättar att en inbjudan har skickats till genuspedagoger för att delta 
på en vägledarträff. En annan skulle gärna vilja gå en utbildning i vägledning med 
inriktning genus, men säger också att samarbete med genuspedagoger är ett sätt.  

Vägledarna upplever att det största hindret till att arbeta i år 4-6 utifrån önskat arbetssätt 
är tiden som de har till förfogande. Många arbetar på flera skolor och en vägledare 
menar att när elevantalet sjunker så finns en risk att tiden för vägledare minskas 
ytterligare. En annan tycker att studie- och yrkesvägledning är viktigt att satsa på 
eftersom det är en viktig utvecklings- och förändringsfaktor, men menar att det dras 
hellre ner än satsas på vägledningsresurser eftersom vägledare ses som kringpersonal 
och då sparar man på den yrkesgruppen. Ett annat hinder som flera av vägledarna 
upplever är att de behöver aktualisera kunskap kring genusfrågor för att på så sätt öka 
den egna medvetenheten. 

5. ANALYS 
Vi kan utifrån empirin tydligt se att vägledarna tolkar begreppet genusmedvetenhet 
olika. Ordet ses som svårt att definiera eller svårgreppbart och flera vägledare använder 
istället begreppet kön, manligt/kvinnligt och könsmönster som alternativ till genus. 

 I Hirdman (2001) och i Svaleryd (2002) behandlas begreppen kön och genus och 
skillnaden mellan dem. Hirdman (2001) menar att begreppet kön kan ses som diffust 
och att begreppet ibland kan kopplas mot det biologiska könet och ibland mot det 
”sociala könet”.  Vi kan i vår empiri se att det Hirdman (2001) menar, även syns i 
vägledarnas uppfattning. I Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998), som är 
vägledarnas/skolpersonalens styrdokument, används inte ordet genus, utan ordet kön 
används i olika skrivningar som t.ex. motverka könsbundna val och motverka 
traditionella könsmönster. Svaleryd (2002) tar också upp förhållandet mellan begreppen 
kön och genus och menar att könsroller ”är det rådande begreppet inom skolan” (Svaleryd, 2002, 

s.29.) Enligt vår tolkning kan begreppsförvirringen mellan de båda orden och att genus 
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fortfarande inte har legitim status inom skolvärlden, ha betydelse för hur vägledarna 
uppfattar begreppet genus. 

Enligt skolans styrdokument Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) anges tydliga 
riktlinjer och mål att skolan ska arbeta med att motverka könsmönster och att elever ska 
ges den kunskap de behöver för att göra ett val som inte är grundat utifrån kön. Som vi 
förstår vägledarna ska pedagogerna från år 1 till år 9 arbeta medvetet med genus 
betydelse och påverkan, fortlöpande som en process. Vi uppfattar att det finns en risk 
för att fokuseringen på att motverka könsmönster och könsbundna val ligger i år 8 - 9 
och då framförallt inom studie- och yrkesvägledningen. I Svaleryd (2002) betonas 
vikten av att all personal som arbetar med barn och ungdomar i skolverksamhet bör ha 
kunskap om genus och på vilket sätt det kan påverka elevers studie- och yrkesval. För 
att kunna arbeta genusmedvetet menar hon att det krävs en kännedom om egna 
uppfattningar och hur man bemöter eleverna för att inte förstärka rådande normer och 
värderingar. I vår undersökning kommer det fram att vägledarna inte tror att skolorna 
arbetar aktivt utifrån ett genusmedvetet arbetssätt, trots att det finns planer som säger att 
man ska arbeta med dessa frågor. Vägledarna upplever ej arbete med genusfrågor som 
ett prioriterat område, vilket innebär att det inte finns någon röd tråd som genomsyrar 
verksamheten för att motverka könsbundna val. Vad vi förstår utifrån vägledarnas svar 
är det ett arbete som de önskar för att få en helhetssyn från förskola och uppåt. 

Gottfredsson (2002), menar att elever tidigt, under sin socialisationsprocess, tar till sig 
föreställningar om vad de anser vara kvinnligt/manligt när det gäller yrken. Som vi 
förstår vägledarna menar de att det är svårt för eleverna att välja ett otraditionellt yrke 
beroende på var man växt upp och vad som anses accepterat. Dessa tankar om 
samhällets påverkansfaktorer återfinns i Beauvoirs (2002) och Hirdmans tänkande 
(2001). Utifrån vår empiri tycker vägledarna att det behövs en genusmedvetenhet hos 
eleverna så tidigt som möjligt för att de inte ska begränsa sitt eget yrkesval. Dessa 
uppfattningar får inte bli ett hinder i elevernas val vilket stämmer väl överens med vad 
som framkommit i Fransson & Lindh (2004).   

Under intervjuerna berättade vägledarna att de inte medvetet arbetar med genusfrågor i 
sin vägledning vare sig under år 4-6 eller år 7-9 trots att de anser att det är både viktigt 
och nödvändigt. Vi uppfattar utifrån empirin att somliga vägledare ändå arbetar med 
genusmedvetenhet och vidgar elevers perspektiv. De bjuder in s.k. ”brytare” och när de 
träffar elever inför gymnasievalet och i vägledningssamtalet fångar de diskussioner som 
berör otraditionella val. Där kan vi se likheter med det som beskrivs av Lindh (1988) 
och Peavy (1998) där författarna menar, att vägledning bland annat ska ge eleverna 
vidgat perspektiv om föreställningar, hinder och påverkansfaktorer som kan begränsa 
inför studie- och yrkesval. I empirin ser vi en tydlig samstämmighet mellan vägledarna 
gällande att eleverna måste få komma ut och se hur det ser ut i ”verkligheten” på 
arbetsplatser för att kunna ”riva” befintliga föreställningar kring yrken. Vi ser en likhet 
med det Gottfredsson (2002) menar att om en omprövning av befintliga föreställningar 
inte sker kan det finnas en risk att barnen utesluter yrket från sin kognitiva karta. 
Vägledarna stöttar och uppmärksammar de elever som väljer otraditionellt för att det 
kan finnas svårigheter för elever som är s. k ”brytare”. Detta ser vi stämmer väl överens 
med skrivningen i SOU 2004:43 (Löfström, 2004).Utredningen menar att en orsak till 
det könssegregerade utbildningssystemet är att eleverna kan ha föreställningar om att ett 
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otraditionellt val kan komma att innebära svårigheter och diskriminering vilket kan leda 
till att elever väljer bort sådana alternativ. 

Vår uppfattning är att vissa vägledare ifrågasätter elevernas val för att vidga perspektiv 
medan andra väljer att inte lyfta upp genusperspektivet genom att poängtera sin 
”neutralitet”. Rodriguez Dobke & Johansson (2003) poängterar vikten av att som 
vägledare ”förstå genusordningen och de mekanismer som ser till att den ständigt återskapas än att vara 

förment könsneutral”. (Rodriguez Dobke & Johansson, 2003,s. 41) Vi kopplar detta till Hirdman 
(2001) och ställer oss undrande inför att man ser sig som neutral, är man då en del i det 
pågående genussystemet?  

Det finns en önskan hos vägledarna om att arbeta genusmedvetet i år 4-6 för att eleverna 
ska få en ökad förståelse för vad som påverkar dem i deras val till gymnasiet. Det 
arbetssätt som vägledarna vill anamma stämmer väl överens med hur Svaleryd (2002) 
beskriver att man kan arbeta med genusfrågor i skolan för att öka medvetenheten hos 
eleverna. De arbetssätt som vägledarna beskriver ger eleverna möjlighet till att utöka sin 
tidigare nämnda kognitiva karta utifrån självbilden och de yrken de kan tänka sig.  

Vi uppfattar utifrån vår empiri att vägledarna ser hinder för det önskade arbetssättet och 
ett av dem är att vägledning inte är prioriterat inom skolan. Att tiden för vägledning 
alltför ofta endast räcker till för att förbereda eleverna inför gymnasievalet. Vägledarnas 
uttalanden är i enlighet med Skolverkets rapport, (2007)13 som visar att studie- och 
yrkesvägledning är koncentrerad till de senare åren och framförallt i samband med 
gymnasievalet. Ett annat hinder som vissa av vägledarna lyfte fram var otillräcklig 
kompetens inom området.  
 
Utifrån de svar vi fått förstår vi att den kompetensen inte utnyttjas av vägledarna, men 
de ställer sig positiva till att få ett stöd av genuspedagogerna för att få den kunskap de 
behöver för att kunna arbeta mer genusmedvetet i framtiden.   

Trots att vägledarna anser det viktigt med genusmedveten vägledning och har ett önskat 
arbetssätt visar resultatet att det inte utförs i den grad de önskar. I empirin framkommer 
att vägledarna ser en tydlig könsuppdelning i statistiken till gymnasievalen och på 
arbetsmarknaden, vilket bekräftas av SCB (2006). Där påvisas att gymnasievalen är 
fortsatt segregerade och att detta kan rendera i en fortsatt könsuppdelad arbetsmarknad. 
I SOU 2004:43 (Löfström, 2004) konstateras att en faktor till att könssegregeringen på 
arbetsmarknaden upprätthålls är att det fortfarande finns en uppdelning utifrån kön i 
valen till gymnasiet och att det kan ha betydelse i vilken ålder eleverna gör sina val. De 
menar också att man kan se hur uppdelningen kommer att se ut på den framtida 
arbetsmarknaden genom att utläsa hur könsuppdelningen ser ut i gymnasievalen. 

                                                 
13 http://www.skolverket.se/sb/d/256;jsessionid=E0DA042879032180AE65889978EFA3A4 (2007-05-19) 
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6. SLUTSATSER 
Vårt grundantagande var att genusmedveten vägledning utförs i liten eller ingen 
utsträckning i år 4-6. Vi utgick från att vägledarna tycker att genusmedveten vägledning 
i tidigare årskurser kan vara en hjälp för elevernas framtida val. Vi upplever att vårt 
antagande stämmer väl överens med det resultat som framkommit. 

Begreppet genusmedvetenhet har olika betydelse för vägledarna. De finner begreppet 
svårdefinierat och ser anknytning till socialisation, begränsningar utifrån kön och att 
elever kan ha förutfattade meningar kring yrken. Genusmedvetenhet är något som av 
vägledarna uppfattas som viktigt att ha kunskap om för vägledare, skolpersonal och 
elever för att motverka könsbundna val.  
 
Vägledarna arbetar inte med planerad genusmedveten vägledning men de flesta utför 
olika aktiviteter som kan relateras till genusmedveten vägledning. Det innebär enligt vår 
tolkning, att de har en omedveten medvetenhet om genussystemet och vilken betydelse 
det kan ha för vägledningens arbetsfält.  
 
Vägledarna upplever att de skulle kunna i tidigare år om de hade tid och om det var 
prioriterat på skolan. Vi ser inga begränsningar hos vägledarna i hur de vill arbeta i år 4-
6 om tid funnits. De ger förslag på många olika arbetssätt som syftar till att eleverna ska 
få kunskap om sig själva – vilka föreställningar de har, om normer och värderingar som 
finns i samhället som omedvetet blir begränsningsfaktorer och om yrken som eleverna 
inte känner till eller har förutfattade meningar om. Syftet för vägledarna med att arbeta 
med elever i de tidigare åren är att kunna vara en bidragande faktor till att 
gymnasievalens könsrigida struktur kan lösas upp och att eleverna har gjort ett fritt val 
utifrån intresse. 

7. DISKUSSION  
7.1 Resultatdiskussion 

I vårt problemområde beskrev vi den segregerade utbildnings – och arbetsmarknaden 
och vilka följder det kan få om dessa består. Att genussystemet påverkar dessa områden 
råder ingen tvekan om, med tanke på hur t.ex. reklam för olika yrken är 
sammankopplade med kvinnligt/manligt i sin framställan. Ett annat exempel är 
gymnasiekataloger som är väl värd att studera ur ett genusperspektiv. De bilder som 
presenteras i kataloger tillsammans med respektive program är ofta utformade så att de 
stärker de könsbundna valen än vice versa. Om inte en diskussion om genus tas upp på 
skolor är det risk för att rådande normer och värderingar i samhället reproduceras. Vi 
vet inte hur genuspedagogerna utnyttjas idag som resurser för skolans personal, men vi 
skulle se det positivt om genuspedagogernas kunskaper användes flitigt av både 
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pedagoger och vägledare. Det kan, om det vill sig väl, ge eleverna större möjligheter till 
att göra ett väl underbyggt val som ej grundar sig på kön, utan på det ”fria valet”. 

Utifrån empirin har det framkommit att vägledarna uppfattar genusmedvetenhet olika. 
Vi ställer oss frågande inför hur genusmedvetenheten uppfattas. Detta fenomen, att 
vägledarna tolkar begreppet olika, tror vi till viss del kan bero på att genusmedveten 
vägledning ges liten eller ingen prioritet på de skolorna som vägledarna arbetar på. 

Kanske kan det bero på att begreppet inte fått genomslagskraft inom skolvärlden, utan 
fortfarande ligger som ett oreflekterat begrepp och att det gällande begreppet är kön 
som är den skrivning som används i Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998). Vi har 
under intervjuerna fått indikationer på att användningen av ordet kön har koppling mot 
individerna tjej - kille, inte som ett övergripande ord i betydelsen att man ser både 
individ och samhällets struktur vilket genus ses som (Hirdman, 2004).  

Resultatet har visat att vägledarna arbetar genusmedvetet i liten utsträckning oavsett 
elevernas ålder. Vi tror det kan få till konsekvens att de traditionella valen fortsätter att 
dominera i gymnasievalen, vilket i sin tur leder till en fortsatt könsuppdelad 
arbetsmarknad. (Löfström, 2004) Detta behöver brytas. Vägledare håller med om att 
inte halva arbetskraften kan stå utanför. Sättet de vill förändra detta på återfinns i att 
vägledarna i undersökningen ger uttryck för att vilja arbeta med att vidga perspektivet 
hos eleverna i tidigare år, vilket stämmer väl överens med det elever uttrycker i 
Skolverkets rapport (2007)14.  

En intressant reflektion är att vägledarna har olika uppfattning om vem som bör ha 
ansvaret för arbetet i år 4-6 - den enskilde vägledaren, den enskilda pedagogen eller om 
det ska vara ett samarbete mellan yrkesgrupperna. Vägledarna har olika syn på vad 
vägledning och studie- och yrkesorientering innebär. Vägledning kopplas ihop med 
samtalet och studie- och yrkesorienteringen mot information till elever om 
påverkansfaktorer, yrken och arbetsmarknad.  

Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) uttrycker att vägledare ska stödja övrig 
personal i arbetet med studie- och yrkesorienterande insatser. Därför anser vi att vår 
yrkesgrupp har ett ansvar för att öka samarbetet med pedagoger. Detta skulle kunna 
utmynna i att elevers förutsättningar till ökad medvetenhet om vad som kan påverka 
inför studie- och yrkesval höjs. Utifrån det här resultatet kan vi se en brist med att vi 
inte har intervjuat pedagoger för att få ytterligare uppfattningar om ansvarsfördelningen. 

I efterhand konstaterar vi att våra intervjuer hade kunnat fördelas på tre urvalsgrupper i 
två grundskolor, rektor, vägledare och pedagog för att få en helhetsbild av vårt 
studieobjekt. Hade vi gjort så, hade kanske förutsättningarna ökat för att starta upp ett 
arbete kring genusmedvetenhet.  

En vinst vi kan se med vårt arbete är att det är viktigt att få med genus som en struktur 
som påverkar individerna, ett arbetssätt för framtiden. Inte bara för vägledarna, utan för 
alla i skolan, ytterst även för alla i samhället för att effektivisera och individualisera 
ungdomars/barns val. 
                                                 
14 http://www.skolverket.se/sb/d/256;jsessionid=E0DA042879032180AE65889978EFA3A4 (2007-05-19) 
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7.2 Metoddiskussion 

Vi valde den kvalitativa metoden med intervjuer för att få vägledarnas uppfattningar och 
upplevelser av vårt studieobjekt. Vi ser att den metoden passade för vårt ändamål då vi 
fått ta del av berättelser som givit svar på våra forskningsfrågor. Det har varit intressant 
och givande att höra hur vägledare ser på genusmedvetenhet i vägledning och i arbetet 
med elever i tidigare år.  

Antalet intervjuer var lämpligt utifrån den tidsram vi hade men det hade varit givande 
om vi intervjuat fler för att se om vi fått ett likartat resultat. Vi kan inte generalisera vårt 
resultat, utan resultatet är gällande utifrån sex vägledares perspektiv i två kommuner.  

Det vi kan se som negativt med urvalsmetoden är att vi inte fick en jämn könsfördelning 
på respondenterna därför att urvalet skedde utifrån de sex först inkomna svaren. 
Eftersom undersökningen behandlar genus hade det varit intressant att undersöka 
likheter och olikheter mellan kvinnors och mäns syn på genusmedveten vägledning. 

Från början hade vi tänkt göra intervjuerna tillsammans men det visade sig att det var 
omöjligt att få flera intervjuer samma dag på våra bostadsorter. Gemensamma intervjuer 
hade kunnat medföra att vi att vi även fått möjlighet att väga in det icke textbundna men 
utifrån våra forskningsfrågor som fokuserar på uppfattningar ansåg vi kunde göra 
intervjuer var för sig utan att förlora innebörden och förståelsen för vad respondenterna 
uttryckte. 

Vårt omprövande av inte använda de meningskoncentrerade resultaten från andra skedet 
i analysprocessen upplevde vi som positivt. Genom att istället använda oss av 
intervjuutskrifterna som underlag för resultatredovisningen, upplevde vi 
intervjusituationernas känsla och sammanhang. Detta i sin tur bidrog till att minska 
tolkningar av respondenternas berättelser. 

 

7.3 Framtidsdiskussion 

I undersökningen har vi kommit fram till att genusmedveten vägledning utförs i liten 
omfattning. Vi anser det är en nödvändighet att uppmärksamma påverkansfaktorer för 
att ge eleverna förutsättningar till väl underbyggda val som inte är begränsade utifrån 
kön. Vi tror att ett medvetet arbetssätt kan medföra att eleverna inte begränsar sina val 
utifrån stereotypa bilder som de kan ha med sig om yrken och vad som anses som 
kvinnligt och manligt.  

Med stöd från Gottfredsson (2002) ser vi en vinst i att påbörja genusmedveten 
vägledning redan i år 4-6 då hon menar att det är i den åldern begränsningsprocessen 
gällande yrken är mest vanligt. Vi har inte funnit annan forskning som är kopplat till 
genusmedveten vägledning i år 4-6, därför skulle det vara intressant och värdefullt om 
vår studie bidrar till att ytterligare forskning sker inom området. Vi efterlyser även 
forskning om genus och vägledning eftersom vi upplever att den genusforskning som 
finns framförallt är riktad mot förskola och pedagoger i skolan. 

Utifrån det resultat som framkommit i denna undersökning ser vi en relevans i att 
undersöka hur ett eventuellt samarbete med vägledare, pedagoger och genuspedagoger 
skulle kunna se ut och fungera. Det skulle även vara av intresse om en undersökning 
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gjordes med elever som fått vägledning i tidigare år, för att få svar på om det innebär en 
minskning av könsbundna val till gymnasiet. 

Vi hoppas att vår uppsats är ett bidrag till diskussionen på vilket sätt man kan motverka 
könsbundna val och en segregerad arbetsmarknad.   
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Bilaga 1, Intervjumall 
 
Vad innebär begreppet genusmedvetenhet för dig? 
 

I vilken åk tror du att det är mest relevant att påbörja genusmedveten vägledning?  

 
Vilka fördelar respektive nackdelar anser du finns med att börja med genusmedveten 
vägledning i mellanstadiet?  
 

Ser du några hinder för att jobba med genusmedveten vägledning på mellanstadiet? Om 
ja i så fall vilka hinder? 

 

Hur arbetar du idag med genusfrågor i din vägledning? Om du gör det, skulle det sättet 
att arbeta fungera på mellanstadiet?  

 

Hur skulle du vilja arbeta med genusfrågor i informationen kring studie och yrkesval på 
mellanstadiet? 

 

Hur arbetar den här skolan idag med genusfrågor? 

 

Finns det något samarbete med kommunens genuspedagoger? 

 
Övrigt som du vill tillägga? 
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Bilaga 2, Missivbrev 
Hej, 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Studie – och yrkesvägledarprogrammet, 
Lärarhögskolan i Stockholm. Vår sista kurs som börjar v 14 och avslutas v 23, består av 
att skriva en vetenskaplig uppsats på C-nivå.  

Under de 2, 5 år vi studerat har vi bland annat läst litteratur om hur kön kan påverka val 
av utbildning och i framtiden det yrke man väljer. Det har gjort oss mer nyfikna på 
området. Vår utgångspunkt i uppsatsarbetet är att vi tror att de könsbundna valen kanske 
skulle kunna förändras om eleverna i mellanstadiet fick ökad medvetenhet om att genus 
kan vara en påverkansfaktor för deras framtida val av studier och arbete.  

Vi skulle vilja att du deltar i vår studie för vi ser att ditt bidrag medverkar till en ökad 
förståelse för fenomenet.  

Studien kommer att läsas av vår handledare och examinator. Vår färdiga uppsats 
kommer att publiceras via Lärarhögskolan i Stockholm och kan nås via sökning på 
Internet. Anonymiteten garanteras på så sätt att varken ditt namn, skolans namn eller 
kommunens namn kommer att finnas i studien.  

Vi tänkte genomföra undersökningen via en personlig intervju efter en intervjumanual. 
Intervjutiden kan vara mellan 30- 45 minuter. Om du accepterar, kommer vi även att 
spela in samtalet, för att inte viktig information från dig går förlorad. Om du föredrar att 
inte bli inspelad, skrivs svaren ned.  

Vill du läsa igenom den sammanfattande intervjun innan vi analyserar den, för att ändra 
eller lägga till så finns den möjligheten. Slutligen får du ta del av det färdiga resultatet 
om du så önskar. 

På grund av begränsad tid för undersökningen så önskar vi svar senast 2007-04-18 via 
e-post. Därefter kommer vi kontakta dig för att boka tid för intervjun. 

Om du har några frågor så kontakta oss gärna. 

 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar 

 

Annelie Sundberg 

073-828 60 76 eller via mail: annelie60@spray.se 

Petra Lindström 

070-674 70 55 eller via mail: petra.lindstrom@soderhamn.com 
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Bilaga 3,Sammanfattning av forskningsetiska 
principer  
 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regel: 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. 
Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 
kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

Den information som ges kan vara mer eller mindre detaljerad. I förhandsinformationen 
skall ingå den projektansvariges namn och institutionsanknytning för att underlätta 
kontakten med ansvarig forskare. Undersökningens syfte skall anges och en beskrivning 
ges av hur undersökningen i stora drag genomförs. Forskaren skall givetvis betona de 
vinster i fråga om ny kunskap etc. som forskningen i fråga kan komma att bidra till för 
att motivera till deltagande. 

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Detta krav kan konkretiseras i följande regler: 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 
vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 
undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att 
detta medför negativa följder för dem. Denna rätt för undersökningsdeltagare att avbryta 
sin medverkan innebär inte automatiskt att forskaren måste förstöra tidigare insamlade 
data från den aktuella personen. Huruvida så skall ske beror bl.a. på hur den initiala 
informationen till deltagarna utformats. Forskaren har rätt att söka motivera de 
medverkande att kvarstå i forskningsprojektet. Denna påverkan får dock ej ta sig sådana 
former att de berörda inte längre självständigt kan fatta beslut om avbrytande. 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 
utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte 
föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 
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Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. 

Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och 
sekretess. Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler: 

 

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter 
om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 
beträffande sådana uppgifter. 

 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på 
ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet 
gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall 
vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Med avrapportering 
avses här både skriftligt offentliggörande (publicering) och muntlig redogörelse för 
andra än projektpersonal. Regeln innebär således att personuppgifter inte får lämnas ut 
till utomstående och att avrapportering skall ske i former som omöjliggör identifiering 
av enskilda. 

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler: 

 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller 
åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter 
särskilt medgivande av den berörda. 
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