
Stockholm Universitet 

Institutionen för pedagogik och didaktik 

Examensarbete 30 hp 

Mastersprogram i Karriärutveckling och vägledning (120 hp) 

Vårterminen 2011 

Handledare: Lars Jalmert 

Examinator: Petra Roll Bennet 

English title: Say is it possible for career counselors to counteract traditional gender patterns? 

 

Säg är det möjligt för 

studie- och yrkesvägledare 

att motverka traditionella 

könsmönster?  

Keynemo, Monica 



 

2 

 

Sammanfattning 

 

Säg är det möjligt att motverka traditionella könsmönster, trots strukturer som formar 

oss så att vi omedvetet styrs att välja utbildningar som leder till könstraditionella 

yrkesval? Att få kunskaper om och ge redskap för ett praktikorienterat 

jämställdhetsarbete i studie- och yrkesvägledning är syftet med denna 

aktionsforskningsstudie. De vägledare som deltar har intresse för och kunskap om 

genusvetenskapliga perspektiv och kan ses som goda exempel. Vägledarna deltar 

genom två intervjutillfällen och en månads fokusering på uppdraget att motverka 

traditionella könsmönster. De använder olika metoder och berättar om positiva, 

neutrala, obekväma, häftiga och negativa reaktioner från sökande. Resultatet beskriver 

hur vägledarna ser på sitt uppdrag och hur de omsätter sina kunskaper i pedagogisk 

praktik och hur de bemöter och tolkar reaktioner som de får från sökande. Under 

arbetets gång ökar den självinsikt som följer av att förstå hur svårt det är att inte göra 

kön. Metodutveckling har betydelse för att omvandla förhållningssätt till aktiv handling, 

men det avgörande är attityden till uppdraget. Slutsatser som dras är att uppdraget att 

motverka traditionella könsmönster kan innebära att upptäcka dessa könsmönster i 

vardagen, att vägra kategorisera utifrån kön och att inse att vi med hjälp av förändrade 

förväntningar tillsammans kan ändra det som ses som normalt.  
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Abstract 

 

Say is it possible to counteract traditional gender patterns, even if structures shape us so that 

we unconsciously are guided to choose courses that lead to gender-traditional career choices? 

To learn about and provide tools for a practice-oriented work with gender equality in 

educational and vocational guidance is the purpose of this action research. The counselors 

involved have an interest in and knowledge of gender perspectives and can be seen as good 

examples. They participate through two interview sessions and a monthly focus on the 

mission to counteract traditional gender patterns. They use different methods and reports of 

positive, neutral, awkward, violent and negative reactions from applicants. The results 

describe how counselors view their mission and how they apply their knowledge in teaching 

practice. It also shows how they respond to and interpret the reactions they receive from 

applicants. In the process they increase their self-awareness resulting from the understanding 

of how hard it is not to construct the gender stereotypes. Method development is important to 

transform attitudes to positive action, but what matters is the attitude towards the mission. 

Conclusions drawn are that the mission to counteract traditional gender patterns may mean to 

detect these gender patterns in everyday life, refuse to categorize on the basis of gender and 

realize that if we are changing expectations, together we can change what is seen as normal. 
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Förord 

 

Jag är glad att jag blev pojke. Flickor har så mycket att göra – noppa ögonbrynen, raka benen, ja, 

det är ju frivilligt, men de vill ju inte se ut hur som helst, dra hår här och klippa tånaglar och måla 

dom. 

                         Pojke med storasystrar, 13 år. 

 

Så är det nu dags även för mig att skriva ett förord till mitt examensarbete i 

masterutbildningen Karriärutveckling och vägledning vid Stockholms Universitet. Jag har lärt 

mig av hur andra gör och har därför läst en hel del förord. Måste erkänna att det har funnits ett 

litet distanserat småleende på mina läppar åt de återkommande fraserna om underbara familjer 

som ”stått ut” och fantastiska handledare som verkar finnas i mängd. Nu inser jag 

verkligheten bakom orden. Nu är det jag som vill tacka dem som är kvar, till exempel min 

man för hans oerhörda förmåga att förstå att det här arbetet har varit så viktigt för mig och 

min mor som har försökt förstå vad det egentligen är jag håller på med, mina barn som undrat 

när jag äntligen kommer att vara klar och kära vänner som förhoppningsvis är kvar. Jag tackar 

också min rektor som beviljat kompledigt när det som bäst behövdes, arbetskamraterna som 

har fått lite extra att göra just då och ni andra som har uppmuntrat mig att göra det som jag 

verkligen vill. Lars Jalmert har varit den perfekta handledaren för mig. Han har varit 

tillgänglig och snabb med sina kommentarer och gett mig stor frihet att arbeta efter eget 

huvud. På slutet var det bara en fråga som han vägrade svara på, den om hur jag skulle göra 

om jag inte hann klart. Tack för en fantastisk handledning, så var det sagt. Men fram för allt 

tack till de generösa och engagerade vägledarna som har gett insikter om hur det är att som 

studie- och yrkesvägledare motverka traditionella könsmönster. Det är en komplex uppgift 

och jag hoppas att resultatet av detta arbete ska komma till nytta i vägledningsprofessionen, 

både för er som så frikostigt delat med er av era möjligheter och svårigheter, men också till 

andra som vill utvecklas i sin förmåga att se omedvetna könsmönster som riskerar att 

cementeras om vi inte ständigt arbetar för förändring.   

Ljungby den 26 maj 2011, 

Monica Keynemo.
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1. INLEDNING 

 

Inledningsvis presenteras problemområdet och den förförståelse som ligger till grund 

för syftet och de forskningsfrågor som ställs. Kunskapssynen som förklarar hur jag 

uppfattar och når kunskap redovisas därefter och kapitlet avslutas med definitioner av i 

studien förekommande begrepp. 

 

1.1 Problemområde 

 

Människan är dömd till frihet enligt den franske filosofen Jean Paul Sartre (1923-1980). Han 

menar att människan är fri att genom sina val skapa sig själv. Den friheten skapar ångest och 

kan göra att vi begränsar oss till att vara det som är givet, det som är förväntat (Azar, 2004). 

Mitt val av problemområde handlar om möjligheten och svårigheten att ha som uppgift att se 

till att människor inte begränsar sig. Den begränsning som jag vill fokusera på handlar om val 

av yrke och utbildning i ett könsperspektiv med inriktning på skolans studie- och 

yrkesorientering.  

 

Tillsammans har lärare och alla medarbetare i skolan en skyldighet att följa läroplan, skollag 

och diskrimineringslag som poängterar att begränsningar på grund av kön ska motverkas 

(Lgr11; SFS 2010:800; SFS 2008:567).  Att könsmönster fortfarande begränsar val av 

utbildning, karriär, yrke och framtid råder ingen tvekan om, trots att det har forskats om 

jämställdhet inom skolan under närmare ett halvt sekel (SOU 2010:35). Sedan lång tid 

tillbaka består könssegregationen i både utbildningsväsende och på arbetsmarknad (SOU 

2004:43). De yrkesinriktade gymnasieprogrammen är till exempel fortfarande starkt 

könssegregerade (Löfström, 2005). Det får konsekvenser inte endast för individen, utan 
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medför också att arbetskraftens totala kompetens utnyttjas sämre. Detta på grund av att 

talanger inte tas till vara när könsbegränsande normer hindrar rörligheten på arbetsmarknaden, 

vilket leder till minskad ekonomisk tillväxt (SOU 1996:56). Birgitta Åseskog, ämnesråd vid 

integrations- och jämställdhetsdepartementet menar att vi inte kan begära att skolan ensam 

ska förändra, men vi kan begära att skolan i alla fall bidrar till jämställdhet
1
.  Mitt 

engagemang för frågan har sin grund i denna problematik, att skolans personal trots sitt 

uppdrag att motverka traditionella könsmönster inte har varit framgångsrika med att 

åstadkomma förändring. Den största delen av grundskolorna i vårt land har till exempel inte 

använt sig av de kunskaper som forskning om jämställdhet har resulterat i, åtminstone inte på 

ett fördjupat och strukturerat sätt (SOU 2010:35). Flera examensarbeten av blivande studie- 

och yrkesvägledare beskriver på olika sätt brister i medvetenhet om genusperspektiv även i 

denna yrkeskår som har som sin dagliga uppgift att hjälpa människor att hitta rätt väg i livet 

vad det gäller utbildning och yrkesval. Även om de är i gott sällskap med rektorer, lärare och 

övrig skolpersonal är det inte acceptabelt eftersom alla som verkar inom skolan ska bedriva 

ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön (SFS 

2008:567, § 14). När jag undersökte intresset för att delta i denna studie fick jag av en studie- 

och yrkesvägledare höra att hon inte kände till någon som specifikt jobbar med genusfrågor 

och menade att ”det gör vi väl alla mer eller mindre hoppas jag”.  Svaret tycker jag fångar 

något av det komplexa i jämställdhetsarbete, att vi mer eller mindre, vare sig vi gör det 

medvetet eller omedvetet påverkar dem vi möter med våra förväntningar och normer. Det går 

inte att ställa sig utanför. Det som är ”omedvetet förblir osynligt” och det går inte att fortsätta 

att vara blind för könsmönster och samtidigt ta sitt uppdrag på allvar (Wedin, 2009, s 14).  

 

Studie- och yrkesvägledare kan ses som en av flera institutionella aktörer, så kallade 

grindvakter. Dessa är ofta omedvetet förmedlare av en samhällelig sortering där de kan bidra 

till förändring eller upprätthållande av ojämlikheter i samhället (SOU 2006:40). För att rätt 

bemöta elever i ett könsperspektiv menar jag att det är av yttersta vikt att lärare och studie- 

och yrkesvägledare blir medvetna om de begränsningar och den orättvisa som de riskerar att 

                                                 

1
 <http://www.skolverket.se/sb/d/3989/a/21391> (2011-04-22). 
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bidra till. Självklart borde genusvetenskapliga perspektiv med reflektion som kan leda till en 

förändrad grundsyn vara en del i allas grundutbildning. Forskning om skola och jämställdhet 

åren 1969 till 2009 visar tvärtemot på en frånvaro av jämställdhets- och genusperspektiv på 

lärarutbildningar och på vilka konsekvenser detta får. Skärpta kunskapskrav med normkritiska 

arbetssätt vad det gäller genusperspektiv i lärarutbildningar rekommenderas därför av 

utredaren Fredrik Bondestam (SOU 2010:35). Jämställdhet är en kunskapsfråga (SOU 

2010:99). Att kunskaper med automatik ger förändring är dock ingen självklarhet enligt 

Bondestam. Han menar att aktions- och interventionsforskning är en viktig metod för att 

konkret demokratisera kunskaper (SOU 2010:35).   

 

Jag vill i min aktionsforskningsstudie belysa hur studie- och yrkesvägledare med kunskaper 

om genus och med ett engagemang för frågan ser på sitt uppdrag att motverka traditionella 

könsmönster. Jag vill också genom att se deltagarna som subjekt och medforskare undersöka 

hur de arbetar och vilja veta om metodutveckling skulle kunna bidra till en större 

måluppfyllelse. Genom att lyfta fram goda exempel hoppas jag att i ett samarbete med 

yrkesprofessionella studie- och yrkesvägledare kunna visa på sätt att försöka vidga 

könsmässiga perspektiv och stödja och sprida utvecklingen av metoder inom yrkeskåren. Min 

studie riktar sig även till politiskt ansvariga för att ge insikt om de möjligheter och svårigheter 

som möter studie- och yrkesvägledarna i arbetet med att vidga könsmässiga perspektiv. Om 

inte lärare och studie- och yrkesvägledare får kunskap och de redskap som de behöver för sitt 

uppdrag, vad har de då för möjlighet att frigöra människor så att de vågar vara inte bara det 

som är av normen givet och förväntat, utan kan utveckla sin fulla potential till nytta för sig 

själva och för samhället? 

 

1.2 Förförståelse 

 

Som nygift försökte jag få insikt om hur relationen mellan mig och min man på bästa sätt 

kunde förstås. Jag sökte och fann boken Män är från mars, kvinnor från Venus (Gray, 1992) 

som förklarade att män och kvinnor är så olika vad det gäller värderingar och känslomässiga 

behov som om de vore från två helt skilda planeter. Budskapet var att det bästa är att 
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acceptera att män och kvinnor är biologiskt skilda väsen. Så ser jag det inte längre. Likaså, när 

mina barn var små, såldes en talande barbiedocka som sa: ”Math is hard!”. Att flickor inte 

klarar av att räkna så bra är den norm som upprätthålls med sådana leksaker. Jag tror inte 

längre att kvinnor och män föds med så olika förutsättningar, utan att det är våra 

förväntningar som skapar de mönster av kvinnlighet och manlighet, som sedan är svåra att 

bryta. Det finns olika syn på orsaken till könsskillnader. Konstruktivister ser könsskillnader 

som socialt konstruerade utifrån den tid och miljö som påverkar oss. Essentialister tenderar i 

stället att se könsskillnader i beteenden som naturliga och därmed oföränderliga. De menar att 

flickor av naturen är på ett sätt och pojkar på ett annat. Om flickor ses som mer 

omhändertagande är det mest naturligt för dem att söka sig till arbete inom vård och omsorg 

och därför inte så mycket att göra något åt. För konstruktivisterna kan ett sådant synsätt ge en 

bild av att individens öde är förutbestämt (SOU 2010:99).  

 

I min grundutbildning till Studie- och yrkesvägledare fanns inte någon renodlad kurs med 

genusvetenskapliga forskningsperspektiv, men som kurslitteratur ingick Den könsuppdelade 

arbetsmarknaden (SOU 2004:43). Intresset för frågan väcktes, men jag blev upprörd över hur 

den statliga utredaren docent Åsa Löfström uttryckte sig om vår yrkeskår. Hon skrev att 

”studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan är omdiskuterad och att det borde undersökas om 

vägledarna kanske till och med fungerar som ’cementerare’ av den könssegregerade 

arbetsmarknaden” (s 128ff). Detta ledde till att jag tillsammans med en kurskamrat i vår C-

uppsats undersökte om nivån på genuskunskaper hos studie- och yrkesvägledare gör skillnad i 

hur de bemöter sökande av olika kön. Vi fann att vägledare med genuskunskaper på 

högskolenivå visade en medvetenhet som enligt dem själva leder till ett förändrat 

förhållningssätt. Det innebär att de försöker bemöta elever inte utifrån kön, utan som individer 

och därmed förmedlar fler valalternativ. Vi kom också fram till att tankar om sega strukturer 

och svårigheter att förändra traditionella könsmönster ändå gör att vägledare inte anser sig 

kunna arbeta så aktivt för jämställställdhet som de skulle önska (Berggren & Keynemo, 

2008). Efterhand förstod vi att eftersom vi alla är mer eller mindre delaktiga i samhällets 

reproduktion så kan vi om kunskapen inte finns omedvetet genom vårt bemötande cementera 

traditionella könsmönster i stället för att motverka dem (SOU 2004:43). 
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Intresset för genusperspektiv ledde till att jag i min mastersutbildning inom Karriärutveckling 

och vägledning valde att som valbar kurs läsa ”Jämställdhet i skolan”, en uppdragsutbildning 

via Skolverket på Umeå Universitet. Kunskaperna om genus fördjupades och spännande 

upptäckter om könsmönster fanns plötsligt mitt i vardagen. ”Den verkliga upptäcktsresan 

består inte i att söka efter nya vyer, utan att se med nya ögon” skrev den franska 

romanförfattaren Marcel Proust (1871-1922) vilket väl beskriver vad som hände när 

”genusglasögonen” sattes på. Jag började se på mitt eget förhållningssätt och hur kön hade 

betydelse för hur jag agerade både i min yrkesroll som studie- och yrkesvägledare och som 

privatperson. Detta nya förhållningssätt har sedan påverkat både kollegor och 

familjemedlemmar på så sätt att de också lättare upptäcker traditionella könsmönster.   

 

Som en uppgift på mastersutbildningen intervjuade jag två vägledare om deras erfarenheter 

utifrån arbetet med att vidga könsmässiga perspektiv. De fick ett erbjudande om att under en 

tid prova ett material för att presentera yrken som domineras av ett kön, men där yrket 

representerades av någon från det motsatta könet. Mitt råd var att inte poängtera undantaget. 

Jag hade läst om det paradoxala att genom att visa på undantagen som just undantag så 

befäster man den norm som man vill förändra (Sand, 2008). Men en sådan könsneutralitet har 

ifrågasatts vid en granskning av Skolverkets hemsida Utbildningsinfo.se av professor Ann-

Sofie Ohlander (Skolverket, Dnr 2008:3458).  Hon menar att bakom ett könsneutralt 

förhållningssätt kan stereotypa mönster leva kvar. Problematisering som leder till reflektion 

kan vara ett mer fruktbart arbetssätt för att motverka traditionella könsmönster. Skolverket 

uppmanar nu ungdomar att våga välja otraditionellt och erbjuder filmer med 

diskussionsunderlag. Jag har kommit fram till detsamma. Som studie- och yrkesvägledare 

anser jag att vi behöver vara tydliga när många av våra ungdomar inte ens överväger en del 

gymnasieprogram för att programmen är könskodade. Vi behöver uppmärksamma dem på att 

reflektera över orättvisa begränsningar. Enligt SOU 2010:35 får en hållning som inte 

problematiserar kön en konserverande effekt på rådande könsmönster. Kontentan blir att det 

inte är så lätt att motverka traditionella könsmönster. Det är en komplex uppgift som kan 

förklara varför det är så svårt att förändra och så lätt att reproducera. 
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I denna studie av om det är möjligt, och i så fall hur, att motverka traditionella könsmönster i 

vägledningen har jag ett inifrånperspektiv. Jag känner väl till skolans värld eftersom jag 

tidigare har arbetat som lågstadielärare och nu är studie- och yrkesvägledare. Jag vet från egen 

erfarenhet hur svårt det kan vara att i vardagen vidga könsmässiga perspektiv. Om det är 

möjligt att motverka traditionella könsmönster är något som jag har funderat över en längre 

tid och därför vill använda som titel på denna studie. Jag känner ett behov av utbyte med 

kollegor för att utveckla tankar och metoder som skulle kunna hjälpa oss att definiera vad 

uppgiften består av och om och hur den kan lösas till nytta för dem som söker vår vägledning. 

Det är min tro att det är i ett professionellt utbyte med varandra som studie- och 

yrkesvägledarna kan förstå hur de på bästa sätt kan utveckla arbetssätt .   

 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att få kunskaper om och ge redskap för ett 

praktikorienterat jämställdhetsarbete i studie- och yrkesvägledning som en del i arbetet för 

måluppfyllelse av skollag och läroplan.  

 

Mina frågeställningar gäller de vägledare som deltar i utvärderingen och lyder som följer: 

 Hur ser vägledarna på sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster? 

 Hur omsätter och utvecklar vägledarna sina kunskaper om jämställdhet i pedagogisk 

praktik? 

 Hur bemöter och tolkar vägledarna de reaktioner som de får från sökanden i vidgandet 

av könsmässiga perspektiv? 

 Hur ser vägledarna på metodutveckling som ett redskap för jämställdhetsarbete? 
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1.4 Kunskapssyn 

 

Begreppet ”den hermeneutiska spiralen” beskriver väl den förståelse som jag har utvecklat 

genom att läsa, försöka förstå, inse och reflektera. När förförståelse och möten varvas med 

nya erfarenheter och idéer leder det till en ny förförståelse, som i sin tur blir en grund i 

kommande tolkningsansatser (Thurén, 2007). Hermeneutikern hittar ingen slutgiltig sanning 

och strävar inte heller efter en sådan, utan önskar förstå och tolka andra människors 

perspektiv (Hartman, 1998). Jag vill försöka förstå vad andra grundar sina slutsatser på och 

förena olika perspektiv till en för mig förståelig helhet som är i ständig förändring. Detta 

tankesätt ligger i linje med konstruktivismen, som inte heller tror på en enda gemensam 

verklighet eftersom allt vårt vetande är perspektivstyrt – den kunskap som vi har formas alltid 

utifrån vår sociala kontext. Det konstruktivistiska tankesättet härleds från Giambattista Vico, 

en italiensk historiefilosof som år 1725 skrev att ordet ”veta” har samma innebörd som 

”skapa”. Ord är för en konstruktivist redskap som konstruerar verklighet, en verklighet som 

hela tiden förändras och påverkas av till exempel makt, normer och sociala spelregler (Peavy, 

2000).  Diskurs är också begrepp för att förklara vilka åsikter i en fråga som har legitimitet i 

en viss tid (Foucault, 2001/1974). Genom att bli medvetandegjord kan människan bli fri från 

sitt vanliga sätt att förstå sig själv och därmed i rätt omständigheter ha möjlighet att kritiskt 

analysera den diskurs som ger livet dess ramar och strukturer. Då har människan ett val, att 

acceptera eller försöka förändra diskursen utifrån de effekter som blir följderna (Burr, 2003). 

Foucault menar att människan är i fokus för ett samhälleligt maktutövande som låser 

individen i tvingande strukturer (2001/1974). Makten kan tolereras endast så länge som den 

förmår att maskera sig själv och dess framgång beror på hur väl den kan dölja sina 

mekanismer, som ligger inbäddade i sociala strukturer. Att ha rätten att definiera och tolka 

vad som sker är att utöva makt och där det finns makt finns det också motstånd enligt 

Foucault (Burr, 2003).   

 

Socialkonstruktionism (Burr, 2003) menar att den personlighet som vi visar är ett resultat av 

hur vi har formats kulturellt, historiskt och i våra relationer på den plats där vi bor. Vi gör till 

exempel kön på grund av ”födsel och ohejdad vana”. Språkets struktur bestämmer vad vi erfar 

och kan bli medvetna om. Språk är något som skapas i samspel mellan människor. Kunskap är 
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också något som vi gör tillsammans och betoningen ligger på processen. Att tala, att lyssna, 

att konversera är något vi gör och genom detta bevisar vi att vi inte är ett objekt för strukturer 

utan subjekt som handlar (Harré, 1995a enligt Burr, 2003). Vetenskaplig objektivitet ses som 

ett resultat av den diskurs som för närvarande råder och bestämmer inom vilka ramar som 

verkligheten ska förklaras.  Att forska och ha tolkningsföreträde gör subjekten till objekt. 

Socialkonstruktionism söker därför demokratisera forskningsrelationen. Detta kan ske genom 

att involvera deltagarna i aktionsforskningsstudier där syftet inte endast är att ta reda på hur 

något förhåller sig, utan att förändra enligt öppet deklarerade målsättningar (Gergen, 1999, 

2001a; Orford, 1992 citerade i Burr, 2003). Strukturer som styr och människan som agerar för 

att förändra kan ses som två sidor av samma mynt enligt sociologen Giddens (1984, enligt 

Burr, 2003). Det finns sådant som vi som individer inte kan göra något åt, men vi har ändå ett 

visst utrymme att påverka och därför vill jag tro att det är möjligt att motverka traditionella 

könsmönster. 

 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

 

 

Förhållningssätt är något vi alla använder oss av när vi samspelar med varandra. Det finns 

områden där medvetenheten om förhållningssätt är av särskild betydelse, till exempel vid 

kunskapsutveckling (Danielsson & Liljeroth, 1996).  

Genus syftar på de föreställningar vi har om vad som är manligt och kvinnligt, föreställningar 

som får konsekvenser och skapar könsmönster (Hedlin, 2004). Delvis sker görandet av kön 

utan att vi är medvetna om det. Därför är kunskap om hur kön görs så viktig för att vi inte ska 

reproducera mönster i vårt språk, genom vårt mimspel och övrig kroppspraktik och genom de 

normer som vi lever med. I skolans värld görs genus även genom att läroböckerna 

genomsyras av en manlig norm (SOU 2010:99). Att det finns biologiska skillnader mellan 

kvinnor och män utesluts inte i begreppet genus, men främst betonas att kön konstrueras 

socialt och kulturellt (Josefson, 2007). 



 

15 

 

Jämställdhet handlar om att män och kvinnor har samma makt och inflytande att påverka sin 

livssituation och har inflytande i alla delar av samhällslivet så att det blir mer demokratiskt 

och rättvist och tar tillvara alla människors kompetens
2
.  Jämställdhet kan vara kvantitativ och 

innebär då en jämn fördelning mellan könen. Om en grupp har mer än 60 % av det ena könet 

anses den dominerad av detta kön och därmed könssegregerad. Jämställdhet kan också ses 

som kvalitativ och innebär att båda könens kunskaper, erfarenheter och värderingar värdesätts 

(SCB, 2010). 

Kön betecknar människors biologiska könstillhörighet, men används ändå i social bemärkelse 

som till exempel i att ”göra kön” vilket syftar på hur kön konstrueras socialt och kulturellt, 

samt i sammansättningar som könsmässiga perspektiv.  

Könsbrytare är ett begrepp som används om dem som bryter normen vad det gäller kön i 

förhållande till utbildnings- och yrkesval. 

 

Könskodning innebär bland annat att framhålla hur arbetsuppgifterna av olika anledningar 

passar det ena könet bättre än det andra. 

 

Könsfördelning kan anses vara jämn om fördelningen mellan kvinnor och män ligger inom 

intervallet 40 – 60 %. Om ett gymnasieprogram har elever av ett kön till mer än 60 % anses 

det programmet könssegregerat (SOU 2009: 64). 

 

Könsmönster kan vara traditionella och innebära att förväntningar ställs på individen utifrån 

det kön den tillhör som förknippas med vissa beteenden, egenskaper och handlingar. 

 

Könsmaktsordnande är ett begrepp som här används för att förtydliga att en 

könsmaktsordning (Hirdman, 2001) inte är en fastslagen ordning utan en pågående process 

som håller isär ”manligt” och kvinnligt” och som underordnar kvinnan som grupp gentemot 

mannen som grupp. Mannen ses som norm.  

                                                 

2
 <http://www.regeringen.se/sb/d/2593> (2011-05-20). 
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Könssegregering är när kvinnor och män hålls isär i samhället. Män har till exempel tillträde 

till vissa områden som kvinnor inte har (Hirdman, 2001). Könssegregering är synonymt med 

könsuppdelning och det finns flera varianter. Den horisontella innebär förenklat uttryckt att de 

olika könen har olika yrken och arbetsplatser. Den vertikala handlar om att kvinnor som grupp 

inte avancerar i hierarkin så som män. Intern könsegregering betyder att kvinnor och män har 

olika arbetsuppgifter inom ett yrke eller på en arbetsplats (SOU 2004:43). 

Patriarkat är en samhällsordning där män som grupp har mer social, politisk och ekonomisk 

makt än kvinnor som grupp och överordnas dessa (Hirdman, 2001).  

Studie- och yrkesorientering, förkortat SYO, är ett begrepp som används om all verksamhet 

som skolans personal är engagerade i som undervisning, olika former av vägledning och 

informationsinsatser (Skolverket, 2009). Före 1993 då studie- och yrkesvägledarexamen 

infördes var yrkestiteln SYO-konsulent (Nilsson, 2005). 

Strukturer kallas inom samhällsteorin varaktiga eller vidsträckta mönster för sociala 

relationer till exempel klasstrukturer, åldersstrukturer och könsstrukturer som produceras 

bland människor över tid (Connell, 2009). 

Studie- och yrkesvägledning/vägledning kan syfta på det arbete som utförs i ett 

vägledningssamtal med en studie- och yrkesvägledare. Vägledning kan också ses i ett vidare 

perspektiv och då vara synonymt med allt det som syftar till att underlätta för människor att 

göra väl underbyggda val vad det gäller utbildning och arbete (Skolverket, 2008). Det kan 

vara information, undervisning och vägledning i grupp, så kallad gruppvägledning. Studie- 

och yrkesvägledning förkortas i denna studie till vägledning på samma sätt som studie- och 

yrkesvägledare förkortas till vägledare. 

Sökande är de som söker vägledarens hjälp i samtal. 

Vägledningsmetoder är redskap för att föra professionella studie- och yrkesrelaterade samtal 

framåt med hjälp av öppna frågor, utmaningar, sammanfattningar med mera. I denna kontext 

används begreppet metoder främst för att beteckna sätt att samtala på eller att med hjälp av 

övningar utmana värderingar som begränsar könsmässiga perspektiv.  
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2. BAKGRUND 

 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur den använda litteraturen har blivit aktuell 

och vilka tankar som ligger bakom urvalet. Bakgrunden till problemområdet redovisas 

under rubrikerna anknytande forskning och anknytande litteratur.   

 

2.1 Resultat av litteratursökning 

 

Det var grundutbildningens kurslitteratur SOU 2004:43, Den könsuppdelade 

arbetsmarknaden som väckte engagemanget - hur skulle vägledarna kunna utföra sitt uppdrag 

utan att reproducera könsmönster?  Intresset för att hålla mig ajour växte genom att läsa 

statliga offentliga utredningar med aktuell forskning om jämställdhet som samspelar väl med 

de resultat som jag har funnit i detta arbete (SOU 2009:64; SOU 2010:35; SOU 2010:83; 

SOU 2010:99). Professor Yvonne Hirdmans teorier (2001; 2007) har ökat min 

genusvetenskapliga medvetenhet liksom flera författare med henne genom kurslitteraturen i 

den valbara kursen Jämställdhet i skolan och dessa utgör grunden i mitt sätt att förklara 

genusperspektivet i vägledning.  Några samtalsmetoder som ingår i grundutbildningen till 

Studie- och yrkesvägledare redovisas kort eftersom de utgör en gemensam bakgrund för 

yrkeskåren.  Två uppsättningar av etiska riktlinjer med gemensamma drag presenteras i ett 

urval. Det är min uppfattning att dessa etiska riktlinjer är väl kända och använda av studie- 

och yrkesvägledare. En studie- och yrkesvägledare har också att förhålla sig till på vilket sätt 

som sökande utvecklar sin studie- och yrkesbana i livet och jag har valt 

karriärutvecklingsteorin Careership som passar mitt sätt att tänka om möjligheterna att 

förändra könsmönster. Det är en teori som balanserar strukturella omständigheter med tron på 
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individens förmåga att agera och förändra (Hodkinson & Sparkes, 1997). På min handledares 

rekommendation har jag ytterligare fördjupat mig i genusforskningens centrala 

frågeställningar med hjälp av den australienska sociologen Raewyn Connell (2009). 

 

 

2.2 Anknytande forskning 

 

Under rubriken anknytande forskning ges först en kort historik om jämställdhet som 

följs av en presentation av genusvetenskapliga synsätt utarbetade av Connell (2009), 

Hirdman (2001; 2007) och Paechter (2007).  Därefter redovisas aktuell forskning om 

jämställdhet tillsammans med för studien relevanta resultat från examensarbeten av 

studie- och yrkesvägledare. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

vägledningsmetoder och karriärutvecklingsteorier. 

 

2.2.1 Kort historik om jämställdhet 

 

Den schweizisk-franska författaren Rousseau var på 1700-talet av uppfattningen att de olika 

könen från födelsen är utrustade med skilda egenskaper. För honom var det naturligt för 

kvinnor att acceptera villkor som han ansåg att pojkars innersta känslor skulle revoltera emot:  

Kvinnor är skapade för att bereda vägen för männen och till och med för att stå ut med 

orättfärdigheter från dem. Man kan aldrig få unga pojkar att acceptera sådana villkor, deras innersta 

känslor skulle revoltera mot orättvisor; naturen har inte utrustat dem för att stå ut med dem (Rousseau 

1712-1778, enligt Hirdman, 2001, 21).  

 

På 1800-talet filosoferades det över om för mycket läsning kunde dra kraften från 

äggstockarna och i värsta fall orsaka sterilitet.  Moderskapet var den centrala uppgiften för 

kvinnan och hon var i stort sett sitt kön (Hirdman, 2001). När sedan folkskolan grundades 

1842 funderade man över om flickor behövde skolundervisning. Skulle den i så fall vara 

annorlunda än pojkars? Vetenskapen kom att intressera sig för könsskillnader . Man försökte 



 

19 

 

utan att lyckas bevisa kvinnors intellektuella underlägsenhet och på så vis legitimera deras 

underordning. På 1900-talet, före grundskolereformen 1962, var målet för pedagogiken att 

flickor och pojkar skulle förberedas för sina olika roller genom att få olika sorters kunskap. 

Tankegångarna speglade det omgivande samhället där arbetet var tydligt uppdelat mellan 

könen. Var det möjligt för flickor att klara av att ta till sig undervisning på hög nivå och 

samtidigt förbereda sig för att bli mor och maka (Wernersson, 2006)? 

 

Kvinnorörelsen ställde krav på att flickor skulle få samma utbildning som pojkar. Genom 

1969 års läroplan fick skolan i uppdrag att motverka traditionella könsmönster. Läroplaner har 

sedan dess stadgat att skolan bör verka för jämställdhet (Wernersson, 2006).  SYO-

konsulenten, föregångaren till dagens studie- och yrkesvägledare, skulle bedriva 

”kompensatorisk vägledning” . Det kunde innebära att kompensera könsrollsbetingade hinder 

i studie- och yrkesval. Denna målsättning fick inte någon större genomslagskraft (Nilsson, 

2005).  1972 tillsattes en regeringsdelegation för att utreda hur rättvisa mellan könen skulle 

öka och jämställdhet blev ett begrepp (Hirdman, 2001).  Tre, fyra decennier senare i dagens 

skola kan pojkar som väljer könsöverskridande fortfarande ifrågasättas i sin roll eftersom 

normen för pojkar föreskriver avstånd från det kvinnliga (Myndigheten för Skolutveckling, 

2003). Frågan är vad man gör för att komma längre undrar vår nytillsatta generaldirektör för 

Skolverket, Anna Ekström
3
. Hon menar att vet vi nu mycket om problemen, men för lite om 

hur förändringar ska komma till stånd och vilka metoder som bör användas. 

 

2.2.2 Genusvetenskapliga teorier 

 

Hirdman 

Historikern Yvonne Hirdmans teorier (2001, 2007) om genussystem och genuskontrakt 

förklarar varför könsrollsmönster är så djupt rotade. Genus är något vi formas till från tidig 

barndom genom att vi lever upp till skilda förväntningar beroende på vårt biologiska kön. Det 

medför att vi övar upp olika färdigheter vars orsak sedan härleds till våra biologiska olikheter. 

                                                 

3
 <http://regeringen.se/sb/d/12194/a/165772>(2011-05-15). 
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Det som anses manligt konstrueras i relation till det som anses kvinnligt och vi positionerar 

oss till exempel genom kläder, frisyr, aktiviteter, utbildning och yrkesval utifrån de 

förväntningar som följer på att vi har ett visst biologiskt kön. Genussystemet är som ett slags 

apartheidsystem som anvisar kvinnor och män till olika platser, olika jobb och olika 

egenskaper.  När män och kvinnor görs till varandras motsatser följer det också en värdering. 

Mannen är norm i genussystemet och överordnas kvinnan. Hegemoni råder, det vill säga 

insikten att kvinnor underordnas är fördold för det ses som naturligt och ifrågasätts därför inte 

(Paechter, 2007, s 43). Därför är jämställdhet en fråga som hör ihop med makt och demokrati. 

Makt handlar i första hand om vem det är som tar plats och utrymme.  

 

Könsuppdelningen upprätthålls av både kvinnor och män, detta benämner Hirdman för ett 

genuskontrakt. Genuskontraktet är en kulturell ordning med rättigheter och skyldigheter. 

Kontraktet upprätthålls genom mannens makt och kvinnans accepterande och ger grunden till 

upprepning av den ordning som gäller. Ju bättre kvinnan förmår att skapa de bästa 

möjligheterna inom ramarna, desto enklare för ordningen att bestå. Till tröst kan det enligt 

Hirdman vara så att kvinnan söker efter naturliga förklaringar till det som begränsar henne 

och ser sig själv som av naturen mer omhändertagande än mannen. Genom historien har det 

talats mycket om kvinnor, vad de är och bör vara och göra. Det talas också om vad kvinnor 

inte kan och inte bör göra.  Dessa uppfattningar är en del av strukturen som verkar 

könssegregerande. Enligt Hirdman är det är viktigt att förstå och förändra de processer som 

både kvinnor och män ingår i. Genussystemet går att ändra, men det är en kamp mot sega 

strukturer och en tidskrävande process.  En ordning måste vara stabil och det är ”just rasrisken 

som skapar rädslan” för förändring (2001, s 102). Inte ett enda steg i utvecklingen mot 

kvinnans lika delaktighet i samhällslivet har enligt Hirdman tagits utan hjälp av goda 

argument (2001). 

 

Connell 

Många människor tror enligt sociologen Raewyn Connell (2009) att kvinnor och män är 

varandras motsatser och att män är naturligt intelligentare, mer tekniskt skickliga och mer 

rationella än kvinnor. Connell menar att det är sällan man i forskningsresultat finner tydliga 
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genusskillnader i psykologiska mätningar av egenskaper och personlighetsdrag. Ändå arbetar 

många kvinnor i världen inom mikroprocessorindustri på grund av att de förmodas ha ”flinka 

fingrar” (2009, s 15). En förklaring är att barn aktivt socialiseras in i en könsroll genom att de 

utforskar de ramar som reglerar hur vi bör vara och bete oss. Vi lär oss helt enkelt att 

förhandla om genusordningen. Den bestäms utifrån de begränsningar och möjligheter som 

finns i den kultur som råder. Det finns ingen universell standarduppsättning av regler. Vad 

som gäller påverkas av tid, klass, etnicitet, lokala och nationella förutsättningar och av 

relationer till exempel mellan föräldrar och barn. För den som överskrider normerna gäller 

olika regler beroende på kön. Det anses meriterande för kvinnor att klara av det som kodas 

som manliga sysslor. Lämpligt är att en kvinna blir något ”manlig” när hon hävdar sig på 

mäns område genom att till exempel köra bil ”som en hel karl”. För män som tar sig an 

kvinnors uppgifter behöver i stället uppgifterna förändras. Det anses viktigt att kvinnliga 

uppgifter först kodas manligt för att mannen inte ska riskera att på något sätt förlöjligas och 

misstas för kvinna.  

 

Gemensamt för de flesta genusordningar är att de gynnar män. Det oavlönade hem- och 

omsorgsarbetet är i alla moderna samhällen som för statistik kvinnors domän. De flesta 

kvinnor i världen är likaså ekonomiskt beroende av män. Connell menar att till synes 

genusneutrala förhållanden som pensionssystem kan visa på patriarkaliska ordningar. Män har 

till exempel oftare än kvinnor arbetat heltid under sammanhängande perioder och 

pensionssystemet gynnar dem. Den som tjänar på en patriarkalisk utdelning med pengar, makt 

och respekt har naturligtvis ett intresse av att bevara en sådan. Connell hävdar att 

Skandinavien är världsledande när det gäller andelen kvinnor i politiken och andelen män som 

deltar i omsorgen om barn.   Att strukturförändringar som ger ekonomiskt stöd och leder till 

att fler män tar ”pappa-ledighet” visar enligt Connell att statlig politik har betydelse (2009).  
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Paechter 

Carrie Paechter (2007) anser att vi inte bara ser på vårt eget beteende, utan även bevakar att 

andra lever upp till den maskulinitet och femininitet som konstrueras.  För att fullt ut bli 

accepterad behöver visa beteenden och egenskaper som stämmer med den bild som finns av 

manlighet och kvinnlighet bli tydlig, annars riskerar vi att ses som avvikande. Att följa 

normen leder till belöning, att avvika ger negativa sanktioner. Om olika former av 

maskulinitet menar Paechter att det inte handlar så mycket om att välja, utan att det mera 

handlar om djupt liggande till synes självklara sätt att se på att vara.  Pojkar som inte lever 

upp till den manliga normen straffas genom utanförskap och feminiseras med ord som “girls” 

eller “sissies” vilket på svenska brukar bli ”bög” (Thorne enligt Paechter, 2007). Paechter drar 

slutsatsen att vägledare behöver arbeta aktivt för att medvetandegöra ungdomar om vad 

framtida val innebär och ge stöd till dem som väljer otraditionellt. Hon menar att det är viktigt 

att förstå att skolan är en plats där tankarna om vad som är normalt konstrueras. Att behandla 

alla lika är svårare än den som inte har fått insikt i problematiken ofta tror (Hedlin, 2004).  

 

2.2.3 Aktuell forskning om jämställdhet 

 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden 

Sverige rankades som bäst på jämställdhet av FN 1995 (SOU 1998:6) och var det mest 

jämställda av länder totalt sett enligt The global gender report (World Economic Forum, 

2006). Ändå talas det om att svensk arbetsmarknad är världens mest könssegregerade 

(Löfström, 2005), ett förhållande som verkar motstridigt. Löfström förklarar att i länder där 

omsorgsarbetet med att vårda barn och äldre ligger i hemmet och är oavlönat befinner sig fler 

kvinnor utanför arbetsmarknaden. Då ser arbetsmarknaden statistiskt sett mindre 

könssegregerad ut än i länder som Sverige där kvinnor i större utsträckning har erövrat 

arbetslivet.  Det är därför möjligt att säga att svensk arbetsmarknad är mindre könssegregerad 

än andra länders, även om kvinnor i stor utsträckning är anställda inom den omvårdande 

sektorn. Enligt den statliga utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden (SOU 2004:43) 

handlar könsegregering inte bara om att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter och yrken 

utifrån sitt kön. Arbetsvillkoren blir också olika. Löner och karriärutvecklingsmöjligheter 
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påverkas. Att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män har påverkat inte bara 

arbetsfördelningen på arbetsmarknaden, utan även vem som gör vad i hemmet. Det kan 

fortfarande påverka kvinnor att välja vissa sorters yrken som lättare går att kombinera med 

barn och familj. Det i sin tur kan cementera uppfattningar om vad som är lämpliga yrkesval 

för kvinnor. Enligt utredaren Åsa Löfström är en förklaring till att könsuppdelningen består 

att mindre segregering möts av motstånd. Lika lön för alla betyder nämligen mindre lön för 

vissa. Lönegapet mellan män och kvinnor är en förklaring både till könsuppdelningen på 

arbetsmarknaden och till den i hushållet. Därför menar Löfström att satsningar på den 

jämställda familjen bör fortsätta. (SOU 2004:43). Ett yrke i sig har inget kön, men 

arbetsuppgifter och yrken könsmärks. Det kan ha sin grund i att vissa egenskaper som 

exempelvis noggrannhet betraktas som medfött hos kvinnor. Det kan bero på att kvinnor 

historiskt sett har burit huvudansvaret för obetalt hemarbete och barnens fostran. Det 

könsbundna mönstret i arbetslivet påminner om mönstret i hemmet (Westberg-Wohlgemuth, 

1996).  

 

Könsmönster att motverka 

Det finns gott om rådande könsmönster att motverka som aktuell forskning visar: 

 Samtliga yrkesförberedande gymnasieprogram fortsätter att domineras det som kön 

som vi traditionellt föreställer oss ska dominera (SOU 2010:99), se figur 1. Av 17 

nationella program är 14 könsegregerade med mer än 60 % av eleverna av ett kön 

(SOU 2009:64). 

 Pojkar får större talutrymme i klassrummet än flickor (SOU 2009:64). Även studier i 

förskolan visar att pojkar får mer uppmärksamhet och flickorna får agera hjälpfröknar 

(SOU 2005:66).  

 Pojkar i grundskolan presterar sämre (SOU 2010:99) och har sämre betyg än flickorna 

i alla ämnen utom idrott och hälsa.  

 Pojkar får mer riktat stöd i skolan än flickor och är mer utagerande (SOU 2010:99). 

 Studier har gjorts av läromedel och dess underrepresentation av kvinnor (SOU 

2010:99). 
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Figur 1. Avgångna från gymnasieskolan efter program 2008/09 (SCB, 2010). Antal och 

könsfördelning i procent. Källa: Avgångna från gymnasieskolan, Skolverket. 

 

 Undervisningsområden som utforskats mest är traditionellt manliga såsom matematik 

och teknik. Det visar sig när det gäller olika projekt för jämställdhet i skolan att det är 

”tjejerna” som ses som problembärarna och ”ska göras om” (SOU 2009:64, s 151). 

Delegationen för jämställdhet inte har hittat något enda könsbrytarprojekt som vänder 

sig till pojkar för att få fler att söka till exempel omvårdnadsprogrammet (s 158).  

 Elever som har valt ett i ett könsperspektiv otraditionellt gymnasieprogram hoppar av i 

större utsträckning än andra elever (SOU 2010:99). Avhoppen är särskilt vanliga bland 

pojkar som studerar på program dominerade av flickor, men avhopp är vanliga även 

bland flickor på program som domineras av pojkar (SOU 2009: 64). 
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 Flickor upplever en ökad psykisk ohälsa (SOU 2006:77). 

 Upplevelser och anmälningar av kränkningar som grundar sig i normer om hur de 

olika könen bör vara och agera samt kränkningar av sexuell art har ökat (SOU 

2010:99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Examinerade på grundnivå och avancerad nivå
1
 i högskolan efter område 

2008/09 (SCB, 2010).  Antal och könsfördelning i procent.  

 

Vad det gäller högre utbildning och arbetsmarknad kan följande konstateras: 

 Flickor presterar bättre än pojkar i gymnasieskolan och fortsätter i betydligt större 

andel att studera på högskolan. Det är endast tekniska utbildningar där män är i tydlig 

majoritet (Högskoleverket, 2008:20R), se figur 2.  

 Kvinnor har i större utsträckning gjort könsöverskridande val på traditionellt 

mansdominerade högskoleområden än tvärtom (Högskoleverket, 2008:20R ). 
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 Kvinnor är i majoritet i grundläggande högskoleutbildning men andelen minskar i 

forskarutbildning och minskar successivt vidare upp i hierarkin i hela EU – ”the leaky 

pipeline” (Högskoleverket, 2008:20R). 

 På dagens arbetsmarknad är det fyra yrkesgrupper som har jämn könsfördelning ibland 

de 30 största yrkesgrupperna (Högskoleverket, 2008:20R ), se figur 3. 

 Män har högre lön än kvinnor oavsett utbildningsnivå - ”Women learn and men earn”. 

(Högskoleverket, 2008:20R ).  

 

 

 

Figur 3. De 30 vanligaste yrkena i riket 2008 (SCB, 2010).  
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Delbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan, 2009. 

Vid ett regeringssammanträde i juni 2008 beslöts att tillsätta en delegation för jämställdhet i 

skolan (DEJA) ”med uppgift att utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla 

kunskap om jämställdhet i skolan”
4
.  Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det ett 

delbetänkande från DEJA (SOU 2009:64). Där konstateras att eftersom skolan är en spegling 

av samhället finns där samma könsstereotyper så länge som ojämställdhet råder utanför dess 

väggar.  Ojämställdhet uppstår när skillnader som finns i livsvillkor för kvinnor och män leder 

till maktobalans och svårigheter för den enskilda att utveckla sina möjligheter. Denna 

ojämställdhet är inte alltid så lätt att upptäcka. Det är mer komplicerat än att alla pojkar alltid 

får mer uppmärksamhet i klassrummet och att alla flickor missgynnas. Även klass, etnicitet 

och sexuell läggning kan samverka med könsmönster. Formellt är målet att jämställdhet ska 

råda i Sverige, men i verkligheten är det inte så. Stereotypa föreställningar hindrar hindra fritt 

val av utbildning och yrke. Krav kan komma från familj och släkt att leva upp till bilden av 

”riktig” flicka eller pojke . Att tro att man behandlar alla lika är enligt utredningen ett uttryck 

för könsblindhet. Även om viljan till att arbeta för jämställdhet finns hos personalen i skolan, 

fattas kunskap om hur detta praktiskt ska gå till. Inte bara redan verksamma, utan även 

lärarstudenter anser att de har bristfälliga verktyg för att arbeta för jämställdhet. På grund av 

könsblindhet kan skolans anställda komma att bekräfta, istället för att bemöta traditionella 

genusstrukturer. Många lärare ser på flickor och pojkar som två skilda grupper. Dessa 

uppfattas ha vissa egenskaper baserade på vilket kön de har vilket leder till olika bemötanden 

från pedagogerna. Även eleverna vet hur en flicka eller pojke ska bete sig. Det är till exempel 

inte så lätt att välja textilslöjd som pojke när träslöjd är det förväntade. Det är bara modiga 

som kan välja ”fel” utanför det traditionella. Lite lättare är det för flickor att välja till exempel 

ett program dominerat av pojkar än tvärtom. Andelen flickor ökar något på manligt 

könskodade program, men samma ökning finns inte bland pojkar på kvinnligt könskodade 

program. Utredaren poängterar också att motstånd mot genuspedagoger och annan personal 

som väcks vid jämställdhetsarbete måste bli synliggjort för att kunna motarbetas (SOU 

2009:64). 

 

                                                 

4
 <http://www.ud.se/content/1/c6/10/76/67/f73c886c.pdf>(2011-06-12). 
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Forskarrapporter i urval från Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010. 

Kunskap som befrielse? En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-

2009  är rapport III från DEJA (SOU 2010:35).  Svensk forskning handlar till allra största 

delen om skillnader mellan könen och väldigt få studier fokuserar likheter. Könen ställs alltså 

mot varandra och detta kan tvärtemot syftet med studierna reproducera traditionella mönster. 

Dilemmat är att om könsskillnader inte studeras och diskuteras fortsätter de ojämställda 

mönstren. Det som enligt utredare kanske är den viktigaste frågan som vi behöver ha svar på 

är hur kön inte görs. Hans starka rekommendation är att förslag på metoder för att motverka 

traditionella könsmönster utgår från frånvaro av orättvisa, som blir följden av att veta hur kön 

inte görs och handla därefter. För att inte gå miste om intressanta bidrag används en vid 

definition av forskning vilket innebär att även C- och D-uppsatser och mastersuppsatser 

räknas som vetenskapliga. De flesta bidrag berör klassrumsforskning. Det finns relativt få 

publikationer i form av aktions- och interventionsforskning, men dessa utgör enligt utredaren 

en viktig del. Han menar att närhet och förändringsprocesser blir betydelsefulla när de som 

studeras ses som medforskare i stället för att vara objekt som ska studeras. Den forskning som 

undersöker grundskollärarutbildningen visar på frånvaro av jämställdhet och genusperspektiv. 

Detsamma gäller otvivelaktigt enligt utredaren även andra former av lärarutbildningar som 

studie- och yrkesvägledarutbildningen. Höjda krav på att studie- och yrkesvägledares 

utbildning innehåller ett systematiskt arbete för att normer och värderingar ska utmanas vad 

det gäller könsbundna studie- och yrkesval rekommenderas (SOU 2010:35).  

 

Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt är titeln på rapport XI från DEJA (SOU 

2010:83). Att arbeta för jämställdhet betyder att pröva nya sätt för att få förändring. Då 

ifrågasätts gamla mönster och motkrafter mobiliseras för att behålla det som är välbekant 

(Berge, 2001 enligt SOU 2010:83). Utredaren Gun-Marie Frånberg menar att det är en 

förklaring till att de som vill arbeta för jämställdhet kan utsättas för påtryckningar och 

uppleva sig som besvärliga. Hon menar att kunskap behövs för att kunna se de mönster som 

finns mitt ibland oss, men som många gånger är svåra att upptäcka. Det kan vara mönster i sitt 

eget förhållningssätt vilket i sin tur påverkar hur andra människor ser på sig själv. Flickor och 

pojkar kan till exempel få skilda reaktioner på samma beteende och anpassa sig för att passa 

in i ”rätt” kategori så att självbilden förblir intakt. Det kan också vara mönster som handlar 



 

29 

 

om de skillnader i livsvillkor som finns mellan kvinnor och män. Först när mönster är tydliga 

kan arbetet med att försöka förändra fungera. Det är ingen enkel sak att motverka traditionella 

könsmönster. För att fullt ut lyckas krävs en genomgripande förändring med effekt på flera 

nivåer, inte bara på individnivå utan även på samhällsnivå. Första steget i att förändra sitt 

förhållningssätt är att bli medveten om sin egen del i återskapandet av könsmönster (SOU 

2010:83).  

 

Slutbetänkande från Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010. 

Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan 

är DEJAS slutbetänkande (2010:99). Där står att läsa att skolan som institution speglar 

samhällets struktur där det manliga fortfarande är överordnat det kvinnliga. Men tanken finns 

om att skolan skulle kunna vara en plats där nya tankar kan utvecklas och där normer 

kopplade till kön inte skulle behöva stå i vägen för intressen och förmågor eller ligga till 

grund för trakasserier och kränkningar. För skolans kunskapskrav och för demokratin är det 

viktigt att upptäcka den brist på jämställdhet som finns även när den är svår att se. 

Förutsättningen för detta är ett av ledningen understött metodiskt och systematiskt 

jämställdhetsarbete. Utredningen utgår från perspektivet att könsskillnader främst är socialt 

konstruerade, men utesluter inte biologiska perspektiv som till exempel pojkars senare 

mognad. Vikten av att inte förvänta sig mindre av alla pojkar på grund av denna insikt utan att 

ta hänsyn till individuella variationer poängteras. Delegationen föreslår bland annat 

regeringen att studier och kunskapssammanställningar om metoder och arbetssätt som bidrar 

till att motverka traditionella könsmönster initieras för att båda könen ska få samma makt och 

möjlighet till utveckling (2010:99) vilket visar på denna studies aktualitet.  

 

Studie- och yrkesvägledares examensarbeten om genusperspektiv i vägledning 

Även om kunskaperna som redovisas i studie- och yrkesvägledares examensarbeten inte kan 

ses som generella följer här citat ur några för området aktuella studier:  

Vi har i vår undersökning kommit fram till att det behövs ett vidare genusperspektiv hos studie- och 

yrkesvägledare för att eleverna ska kunna göra sina val utan att vara begränsade av könstillhörighet. 

Resultatet visade även att vägledare inte har några tydliga verktyg och metoder för vägledning ur ett 
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genusperspektiv samt att det finns en bristande kunskap angående genus (Andersson & Wihlborg, 

2006). 

Ingen av de vägledare som intervjuats har ansett att de ska arbeta med att motverka könsstereotypa 

studieval. De slutsatser som dragits är att vägledarnas arbete snarare reproducerar genusordningen än 

att bryta de förväntningar och strukturer som ger könssegregerade utbildningar på gymnasieskolan 

(Biström Risslén, 2008). 

Resultatet pekar på att studie- och yrkesvägledarens förhållningssätt delvis skiljer sig åt beroende på 

elevens kön (Fellers & Nyström, 2007).  

Som vår undersökning visar finns det skäl till att ifrågasätta hur vägledarna arbetar för att främja 

genusarbetet, och vad eleverna får för stöd (Johansson & Kjäll, 2006).  

 

 

2.2.4 Vägledningsmetoder 

 

Vägledningsmetoder används av studie- och yrkesvägledare för att föra ett samtal framåt med 

syfte att kunna hjälpa den sökande att få insikt om vad framtiden vad det gäller studie- och 

yrkesval skulle kunna innebära. Ett vägledningssamtal kan delas in i tre huvudmoment där 

första fasen handlar om att lära känna varandra och kartlägga situationen, den andra om att 

sätta upp målet med samtalet, informera och vidga perspektiv samt en tredje fas som syftar 

framåt mot mål och hur dessa nås. En vägledare med ett konstruktivistiskt synsätt arbetar inte 

efter någon ”kokbok” utan försöker kartlägga den sökandes levnadsrum i ett holistiskt 

perspektiv och uppmuntra den sökandes inneboende styrka. Vägledning är till hjälp för 

människor i utforskandet av hur livet levs och hur det skulle kunna levas i framtiden. Det 

innebär att vägledaren försöker få den sökande att se kritiskt på föreställningar och 

omständigheter som påverkar hennes liv. Att våga se det självklara i ett nytt perspektiv och 

våga ifrågasätta kan vara att ta kontroll över sitt liv. Människor som förändrar sin syn på sig 

själva från att vara objekt blir ”empowered” (Peavy, 2000). För att engagera den sökande att 

aktivt se sina valmöjligheter behöver vägledaren kunskaper om hur människor fungerar i olika 

kultur-, klass- och könsperspektiv. Därtill behöver vägledaren för att lyckas ha god 

självkännedom, vara kreativ och ha både känslighet och mod för att den sökande ska våga tro 



 

31 

 

på möjligheter som uppenbarar sig (Hägg & Koupa, 1997). Att bli medveten och reflektera 

över vilka tankar som styr är avgörande för ett förändrat handlande. I varje samhälle uppstår 

dominerade tankemönster baserade på värderingar, erfarenheter och praktiska förhållanden. 

Dessa system av föreställningar är ofta icke-medvetna eller outtalade. Föreställningarna ger 

trygghet och möjlighet att hålla ordning på tillvaron samtidigt som de låser individens sätt att 

handla. Genom att se sitt styrande tankemönster skapas nya möjligheter (Danielsson & 

Liljeroth, 1996).  

 

Det är min slutsats att samtliga vägledningsmetoder har ett inslag av att vidga perspektiv eller 

som Peavy (2000) uttrycker det: ”frigöra människan från deras underdåniga förhållande till 

’fakta’ som bestämmer vad de kan och bör göra”. Att motverka traditionella könsmönster 

anser jag kan ses som att vidga könsmässiga perspektiv. Hur detta kan gå till i praktisk 

pedagogik är delvis vad boken Jämställt vägval (Cox, 2005) handlar om. Den beskriver 

erfarenheter från Gävleborgs län där studie- och yrkesvägledare har ingått i fokusgrupper 

inom ett projekt som diskuterat ett medvetet genusperspektiv i yrkesrollen. I första hand 

handlar det om att ”ta tänket med sig i jobbet” menar en av deltagarna i projektet som 

tillägger att hon inte tror att det ens finns några specifika metoder, underförstått 

vägledningsmetoder, när det gäller genus (s 51). Efter en trevlig inledning på ett samtal med 

syfte att lära känna varandra och lyssna för att kartlägga krävs enligt Cox mod hos vägledaren 

för att i fas två kunna utmana och konfrontera för att vidga perspektiv. Den trygga känslan 

måste bytas i osäkerhet och det kan kännas enklare att gå till de oproblematiska valen, som till 

exempel de könsmässigt traditionella alternativen. Den sökande kan reagera både positivt och 

negativt vilket kan visa på begränsande värderingar. Kanske finns det många praktiska hinder 

som i själva verket kan vara ett skydd för djupare rotade könsuppfattningar. Därför behöver 

vägledaren försöka få den sökande att sätta ord på motståndet. Det är troligen mer vanligt att 

vägledare visar kvinnor på mansyrken än tvärtom, eftersom fördelarna med höjd status och 

bättre lön är uppenbara. Om man som vägledare vet hur genus produceras har man större 

möjlighet att undvika att styra och styras omedvetet. Föreställningarna om vad som är 

kvinnligt och manligt förändras och skapas alltså inte av sig självt. De återskapas av var och 

en av oss. Alltså har vi enligt författarna ett val att göra, ett val som kan bli ett jämställt 

vägval (Cox, 2005). 
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2.2.5 Karriärutvecklingsteorier 

 

Karriärutvecklingsteorin Careership: a sociological theory of career decision making 

(Hodkinson & Sparkes, 1997) baseras på sociologen Bourdieus tankegångar om att ingen är 

opåverkad av sin miljö och rådande strukturer och menar att vi utifrån detta har en viss 

begränsad handlingshorisont. Denna handlingshorisont avgör hur vi agerar i brytpunkter i 

våra liv när vi behöver omvärdera och ta beslut vilket påverkar vår identitet. Ibland förstår vi 

inte förrän efteråt att det var en brytpunkt som omformade livet. Brytpunkter kan vara 

strukturellt betingade som vid valet till gymnasieskolan, de kan vara frivilliga som när någon 

önskar ett nytt arbete och de kan vara påtvingade som vid uppsägning. En individs identitet 

utvecklas i samspel med andra och genom den kultur med vars hjälp vi tolkar och förstår 

omvärlden. Careershipteorin undviker den sociala determinismen som menar att människans 

möjlighet att fritt välja sin framtid är begränsad av strukturer. Carrershipsteorin undviker 

också tron på att individen kan göra helt fria val. Den stöder sig bland annat på Giddens som 

skiljer mellan ett praktiskt och ett diskursivt medvetande (1984 enligt Hodkinson & Sparkes, 

1997). Vi vet genom att göra och lagra den erfarenheten vilket är det praktiska medvetandet. 

Om vi finner ord att beskriva våra erfarenheter och förstå vad som begränsar oss har vi utökat 

vårt diskursiva medvetande och kan förändra vårt värderingssystem. Då kan vi se ett större 

utbud på utbildnings- och arbetsmarknaden på grund av att vad som uppfattades som 

ointressant, olämpligt och icke-valbart kan ses med nya ögon (Hodkinson & Sparkes, 1997; 

Lundahl, 2010).  

 

Karriärutvecklingsteorier var för inte så länge sedan olika för män och kvinnor enligt 

australiensarna Patton & McMahon (2006). Kvinnors val av studier och yrken förväntades 

vara en tillfällig lösning till hon behövde finnas till hands på heltid för barn och familj. Även 

om detta har ändrats finns konflikten med hem och barn kvar vad det gäller kvinnors 

karriärutveckling och resulterar i annorlunda anställningsmönster. Intresset för att arbeta är 

inte annorlunda, men kvinnor gör andra val på grund av tidig socialisation av hur en kvinna 

ska agera och på grund av strukturella omständigheter (Astin, 1984 enligt Patton & 

McMahon, 2006). Sådana strukturer kan vara att kvinnor möter fler hinder vid lönesättning 

och karriärutveckling (Fitzgerald & Harmon, 2001 enligt Patton & McMahon, 2006). Forrest 
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& Mikolaitis (1986, citerade i Patton & McMahon, 2006) menar att kvinnor därför gör 

kompromisser i sitt val av utbildning och yrke för att även räcka till för andra, en roll som 

ligger nära den bild som många kvinnor ger av sig själva.  

 

 

 

2.3 Anknytande litteratur 

 

Under rubriken anknytande litteratur redovisas aktuella styrdokument beträffande 

genusperspektiv och de etiska riktlinjer som har utarbetats för studie- och 

yrkesvägledare.  

 

2.3.1 Styrdokument 

 

Skollagen (SFS 2010:800) är ny och tillämpas från 2011-07-01. I 1 kap 5 § står det att läsa 

om jämställdhet som en aspekt av grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga 

rättigheter som utbildningen ska utformas i överensstämmelse med. I Skollagen 1 kap 8 § 

hänvisas vidare till Diskrimineringslagen (SFS 2008:567). En utbildningssamordnare ska 

enligt diskrimineringslagen ”bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter 

och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, 

oavsett kön/.../”. I Diskrimineringslagen 1 kap 4 § avses med diskriminering följande: 

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, 

har behandlats eller skulle behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

Indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium 

eller ett förfaringsätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer 

med visst kön, visst könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion 
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eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte 

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är 

lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

 

LGR11, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet tillämpas också 

från 2011-07-01 och ersätter Lpo94: 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

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

bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar 

för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 

utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet (s 5). Alla som arbetar i skolan 

ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund (s 14). 

 

Lpf94, Läroplanen för de frivilliga skolformerna är i uppdaterad version fortfarande aktuell 

för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor 

för vuxna och för vuxenutbildningen för utvecklingsstörda: 

Personalen ska, efter en av rektor gjord arbetsfördelning informera och vägleda eleverna inför deras 

val av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och därvid motverka sådana begränsningar i 

valet som grundar sig på kön och på social eller kulturell bakgrund/…/(s 15). 

 

Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorientering för skolhuvudmän och 

skolor (Skolverket, 2009): 

Genom information, undervisning och vägledning kan skolan arbeta med att vidga elevens perspektiv 

för att kunna upptäcka andra yrkesområden än dem som de genom sin bakgrund redan känner till (s 

15). 

 

Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram är en bilaga till 

Europaparlamentets och rådets rekommendationer (2006). Den syftar till att visa på vilken 
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kompetens medlemsstaternas grund- och yrkesutbildningssystem bör bidra till att utveckla 

genom att presentera åtta nyckelkompetenser. Den sjätte av dessa nyckelkompetenser är 

”Social och medborgerlig kompetens” som baseras på en attityd med full respekt för 

mänskliga rättigheter, där jämställdhet är en del. Den som vill vara en fungerande del och 

medborgare i Europeiska Unionen behöver alltså enligt EU vara medveten om jämställdhet. 

 

2.3.2  Etiska riktlinjer 

 

Sveriges vägledarförening, SVF. 

Sveriges vägledarförening, SVF, är en ideell förening med ca 1 200 medlemmar som 

organiserar dem som arbetar med studie- och yrkesvägledning och ansluter sig till föreningens 

målsättning. Föreningen har som bland annat som syfte att ”påverka samhället för att 

undanröja orättvisor inom skola och arbetsliv och främja allas möjligheter till utveckling i 

utbildning och arbete” (SVF, 2007).  SVF anser att vägledaren skall fungera både som den 

sökandes ombud och som samhällets representant (SVF:s remissvar SOU 2010:28). Utifrån 

etiska värden i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, EU:s resolution om 

vägledning och FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO, har föreningen utarbetat en etisk 

deklaration ur vilket följande urval har gjorts (SVF, 2007):  

Vägledare respekterar varje människas unika och lika värde, främjar rättvisa och 

likabehandling och motverkar aktivt all form av diskriminering. 

Vägledare främjar individers fria och övervägda studie- och yrkesval. 

Vägledare strävar efter en god självkännedom och medvetenhet om de egna attityderna 

och värderingarna gentemot individ och samhälle. 

Vägledaren strävar i urvalssituationer efter opartiskhet och neutralitet samt är beredd att 

motivera sina åsikter och handlingar. 
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Lärarnas Riksförbund, LR. 

Studie- och yrkesvägledarna inom fackförbundet Lärarnas Riksförbund har också utarbetat 

etiska riktlinjer
5
. Dessa avses som stöd till exempel i ställningstagande vid påverkan av olika 

intressenter. Det kan gälla uttryck för olika behov från föräldrar till elever som söker 

vägledning, från arbetsgivare i lokala företag och från arbetsgivaren som vill ha 

utbildningssökande till den egna skolan. Studie- och yrkesvägledaren ska vara den sökandes 

ombud och stå fri från påtryckningar som påverkar den sökandes val och beslut. Här följer 

valda utdrag som berör könsperspektivet och vägledarens professionella kompetens: 

Studie- och yrkesvägledaren motverkar aktivt diskriminering på grund av kön, ålder, hudfärg, sexuell 

identitet, social och kulturell bakgrund, etnisk, politisk eller religiös tillhörighet, samhällsställning, 

eller på grund av förmåga eller prestation. 

 

Studie- och yrkesvägledaren främjar rättvisa och likabehandling – därvid ägnar vägledaren särskild 

uppmärksamhet åt att kompensera individers olika förutsättningar. 

 

Studie- och yrkesvägledaren anpassar vägledningsinsatserna efter den vägledningssökandes behov. 

 

Studie- och yrkesvägledaren har ett särskilt ansvar för att utveckla sitt professionella kunnande. 

 

Studie- och yrkesvägledaren möter också förväntningar från föräldrar, lärare och andra vad gäller 

vägledningen. 

 

 

 

  

                                                 

5
<http://www.lr.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/studieochyrkesvagledaresyrkesetik/omstudieochyrkesvagledaresyrk

esetik.4.12dcace212693f1e87480003030.html>(2011-05-05).  
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3. METOD 

 

Under rubriken metod beskrivs den i studien valda undersökningsstrategin med 

kvalitativa intervjuer som metod i aktionsforskning, vars genomförande beskrivs steg 

för steg. Därefter redovisas efter vilka kriterier urvalet av deltagare i studien har gjorts, 

hur gruppsammansättningen ser ut och hur empirin har samlats in. Dessutom 

diskuteras giltighet och tillförlitlighetsaspekter, etiska ställningstaganden och hur 

resultatet har bearbetats och analyserats.  

 

3.1 Undersökningsstrategi 

 

Mitt intresseområde handlar om skolutveckling och implementering av de riktlinjer i 

styrdokument som berör jämställdhet. För mig var det viktigt att inte genomföra en studie som  

främst konstaterar att det är en lång väg till en jämställd skola. Under mina studier av aktuell 

forskning har jag kommit fram till att området som generellt handlar om jämställdhet i skolan 

på många sätt är väl kartlagt. Däremot ser jag en avsaknad av forskning om metoder som 

skulle kunna förändra. Min önskan har varit att tillsammans med kollegor utveckla 

yrkeskunskaper genom att kartlägga vad som fungerar, vilka hinder och möjligheter som finns 

och genom att sprida resultatet vidare. I aktionsforskning iscensätts ett sådant arbetssätt som 

är handlingsinriktat och syftar till förändring (SOU 2010:35, s 103). Det gör det möjligt att se 

de vägledare som deltar i en forskningsstudie inte som ett objekt som ska studeras utan som 

”deltagare, medforskare, eller på andra sätt som själva kärnan i forskningsprocessen" (SOU 

2010:35, s 42). Aktionsforskning används för att utveckla en verksamhet, samtidigt som den 

ger kunskaper om själva förändringsprocessen. Centralt är relationen mellan agerandet och 

förståelsen av detta.  Detta sker genom att frågor ställs om praktiken, handlingar iscensätts 

och processen följs med hjälp av reflektion. Aktionsforskning har sedan 1990-talet blivit ett 

viktigt inslag i kompetensutveckling av lärare som vill förändra sin praktik utifrån dess egna 

villkor (Rönnerman, 2004).  Observation och/eller intervju kan användas tillsammans med 
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loggbok för att kunna följa processen
6
. Jag funderade över att be deltagarna att skriva 

dagboksanteckningar eller att regelbundet skicka e-post med sina iakttagelser under 

aktionsforskningsperioden, men kom fram till att det skulle kunna vara ett krav som hindrade 

dem från att medverka. I stället gav jag dem fria händer att hitta former för att kunna beskriva 

processen för mig vid vårt andra intervjutillfälle. Det är möjligt att detta inte är en 

aktionsforskningsstudie efter ”alla konstens regler”, men det jag beskriver är en process som 

har utvecklat deltagande studie- och yrkesvägledares individuella arbete genom att de varit 

del av ett gemensamt agerande. Det har handlat om att utveckla nya yrkeskunskaper genom 

att få syn på vad som görs i verksamheten och vad som kan förbättras. Genom att reflektera 

över sitt handlande har medvetenheten ökat och medfört förändringar i den pedagogiska 

praktiken. 

 

 

3.2 Metod och genomförandesteg 

 

Aktionsforskningen inleddes med en kartläggande fas med frågeställningar till deltagande 

studie- och yrkesvägledare om hur de ser på sitt uppdrag och hur de omsätter sina kunskaper 

om genusperspektiv i pedagogisk praktik. De kvalitativa intervjuerna av halvstrukturerad art 

(Ryen, 2004) genomfördes per telefon utifrån intervjuguiden, se bilaga 1. Denna skickades via 

e-post till deltagarna före intervjutillfället. Jag följde intervjuguidens ordningsföljd och 

frågeformulering, men försökte vara öppen för att ta tillvara vägledarnas tankegångar och 

ställde vid behov följdfrågor för att tydligare förstå vad de menade. Frågeställningarna om hur 

vägledarna ser på sitt uppdrag var inte okomplicerade och ett par av vägledarna uttryckte att 

det var svårt att hitta svar, medan övriga hade som jag uppfattade det många och djupa 

funderingar. På den första frågan om det är möjligt att som vägledare motverka traditionella 

könsmönster fick jag inte endast jakande eller nekande svar, utan vägledarna fortsatte att 

                                                 

6
 <http://www.ufn.gu.se/samverkan/vara_verktyg/aktionsforskning/studera_med_verktyg/>(2011-06-

20). 
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förklara hur de uppfattade sitt uppdrag. Frågan om vägledarna anser att de arbetar för att 

motverka traditionella könsmönster ställdes med bakgrund mot att ett examensarbete 

konstaterat att inte alla vägledare anser att det är deras uppgift att motverka könsstereotypa 

studieval (Biström Risslén, 2008) och att det enligt ett annat examensarbete finns skäl till att 

ifrågasätta hur vägledare arbetar för att främja genusarbetet (Johansson & Kjäll, 2006).  

 

Vid det första intervjutillfället bokades tid för ett uppföljande samtal en månad därefter och 

sedan påbörjades aktionsforskningsmånaden med uppdraget att fokusera på att motverka 

traditionella könsmönster. Vilka dagar som vägledarna deltog varierade under en tidsperiod 

av 8 veckor från 23 februari till 20 april 2011 med riktlinje att varje person skulle intervjuas 

en andra gång efter en månad. Deltagarna fick själva välja hur de ville arbeta både i sin 

individuella vägledning och vid gruppvägledning eller om de valde att tillsammans med övrig 

personal på skolan skapa tillfällen för att vidga könsmässiga perspektiv. De fick från början 

förslag på övningar, dock med betoning på att detta skulle ses endast som förslag och att egna 

idéer var mycket välkomna. Jag utgick ifrån att förslagen skulle göra det enklare att tacka ja 

än om deltagarna själva skulle söka efter metoder.  

 

Övningarna har jag funnit genom litteraturstudier och med hjälp av kollegor: 

 Övning 1 innehöll frågor förknippade med begreppskort om yrken, till exempel en 

fråga om det finns några speciella ”tjejyrken” och ”killyrken”, se bilaga 2.   

 I övning 2 ställdes frågan ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” . Efter att den sökande 

svarat på vilka yrken som skulle kunna vara aktuella ställer vägledaren frågan vad den 

sökande skulle ha blivit om den var av motsatt kön, se bilaga 3.  

 Övning 3 består i sin helhet av ett häfte med en presentation av mäns och kvinnors 

yrken i ett genusperspektiv. De yrken som traditionellt domineras av det ena könet 

representeras av någon från det motsatta könet. I övningen ingår även en gissningslek 

där personer ska paras ihop med yrket, se bilaga 4.  
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Under månaden av fokusering på att motverka traditionella könsmönster skickade jag förslag 

på kortfilmer att visa som Skolverket
7
 har producerat och information om en tv-serie kallad 

Genusmaskineriet från Utbildningsradion
8
. Jag gav också följande litteraturförslag: 

Genusperspektiv (Svaleryd, 2002) och Att göra kön (Elwin-Nowak & Thomsson, 2003). Hur 

vägledarna har arbetat under aktionsforskningsperioden redovisas under rubriken  

Vägledarnas senare praktik. Avslutningsvis ställdes i ett nytt samtal via telefon resterande 

frågor i intervjuguiden om hur arbetet hade fortskridit, vilka reaktioner vägledarna hade fått 

och hur de hade bemött och tolkat dessa, samt hur de ser på metodutveckling som ett redskap 

för att vidga könsmässiga perspektiv.  

 

 

3.3 Urval 

 

I vår C-uppsats (Berggren & Keynemo, 2008) riktade vi oss till vägledare med en förfrågan 

om nivån på deras kunskaper om genusperspektiv. Adresserna hade vi funnit genom att söka 

på internet efter studie- och yrkesvägledare på grundskolor och gymnasieskolor, både 

kommunala och friskolor. Dessa adresser använde jag mig nu av för att kunna göra det för 

studien önskade urvalet, att finna vägledare med kunskaper och engagemang för uppdraget att 

motverka traditionella könsmönster. Till de 51 verksamma vägledarna i Blekinge, Hallands, 

Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län, som i den tidigare undersökningen 

hade angett att de hade vissa kunskaper om genusperspektiv, skickade jag därför via e-post en 

förfrågan om deltagande, se bilaga 5. 16 % av dessa var män. Efter en påminnelse fick jag 

slutligen svar av 13 vägledare, varav sex tackade ja till att delta. Samtliga var kvinnor. 

Eftersom jag även var intresserad av vägledare verksamma på folkhögskolor, högskolor och 

universitet vände jag mig till några före detta kollegor för att höra om de var intresserade av 

att delta och fick på så sätt ännu en deltagare. Vid genomgång av examensarbeten från före 

detta studerande studie- och yrkesvägledare insåg jag att där fanns ett engagemang och sökte 

                                                 

7
 <http://www.skolverket.se/sb/d/4317>(2011-05-16). 

8
 <http://www.ur.se/lanakop/>(2011-05-16). 
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via nätet efter några av dessa för mig okända kollegor. Av tio förfrågningar om deltagande 

med hjälp av ett personligt riktat introduktionsbrev via e-post med samma innehåll som det 

tidigare formulerade, fick jag svar ifrån sju, av vilka sex vägledare tackade ja. Jag hade 

planerat tio till tolv deltagare vilket gjorde att jag fick tacka nej till den som sist anmälde sitt 

intresse. En av deltagarna önskade delta genom att berätta om tidigare erfarenheter från ett 

jämställdhetsprojekt, vilket innebar att jag ställde samtliga frågor som var applicerbara vid ett 

intervjutillfälle. En annan deltog i det första intervjutillfället, men avbröt sedan sin medverkan 

med förklaringen tidsbrist. Sammanlagt har tolv vägledare medverkat i studien.  Samtliga är 

kvinnor vilket liknar könsfördelningen inom yrkeskåren. Antalet anställda kvinnliga studie- 

och yrkesvägledare på gymnasienivå var exempelvis 77 % läsåret 2009/10
9
. Deltagarna 

representerar tillsammans studie- och yrkesvägledning inom folkhögskola, grundskola, 

gymnasieskola, högskola, särskola och träningsskola. Det största antalet av vägledarna arbetar 

på grundskolan och övriga verksamheter representeras av en eller två deltagare. Geografiskt 

sett återfinns deltagarna i nio län, förutom tidigare nämnda även i Skåne, Stockholms och 

Västra Götalands län. Tio av tolv deltagare har studie- och yrkesvägledarexamen, en är under 

utbildning och en är utbildad socionom men är verksam som studie- och yrkesvägledare. 

Deltagarna redovisar olika grundkunskaper om genus. Två av vägledarna har renodlade 

genusvetenskapliga kurser på högskolenivå, någon har minne av enstaka föreläsningar från 

sin grundutbildning och resterade deltagare redovisar genuskunskaper från inslag i andra 

kurser på högskolenivå. Vad urvalsgruppen har gemensamt förutom att de anser sig ha vissa 

grundläggande genuskunskaper, är att de genom sitt deltagande i studien visar sitt intresse av 

att vara med och utveckla genusperspektivet i vägledarprofessionen.  

 

3.4 Datainsamling 

 

Via e-post bestämdes tid och datum för intervjuer. Dessa genomfördes via telefon, i de flesta 

fall på vägledarnas arbetsplatser och vid ett par tillfällen via hemtelefon. Jag använde mig av 

högtalarfunktionen på min telefon och spelade in samtalen med hjälp av Ljudinspelaren, ett 

program på datorn. Samtalen varierade i längd från 14 minuter till 46 minuter.  Två samtal per 

                                                 

9
 <http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0524_2010A01_BR_08_UF0110TAB.pdf>(2011-05-16). 
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person genomfördes och vid ett tillfälle kompletterades med ett tredje samtal eftersom 

vägledaren behövde mer tid för att genomföra planerade aktiviteter. Sammanlagt inspelades 

ca 10 timmar och detta material transkriberades med programmet Express Scribe, tillgängligt 

utan kostnad via internet.  

 

 

3.5 Giltighet och tillförlitlighet  

 

Att använda telefonintervjuer i stället för att träffa vägledarna personligen har som jag ser det 

varit den enda möjligheten inom ramen för detta examensarbete på grund av den geografiska 

spridningen hos dem som visat sitt engagemang för genusperspektiv. Kontakterna via e-post 

och telefon har i mitt tycke fungerat utmärkt eftersom det har gett det djup som jag 

eftersträvat trots frånvaron av fysisk närvaro. Någon av de deltagare som tackade nej 

meddelade att min första förfrågan via e-post inte gick att svara på och han hade därför varit 

vänliga att leta reda på min e-postadress via min arbetsplats för att kunna meddela mig. 

Eftersom det inte handlade om någon enkätförfrågan utan var ett sätt att rekrytera till en 

kvalitativ studie har dock ett eventuellt bortfall av svar inte någon betydelse.  

 

Vad det gäller frågeställningarna reflekterar jag i efterhand som följer: Jag har under arbetets 

gång insett att vägledarna lägger olika betydelse i begrepp som används och det hade varit en 

fördel om jag hade ställt en fråga om vad dessa innebär för dem, till exempel vad det för dem 

innebär att motverka traditionella könsmönster. Genom att analysera övriga svar och sådana 

som spontant uttrycktes bland annat i den första frågan om det är möjligt att motverka 

traditionella könsmönster kunde jag ändå se skillnader i synsätt på uppdraget. En annan fråga 

som jag inte ställde, men som jag ändå fick svar på genom spontana kommentarer var 

vägledarnas upptäckter av könsmönster hos sig själva vilket kom att bli en viktig del av mina 

slutsatser. Jag vill påpeka att jag är medveten om att den självskattningsfråga om i vilken 

utsträckning vägledarna har arbetat med att motverka traditionella könsmönster inte är 

jämförbar dem emellan, utan mer visar på vilken effekt fokusering på genusperspektiv har 



 

43 

 

haft i deltagarens eget sätt att se på sin grad av arbetsinsats under aktionsforskningsperioden. 

Självskattning är också vad som har varit bedömningsgrunden när jag sökte vägledare som 

hade kunskaper om genus och att begära in intyg var självfallet aldrig aktuellt. Den sista 

frågan om deltagarna påverkas på något sätt vad det gäller hur de tror att de kommer att arbeta 

framöver av att de under en tid har fokuserat på att vidga könsmässiga perspektiv kan förutom 

att den är komplicerad även anses vara ledande. Samtliga svarar att de påverkas i positiv 

riktning, vilket kanske kan ifrågasättas ur tillförlitlighetssynpunkt eftersom det var ett sådant 

svar som jag önskade mig vilket troligen alla vägledarna insåg. För övrigt är jag med facit i 

hand nöjd med de frågeställningar som jag utarbetade och anser att de besvarar mitt syfte.   

 

Vägledarna som jag har valt att samarbeta har ett intresse för att arbeta med genusperspektiv, 

men säger sig i stor utsträckning inte rent praktiskt tidigare ha gjort det i den utsträckning som 

de önskar. ”Jag är glad att jag hoppade på tåget i alla fall”, var en replik från en av deltagarna 

i studien. Hon tillade att det är så svårt att ensam som studie- och yrkesvägledare motverka 

traditionella könsmönster, eftersom det är ett känsligt område och lätt kan bli fel. Hon 

utryckte även en önskan om att alla som gör något delar med sig av sina metoder och 

erfarenheter. En aktionsforskningsstudie bygger på just detta att bli medveten om vad som 

behöver förändras för att sedan genom egna och andras erfarenheter och framkomna 

forskningsresultat se nya sätt att arbeta på
10

. Om jag endast hade använt mig av en 

kartläggande fallstudie tror jag inte att deltagarna hade engagerat sig för att utveckla arbetssätt 

så som jag nu bedömer har skett. En praktisk begränsning är att deltagarna inte har träffats 

eller på grund av forskningsetiska skäl inte känner till varandras identiteter. Därför blir det 

fortsatta handlandet beroende av deltagarnas enskilda engagemang, i motsats till 

aktionsforskningsstudier som pågår inom samma geografiska område och möjliggör ett 

kritiskt gemensamt reflekterande och handlande. Det är min förhoppning att dessa 

forskningsresultat ska upplevas som giltiga och tillförlitliga av deltagarna i studien och värda 

att ta till vara även för andra för att om möjligt bidra till att utveckla professionaliteten i 

yrkeskåren.  

 

                                                 

10
 <http://www.ts.mah.se/utbild/ck2340/Delkurs 3/Aktionsforsknning.htm>(2011-02-27). 
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3.6 Etiska ställningstaganden 

 

Efter att ha fått besked från vägledarna om att de ville delta i studien informerade jag om att 

jag önskar följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning och skickade dessa som bilaga via e-post. För att inte röja 

deltagarnas identitet för varandra skickades enskilda e-postmeddelanden till var och en. När 

en av deltagarna inte var tillgänglig för vårt bokade andra samtal skickade jag en påminnelse 

och undrade om hon ville boka en ny tid, men informerade även om hennes rätt att avbryta sin 

medverkan vilket hon valde att göra. Det innebar att hon inte deltog i aktionsforskningen och 

vid det andra intervjutillfället, men godkände att jag använde material från det samtal som vi 

redan hade haft med varandra. Övriga fullföljde sin medverkan som planerat. Ibland behöver 

förhållningssätt bemötas för att som jag ser det utvecklas och med hjälp av de kunskaper som 

teorierna ger tar jag mig rätten att analysera dessa.  Samtidigt ser jag det som etiskt viktigt att 

vägledarna känner sig förstådda i det komplexa uppdrag som de har att vidga könsmässiga 

perspektiv. Enligt de forskningsetiska principerna bör forskaren ge undersökningsdeltagare 

tillfälle att ta del av etiskt känsla avsnitt eller kontroversiella tolkningar i 

undersökningsrapporten innan publicering. Detta ska inte tolkas som att publicering hindras 

på grund av för någon negativt forskningsresultat. Eftersom vägledarna berättar för mig om 

komplicerade händelser och reaktioner hos andra människor som de har mött tänker jag att de 

har rätt att ”äga berättelsen”. Därför har resultatet i förväg skickats ut till ”medforskarna” i 

denna aktionsstudie för att ge dem tillfälle att kommentera och förhoppningsvis fortsätta att 

känna sig delaktiga i processen. Två av dessa har lämnat in små korrigeringar och bett om att 

få text omformulerad. 

 

3.7 Resultatbearbetning och analys 

 

De transkriberade utskrifterna sorterades utifrån de fyra frågeställningarna och dess 

underliggande delfrågor genom att jag via datorn klippte och klistrade in varje deltagares svar 

i nya Word-dokument. På så vis blev det möjligt att se samtliga svar på varje delfråga separat. 

Genom att i dessa nya dokument markera återkommande mönster i vägledarnas tankegångar 
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kunde resultatet för varje delfråga grupperas tematiskt. Dessa teman redovisas genom att de 

mest frekventa gemensamma tankegångarna hos vägledarna presenteras före exempel på 

enskildas sätt att se. Ibland har jag valt att förtydliga vad som sägs med citat. Intervjuerna 

avslutades med frågan om deltagarna hade något att tillägga. Svaren på den frågan har 

sorterats in under det område det berör. Spontana kommentarer om förändrad självinsikt 

under aktionsforskningsperioden redovisas under delrubriken Vägledarnas förändrade 

praktik. Min bedömning är att jag hade kunnat fördjupa förståelsen för frågeställningarna 

ytterligare om jag hade fortsatt med fler intervjuer, eftersom varje vägledare tillförde sådant 

som var nytt. Resultatet analyseras utifrån den redovisade bakgrundslitteraturen. Det praktiska 

tillvägagångssättet innebar rent konkret bruk av sax, häftapparat och stora bordsytor för 

sortering utifrån tema i frågeställningarna relaterat till tema i teorier och tidigare forskning. 
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4. RESULTAT 

 

För att ge läsaren en översikt presenteras inledningsvis resultatredovisningens struktur. 

Med bevarande av vägledarnas anonymitet ges sedan en kort beskrivning av varje 

deltagare. Därefter redovisas i därpå följande underrubriker resultatet utifrån de fyra 

frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten. 

 

 

4.1 Resultatredovisningens struktur 

 

Resultatet redovisas utifrån de fyra frågeställningarna. Dessa omformuleras i resultatkapitlet 

som underrubriker. Vissa frågeställningar uppdelas som i intervjuguiden i ännu ett steg som 

redovisas del för del. Jag har i dessa delar strävat efter att först beskriva den åsikt bland 

vägledarna som framkommit i störst utsträckning kvantitativt sett och redovisar sen i fallande 

skala exempel på synsätt hos enskilda.  

 

4.2 Presentation av deltagare 

 

Här följer en presentation av de deltagande vägledarnas arbetsplats, utbildningsmässiga 

bakgrund, redovisade kunskaper om och intresse för genusperspektiv.  Vissa spontant 

uttryckta tankar om anledningen till att vägledarna valde att delta i studien har också tagits 

med för att ytterligare fördjupa bilden av deltagare och hur de skiljer sig från varandra.  
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 Vägledare som arbetar på en gymnasieskola, har studie- och yrkesvägledarexamen och 

fick i sin utbildning några föreläsningar kopplade till genus. Hon har i sin yrkesroll 

reflekterat över hur hon ska bemöta till exempel en flicka som väljer en 

mansdominerad utbildning. Hon tänker att hon vill delta i studien för att 

medvetandegöra sig själv, så att inte till exempel kroppsspråket avslöjar hennes 

förvåning när någon vill göra ett könsbrytande val. 

 Vägledare som arbetar på en grundskola och är utbildad studie- och yrkesvägledare. 

Hon har dessutom ett års högskolestudier i kurser med genusperspektiv och säger sig 

alltid ha varit intresserad av frågor om jämställdhet. Denna vägledare har deltagit i 

studien genom ett intervjutillfälle då hon redovisade sina erfarenheter från ett 

jämställdhetsprojekt som hon tidigare har medverkat i.  

 Vägledare som arbetar på en grundskola och är under utbildning till studie- och 

yrkesvägledare, men har sedan tidigare utbildning för och erfarenhet av arbete inom 

skolan. Perspektiven etnicitet, kön och klass har funnits med i både utbildning och 

arbetsliv sedan lång tid tillbaka.  

 Vägledare som arbetar dels på grundskola där även grundsärskola och träningsskola 

ingår, dels på gymnasiesärskola. Hon har studie- och yrkesvägledarutbildning och 

minns att genusperspektivet förekom i flera kurser. Denna vägledare deltog i det första 

intervjutillfället och avbröt sedan sin medverkan på grund av tidsbrist. Hon ställer sig 

positiv till att resultatet från den första intervjun används och menar att det är frågor 

som verkligen engagerar henne. 

 Vägledare som arbetar på en folkhögskola. Hon har studie- och 

yrkesvägledarutbildning och anser att genusperspektivet fanns med i hennes utbildning 

i ganska stor utsträckning. Ett projekt där genusperspektivet ska genomsyra 

verksamheten pågår för närvarande på hennes skola. 

 Vägledare som arbetar på grundskola och har studie- och yrkesvägledarutbildning. 

Genusperspektivet fanns med i flera kurser och denna vägledare skrev också ett 

examensarbete med denna inriktning. Hon ser en vinst med att delta i studien för att 

samla en metodbank för att kunna arbeta med genus på det professionella sätt hon vill. 

 Vägledare som arbetar på en högskola dominerad av studerande av manligt kön. Hon 

har studie- och yrkesvägledarutbildning och skrev ett examensarbete med inriktning 
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på genus. Vägledaren har dessutom under ett år läst genusvetenskapliga kurser på 

högskolenivå och har ett intresse för att arbeta med dessa frågor.  

 Vägledare som arbetar på grundskolan, till viss del som studie- och yrkesvägledare 

och till viss del som socionom. Hon har socionomexamen och skrev under studietiden 

ett examensarbete med genusperspektiv. Har ett intresse för genus och för 

likabehandling.  

 Vägledare som arbetar på gymnasieskola, är utbildad studie- och yrkesvägledare och 

skrev ett examensarbete om genusperspektiv. På utbildningen anser hon att det var 

väldigt lite fokus på genusperspektiv. Hon har ett intresse som medfört egna 

litteraturstudier och diskussioner med vänner som studerat genusvetenskapliga kurser 

och känner ett behov av att reflektera över frågorna för att hålla synsättet levande.  

 Vägledare som arbetar på grundskola, har studie- och yrkesvägledarutbildning och 

minns endast någon enstaka föreläsning om genus i denna utbildning. Hon deltar för 

att hon har en önskan att lära sig mer.  

 Vägledare som arbetar på grundskola, har studie- och yrkesvägledarutbildning och 

skrev både C- och D-uppsats om genus. Hon minns att frågor om kön, klass och 

etnicitet förekom på grundutbildningen, även om det inte var någon fördjupad 

reflektion. Sedan tonåren har hon haft ett intresse för genus och har i en annan kurs på 

högskolenivå intresserat sig för genusanalyser. Hon var tveksam att delta på grund av 

upplevd tidsbrist i arbetet, men säger avslutningsvis att hon ”är glad att hon hoppade 

på tåget i alla fall”. 

 Vägledare som arbetar inom vuxenutbildningen och på grundskola. Hon har studie- 

och yrkesvägledarutbildning, samt skrev ett examensarbete om genusperspektiv. Hon 

tycker att området är intressant och känner att hon behöver jobba mer med det. 

 

 

4.3 Vägledarnas syn på sitt uppdrag 

 

För att kunna besvara frågeställningen hur vägledare ser på sitt uppdrag att motverka 

traditionella könsmönster ställdes fyra delfrågor som i omarbetad form används som 
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underrubriker.  Den första delfrågan är om det är möjligt att som vägledare motverka 

traditionella könsmönster. Den andra handlar om vad det finns för sådana mönster i 

vägledarens verksamhet. Slutligen ombads vägledarna att berätta vad de ser för möjligheter 

och svårigheter med uppdraget och vad de behöver för att klara sitt uppdrag.  

 

 

4.3.1 Säg är det möjligt  

 

För att få veta hur vägledare ser på sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster var 

den första frågan som ställdes om de anser att det är möjligt. Resultatet delas in i tre 

kategorier: Vägledare som är positiva till att det är möjligt, vägledare som är mer tveksamma 

på grund av djupt rotade strukturella mönster, men ändå tror att det till viss del är möjligt och 

vägledare som funderar över vad uppdraget innebär. 

 

Vägledare som är positiva till att det är möjligt.  

Majoriteten av vägledarna säger sig vilja tro att det är möjligt att motverka traditionella 

könsmönster.  Det är så tydligt i samhället att det är ojämställt, menar någon, och vi möts av 

att det varje dag, så detta uppdrag måste vi som vägledare prioritera. Det har skett 

förändringar historiskt sett och vi ska peka på dessa. Vi ska inte ge upp utan fortsätta att 

arbeta med att sätta ord på de djupt rotade könsmönster som vi alla har med oss. Samtidigt ska 

vi som vägledare vara medvetna om att vi inte är ensamma om att påverka, utan vad som sägs 

vid ”frukostbordet” är ständigt närvarande och formar våra könsmönster. Vi bemöter flickor 

och pojkar olika ändå från det ögonblick de föds och vi kommenterar olika saker beroende på 

vilket kön de har. En vägledare poängterar att vi alla har ett ansvar att ha ett sådant 

förhållningssätt så att könsmönster inte styr hur vi bemöter sökande. Den mest positiva anser 

att vägledarna har en ganska stor del i att ”motverka gamla sanningar som inte är sanningar 

egentligen”. 
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Vägledare som uttrycker tveksamhet, men till viss del tror det är möjligt. 

 

De vägledare som uttrycker tveksamhet till om uppdraget är möjligt pekar på hur tidigt i livet 

könsmönster skapas och att vi tar detta för givet till den grad att vi inte ser hur det begränsar 

vid till exempel studie- och yrkesval. Vägledare kommer in sent i de sökandes liv och möter 

människor som redan är formade. Mycket ses som så självklart att vi som människor inte ens 

funderar över hur det kommer sig att vi är på ett visst sätt. Vi tänker inte på att vi begränsar 

oss i vad vi skulle kunna göra. Det som vägledare kan göra är att reflektera över sitt eget sätt 

att vara och hur vi lyssnar in den som söker vår hjälp, så att vi ser en person och inte någon av 

ett visst kön. För att lyckas med uppdraget krävs också att alla försöker finna samarbete för att 

”få samma tänk”. Det behöver bli en process på djupet som pågår under en längre tid för att 

uppdraget ska vara möjligt att genomföra. Det behövs också strukturella förändringar, inte 

bara i skolan utan även i samhället. Ensam som vägledare är det bara till viss del möjligt att 

väcka tankar, eftersom det är en så komplex fråga som också har samband med identiteten i 

övrigt. En vägledare konstaterar att hon anser att det är en svår fråga att besvara. Hon tycker 

att ”motverka” är ett starkt ord och trots att hon själv vill vara optimist, ser hon sina sökande 

ungdomar som starkt påverkade av könsmönster och tycker att det är jättesvårt att motverka 

dessa. 

 

 

Vägledare som funderar över vad uppdraget innebär. 

 

Vad uppdraget egentligen innebär fokuserade några av vägledarna på. En av dem funderar 

över om uppdraget innebär att hon som vägledare till exempel skulle motverka att tjejer 

utbildar sig till förskollärare? Det anser hon i sin roll som vägledare vara ett ohållbart sätt att 

förhålla sig till sin yrkesetik. Däremot skulle hon kunna se det som sitt uppdrag att motverka 

att killar inte vågar söka till en förskollärarutbildning . Om uppdraget innebär att främja 

människors rätt att välja oberoende av kön kan hon tänka sig att arbeta för det både i 

vägledningssamtal och genom att igångsätta aktiviteter som visar på möjligheter till 

könsöverskridande val. Två av vägledarna betonar att individens intresse måste vara i fokus. 

De ser det inte som att det är vägledarens roll att ha som mål att motverka traditionella 

könsmönster som grupp. Dessa vägledare menar att det viktiga är att hela tiden relatera till det 
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som den sökande berättar och att vidga perspektiv utifrån det. Därför är det inte möjligt att ta 

upp frågan om könsöverskridande val om inte eleven själv berör något som kan ge en öppning 

för att tala om det i samtalet.  

 

 

4.3.2  Könsmönster i verksamheten 

 

För att få veta hur vägledare ser på sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster var 

den andra frågan vad det finns för traditionella könsmönster i vägledarnas verksamhet. 

Resultatet delas in i tre kategorier: Könstraditionella val, könstraditionella förväntningar från 

hemmet och könstraditionell skolmiljö. 

 

Könstraditionella val. 

Könstraditionella val är något som alla vägledare kunde berätta om från sin verksamhet, hela 

vägen från mellanstadiet till högskolan.  På mellanstadiet får eleverna ibland välja fritt mellan 

textilslöjd och träslöjd. Då kan det bli svårt att förklara sig för den som önskar att inte välja 

som andra. En av vägledarna menar att ett styrt val vore bättre ur jämställdhetssynpunkt. När 

det på högstadiet är dags för PRAO, Praktisk arbetslivsorientering, styrs denna ibland så att 

eleverna måste välja otraditionellt. Detta kan av eleverna först upplevas som väldigt tråkigt, 

enligt en av vägledarna, men brukar oftast vändas till en positiv upplevelse. På arbetsplatserna 

får eleverna ta reda på hur många män och kvinnor som arbetar där, vilka löner de får och 

vilka som bestämmer. Detta för att tränas i att upptäcka traditionella könsmönster . Vad det 

gäller traditionella val till gymnasiet så är det tydligt vilka program som tjejer respektive 

killar enligt normen bör och inte bör välja menar en vägledare.  Ibland kan det tyckas som att 

pojkar väljer otraditionellt när de till exempel söker till Barn- och fritidsprogrammet, men 

vägledaren menar att det är intressant att se vad de väljer därefter. Fler killar har sökt barn- 

och fritidsprogrammet de sista åren till skillnad från hur det sett ut tidigare år. Det har blivit 

mer accepterat att gå där som kille och de killar som söker programmet nämner ofta yrken 

som väktare och polis. ”Men sen är det ju klart att man får ju tänka på det att de är ju 

intresserade av det”, säger en annan vägledare om några andra könstraditionella val som 
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ungdomar har gjort. Sen tillägger hon att ”sen är ju frågan vad som har gjort att de har blivit 

intresserade av just det”.   

 

Den vägledare som arbetar på en folkhögskola menar att hon ofta möter människor som inte 

vågar drömma om utbildning och yrken för att de har för många misslyckanden bakom sig. 

Hon tycker sig märka att de könstraditionella valen förstärks när sökande är i en utsatt 

situation. Hon menar att de kvinnliga studerande begränsar sig till könsbundna branscher som 

vård och omsorg, för att det ses som något självklart, något som kvinnor kan och därför ska 

arbeta med. Hon upplever att många inte är öppna för att se att det skulle kunna finnas andra 

alternativa yrken. Den vägledare som arbetar på högskola möts i sina samtal av tjejer med ett 

väldigt intresse för en mansdominerad utbildning och som gör ett som hon som vägledare 

bedömer vara ett väl genomtänkt val, men som ändå tvekar och frågar: ”Men jag känner nu 

när jag pratar med folk att folk tycker att jag är lite konstig som ska välja det liksom, vad 

säger du?”  

 

Könstraditionella förväntningar från hemmet. 

Könstraditionella förväntningar och rädslor från hemmet är något som flera vägledare nämner 

att de möter när elever funderar på att välja otraditionellt. En vägledare säger att hon försöker 

att synliggöra för eleverna vad det är som påverkar dem i sina val, till exempel föräldrarnas 

önskemål. Ibland är det så pass viktigt för eleven vad pappa har bestämt, att hon som 

vägledare kommer i ett dilemma. Hon brukar fråga om det är pappa som ska gå utbildningen 

och det ska han ju inte. Hon vill inte säga att det som pappa säger är fel, även om hon 

bedömer att det är pappas val mer än elevens. En annan vägledare berättar att det svåra med 

att motverka traditionella könsmönster vid PRAO är när hon får telefonsamtal från föräldrar 

som inte förstår vad det är för idé med att vidga könsmässiga perspektiv och bara tycker att 

”det är löjligt, det ni håller på med” . 
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Könstraditionell skolmiljö. 

Ett exempel på könstraditionell skolmiljö som en av vägledarna berättar om är när annan 

skolpersonal i all välmening uppmuntrar en elev som har valt ett traditionellt kvinnligt 

program med orden ”det är ett fint program för en tjej”. Men vägledarna vänder framför allt 

blicken mot sig själva när de ser könsmönster i skolan. ”Jag tittar på hur andra de gör” säger 

en vägledare ” och så tänker jag att jag gör likadant, ja, det gör jag ju”. Det är mycket som 

man antagligen inte ser, menar någon annan, eftersom man blir så blind för sitt eget. Ibland, 

menar en tredje vägledare, så ”trillar hon dit”, med vilket hon menar att hon upptäcker 

traditionella könsmönster hos sig själv. En annan av vägledarna uttrycker sig så här:  

Jag kan ju inte säga att jag är helt könsbefriad, det är jag ju definitivt inte, jag har fortfarande 

fördomar. Det har jag ju. Och det speglar sig ju självklart. Men där måste jag försöka vara mer 

observant på det.  

 

Vägledarna själva är ett exempel på den könstraditionella skolmiljön, menar en av deltagarna. 

Hon kan bara se till sig själv som kvinna, anställd i en kvinnodominerad yrkesgrupp. Det är 

väldigt mycket kvinnor på vårt jobb, säger en annan. Kuratorer och skolsköterskor är också 

typiska kvinnoyrken. Men på min skola är det tre män som städar, berättar en vägledare. Hon 

tycker att generationsskiftet bland lärarna har gjort att det har blivit en stor förbättring vad det 

gäller synen på traditionella könsmönster.  En av vägledarna har reflekterat över hur hennes 

arbetsrum ser ut i ett könsperspektiv. Hon tänker att färgerna i rummet kan upplevas som 

feminina, om nu färger ska klassas som kvinnliga tillägger hon med ett skratt. Den vägledare 

som arbetar på högskolan, i en som hon uttrycker det, enormt manlig könsstereotyp 

utbildningsvärld både vad det gäller studerande och personal, frågar sig hur hon ska se på att 

arbeta med könstraditionella mönster . Hon styrs inte av läroplanerna som uttrycker att 

traditionella könsmönster ska motverkas, däremot av diskrimineringslagen som stadgar att 

hon ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön. Handlar det om att få de studerande att reflektera över sin yrkesroll och vad som händer i 

en miljö med en i det närmaste total avsaknad av kvinnor? Kan det vara att ge stöd åt 

kvinnliga studerande i en sådan miljö och förbereda dem för framtida yrkesliv? Kanske 

handlar hennes uppdrag om att uppmärksamma och medvetandegöra personalen om de starka 
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föreställningar om könsmönster ”som verkar sitta i väggarna” för att skapa en miljö som på 

sikt lockar fler kvinnliga sökande?   

 

 

4.3.3 Möjligheter och svårigheter  

 

För att få veta hur vägledare ser på sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster var 

den tredje frågan vilka möjligheter och svårigheter som vägledarna ser. Resultatet delas in i 

tre kategorier: Strukturer och värderingar, stöd av ledning och arbetskollegor och stöd till 

könsbrytare. 

 

Strukturer och värderingar. 

Strukturer och värderingar sitter djupt rotade vilket är en svårighet med att motverka 

traditionella könsmönster. ”Värderingar byter man inte som man byter skjorta, det är ju 

väldigt, väldigt, väldigt svårt” som en av vägledarna uttrycker det. ”Själv är man ju bara en 

liten, liten kugge” säger en annan och pekar på hur tidigt vi formas i våra roller. När man är 

fyra år och blir bjuden på prinsesskalas är man nämligen bara välkommen om man är tjej. På 

låg- och mellanstadiet är det precis som i många hem ofta kvinnor som ”omhuldar eleverna” 

menar en annan av vägledarna. Personalen i skolan är i huvudsak kvinnor och strukturen 

förstärker därmed bilden av hur en kvinna ska vara. Eleverna är tidigt ganska fast i sina tankar 

om sig själv och en vägledare önskar att hon fick möjlighet att träffa dem så tidigt som möjligt 

och försöka utmana dem att tänka i nya banor. En annan vägledare ger som exempel hur 

spända ungdomar kan vara för att de ser sig själva som så mycket tjej, som så mycket kille, att 

de har en barriär att överhuvudtaget se över könsgränser.  Den vägledare som arbetar på 

vuxenutbildning ser att det för vuxna ofta är fokus på att få familjesituationen och ekonomin 

att fungera. Många sökande där vet redan vad de vill och öppenheten för nya genusperspektiv 

är liten. Att få män att välja kvinnliga yrken som inte har samma höga status ser en vägledare 

som ännu en svårighet. Män vill vare sig förlora status eller högre lön. Samtidigt finns det 

möjligheter genom att det som begränsar idag inte behöver vara detsamma i morgon, menar 

en av vägledarna. Hon anser att det är viktigt att vara uppmärksam på sammanhanget och att 
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förstå att frågan är komplex. Det är inte bara en könsroll som det handlar om, utan det är 

könsroller i kombination med lokala stereotyper och förhållningssätt.  

 

Stöd av ledning och arbetskollegor. 

Stöd av ledning och arbetskollegor ses som nödvändigt för att ha möjlighet att klara sitt 

uppdrag att motverka traditionella könsmönster. ”Jag måste ju vara en del i processen, men 

jag kan aldrig göra det själv” menar en av vägledarna. Hon anser att yrkeskåren borde hjälpa 

varandra att hitta redskap för att motverka traditionella könsmönster, men tycker att det pratas 

alldeles för lite om detta. Om det ska hända något måste vi nog tipsa varandra och de som är 

engagerade måste stödja varandra, menar en annan av vägledarna. Sådana här saker är inget 

man kan riktigt jobba med ensam på sin kammare, säger en tredje och menar att arbetet med 

att motverka traditionella könsmönster bygger på att man sätter igång nätverk, bjuder in 

föreläsare och är aktiva i frågan. Att ha hjälp av genuspedagoger har någon erfarenhet av. Den 

vägledaren menar att det väcker mycket tankar att få spela in sig själv, göra analyser i grupper 

och att få läsa böcker om genusperspektiv i vägledningen. Varför inte starta en 

jämställdhetsgrupp tillsammans med lärare föreslår någon, där man försöker hitta förslag på 

hur man tillsammans skulle kunna motverka traditionella könsmönster?  

 

Men en svårighet är enligt en vägledare att ”alla kör sitt race” och syftar på att lärarna främst 

ser till sitt ämne. Hon anser att det är svårt att hitta samarbetsformer om inte ledningen lyfter 

frågan så att den blir mer formell. Idag har lärarna så enormt många uppgifter, menar en 

annan, så om jämställdhetsarbetet inte är prioriterat uppifrån så lämnar man det helt enkelt, 

även om det står i läroplanen. Det är en fråga som man behöver stöd ifrån ledningen för att 

kunna införa annars kan det bli motstånd. Det finns mycket oförståelse och okunskap 

fortsätter vägledaren, ”och det är klart att det finns många som tycker att det är överflödigt, 

överdrivet eller fånigt”. Hon menar att frågor om genus och maktstrukturer är väldigt känsliga 

för att alla har ett kön och alla måste förhålla sig till de här frågorna: 

Men den här frågan kan man inte riktigt bortse från för man ingår på något sätt i den här strukturen 

oavsett om man vill det eller inte och det är väl därför som väldigt många människor tycker att det är 

jobbigt, alltså det blir väldigt jobbigt att bli involverad och förstå att man är en del av det här. 
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Flera av vägledarna ger exempel på svårigheter i form av motstånd som de har mött när de 

försöker motverka traditionella könsmönster. En av dem berättar om ett förslag som hon 

presenterade för arbetslaget om hur de skulle kunna arbeta för jämställdhet. Då var det någon 

lärare som undrade, ”Vad är det för jävla flum det där?”. Hon berättar också att 

genuspedagogen som hon samarbetade med fick en fråga om vad det var ”för skit hon höll på 

med”. Även en elev som deltog i ett jämställdhetsprojekt och hade en tröja med text som 

bejakade jämställdhet fick höra kommentarer som ”Vad är det för jävla bög?”. Vägledaren 

konstaterar att den som talar om jämställdhet ”blir lite paria så där”. En annan vägledare 

berättar om en föreläsning som hade inspirerat henne att arbeta för jämlikhet och gett henne i 

uppdrag att höra med rektorn om hur han såg på de aktiviteter som var tänkta att genomföras 

på skolan. Hon säger att hon så väl kommer ihåg hans replik: ”Jaha, är det modernt med det 

här igen”. Den vägledare som arbetar på folkhögskola säger att hon försöker föreslå 

otraditionella val, men ofta får skratt tillbaka från de studerande och förtydligar: ”Det är ju 

ingen jättestor skola och jag är ensam studie- och yrkesvägledare så de tycker nog att jag är en 

sådan kul prick som kommer med lustiga förslag”. 

 

Stöd till könsbrytare. 

Vad det gäller stöd till könsbrytare säger en av vägledarna att hon ”hamnar i dissonans” när 

hon tänker att uppdraget att motverka traditionella könsmönster betyder att hon skulle 

rekrytera flera elever eller marknadsföra program för att samhället behöver få in fler män till 

exempel inom förskolan. Hon tänker att det är en svårighet att vara banbrytare och bryta 

mönster, att man kanske går emot sin familj och kommer in i en sfär där man inte självklart 

blir mottagen med öppna armar. Men hon vill vara lyhörd där intresse finns hos elever och 

vara mer medveten om hur hon själv arbetar, det är där ser hon en utvecklingsmöjlighet för att 

motverka traditionella könsmönster. För att hjälpa dem som vill bryta traditionella 

könsmönster talar flera vägledare om den individuella personliga utvecklingen som de vill 

stödja hos de sökande. De vill lyssna in och ta människors sökande efter frihet på allvar. Då 

räcker det inte att väcka tankar i enstaka insatser, utan det behöver vara en process. Den 

sökande som får hjälp att se sig själv som person når längre. Det är då, när självförtroendet är 

starkt som människa som det går att lita på det man själv vill, att spränga begränsningar, att se 

längre. Om någon väljer enligt traditionella könsmönster så ska de vara medvetna om att de 
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väljer könsbundet. Det tar tid för vägledarna att etablera relationer och att kunna börja tala om 

djupt liggande mönster. Några vägledare menar att det är svårt att få tiden att räcka till för att 

hinna vidga könsmässiga perspektiv. Vägledarna poängterar också att elever som har valt ett 

för sitt kön otraditionellt gymnasieprogram behöver bli bemötta på ett professionellt sätt av 

lärare som har kunskaper om genusperspektiv. Det får inte vara så att dessa elever utpekas 

som speciella vilket kan leda till avhopp. En vägledare berättar om en kille som dansar och 

som undrade om det fanns någon PRAO-plats med dans. Det visste vägledaren var svårt att 

ordna, däremot visste hon att studiebesök gick bra. När hon bokade besöket blev danslärarna 

överlyckliga att det var en kille som skulle komma, berättar vägledaren. Hon kände att hon 

behövde be dem att inte skrämma bort honom. ”Han tyckte det var skämmigt”, säger 

vägledaren, ”men nu har han bestämt sig för att välja en dansutbildning”, vilket det enligt 

vägledaren inte är många killar som gör. 

 

 

4.3.4  Behov för att klara uppdraget  

 

För att få veta hur vägledare ser på sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster var 

den fjärde frågan vad vägledare behöver för att klara sitt uppdrag. Resultatet delas in i tre 

kategorier: Att alla tycker att jämställdhet är viktigt, att det finns kunskap och metoder för att 

medvetandegöra om genusperspektiv och att arbetet kan vara en integrerad del i vardagen. 

 

Att alla tycker att jämställdhet är viktigt. 

Att alla led i skolans värld, från politiker till enhetschefer, från rektorer till arbetslag tycker att 

jämställdhet är viktigt är en grundläggande utgångspunkt i vägledarnas resonemang. Frågan 

behöver prioriteras och ges utrymme av en aktiv ledning. Det går inte att säga som många 

skolor gör enligt en av vägledarna, att ”det är klart vi jobbar med jämställdhet för det står ju i 

läroplanen”. Arbetet måste på något praktiskt sätt lysa igenom. Det fungerar inte heller om 

lärare till exempel ser studie- och yrkesvägledarens försök till jämställdhetsarbete som ett 

störande moment i undervisningen. Hela skolan behöver vara engagerad i en längre process 

där frågan hela tiden aktualiseras. Även samhället behöver medverka genom att arbetsgivare 
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vågar ta in tjejer i mansdominerade branscher. Samarbetet vägledare emellan skulle kunna 

utvecklas till exempel via forum på nätet. Som en av vägledarna uttrycker det: ”Själv klarar 

jag ju det inte. Så naiv får jag ju inte vara. Om jag ska ha förändring måste det ju vara med 

alla ju”. 

 

Att det finns kunskap och metoder för att medvetandegöra om genusperspektiv. 

Att det finns kunskap och metoder för att medvetandegöra om genusperspektiv är också 

grundläggande för vägledarna.  I grundutbildningen behöver studie- och yrkesvägledare 

tydliggöra sina egna värderingar och arbetssätt och få metoder som ger trygghet. Men det 

behöver också finnas ett pågående samtal för redan yrkesverksamma där vägledare kan pröva 

sina tankar och metoder med kollegor. Till exempel efterlyses ”Workshops” där vägledare får 

träna rent praktiskt hur de i samtalet kan vidga perspektiv, för att hitta bra frågeställningar 

precis som i övrig samtalsmetodik. ”Det finns ju inga hinder för att hitta på saker och ting 

egentligen” som en av vägledarna uttrycker sig. Det är viktigt med bra arbetsmaterial och att 

som vägledare ha en sorts verktygslåda med samtalsfärdigheter, så att inte för 

vägledningssamtal så typiska frågor som ”Vad tycker mamma och pappa om ditt val?” 

fortsätter att ställas. Då utgår vägledaren från normen att alla lever med heterosexuella 

föräldrar och det gäller även när det talas om vardag och förhållanden, att vägledaren inte ska 

utgå från att en tjej har en pojkvän och vice versa. Men sen räcker det, menar en av 

vägledarna, att öppna dörren för då riskerar den sökande, om hon är tjej att mötas av en 

kommentar om sin snygga tröja och som vanligt bli granskad och bedömd för sitt utseende. 

Bilden av en man och kvinna reproduceras hela tiden, i media, på tv, hos mormor och morfar, 

hos kompisar och deras föräldrar, på dagis och det kan ingen vägledare ensam motverka.  

 

Att arbetet kan vara en integrerad del i vardagen. 

Att arbetet med att motverka traditionella könsmönster blir en integrerad del av vardagen ser 

vägledarna som en hjälp för att klara sitt uppdrag. Många skolor använder sig av temadagar 

och ”sen är det bra”. ”Att det alltid finns med i ett tänk” skulle vara bättre. Att tillåta att 

genusperspektivet blir en del av vardagslivet och att var och en tänker på hur man bemöter de 

olika könen skulle vara ännu bättre. Små vardagliga händelser har stor betydelse, menar 
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någon. Om en vägledare till exempel frågar en sökande om de kan tänka sig ”ett manligt 

yrke”, så kan könsrollerna tvärtemot intentionen istället befästas, tänker en annan. Hon menar 

att för vägledare ska det bara finnas ”yrken”, de ska inte kombineras med kön. Hon ser att 

diskussioner om könsroller bland studerande ibland kan vara på en sådan nivå att det enligt 

henne bara leder till ytterligare reproduktion. Det kan handla till exempel handla om vem som 

är bäst på att passa barn, tjejer eller killar. Då behövs kunskaper för att lyfta frågan på ett sätt 

så att det leder framåt, anser hon. Det behövs också förebilder. Att välja personer som har valt 

otraditionella yrken vid informationer från arbetslivet är ett sätt att visa på möjligheter.  

 

 

4.4 Hur genusperspektiv omsätts i praktik  

 

För att kunna besvara frågeställningen om hur vägledarna omsätter och utvecklar sina 

kunskaper om genusperspektiv i pedagogisk praktik ställdes tre delfrågor. Dessa används i 

omarbetad form som underrubriker. Den första frågan var om vägledarna anser att de arbetar 

för att motverka traditionella könsmönster och i så fall hur. Genom en skalfråga fick sedan 

vägledarna beskriva i vilken utsträckning som de anser sig ha arbetat för att motverka 

traditionella könsmönster under aktionsforskningsperioden. Slutligen ställdes frågan om hur 

vägledarna hade valt att under perioden utveckla sitt uppdrag att motverka traditionella 

könsmönster.  

 

4.4.1 Vägledarnas tidigare praktik 

 

För att få veta hur kunskaper om genusperspektiv omsätts och utvecklas i pedagogisk praktik 

var den första frågan om vägledarna anser att de arbetar för att motverka traditionella 

könsmönster och i så fall hur. Resultatet delas in i tre kategorier: Vad vägledarna anser om sitt 

sätt att arbeta, vilka aktiviteter som arbetet innebär och hur förhållningssätt visar sig. 
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Vad vägledarna anser om sitt sätt att arbeta. 

Hälften av de deltagande vägledarna anser att de arbetar för att motverka traditionella 

könsmönster och den andra hälften är något mer tveksamma och tillägger att det inte är i så 

stor utsträckning. En av dem säger att hon inte kan påstå att hon funderar över om det skulle 

kunna gå att få in någon på en otraditionell bana. Men vid informationstillfällen har hon lyft 

problematiken med könsmässiga begränsningar genom att fråga eleverna om de känner till 

något yrke som man måste vara man respektive kvinna för att ha. En annan vägledare menar 

att hon arbetar med att försöka få ungdomarna att välja otraditionellt. Hon ger som exempel 

att om hon ser att en tjej som verkar händig, så försöker hon att väcka tankar om till exempel 

teknikprogrammet. Några vägledare menar att de bidrar med en liten del, andra säger att de 

inte alltid jobbar så medvetet som de önskar. Någon annan säger att de har ett förhållningssätt 

som gör att de försöker vara vaksam på signaler om begränsningar, men att de inte arbetar 

aktivt med frågan.  

 

Vilka aktiviteter som arbetet innebär. 

De som redovisar aktiviteter för att motverka traditionella könsmönster berättar att vid 

yrkesinformationer till elever bjuder de som vägledare helst in företrädare av motsatt kön än 

det som vanligtvis dominerar för att visa på föredömen. De berättar om styrd PRAO med 

uppgifter där PRAO-eleverna får undersöka jämställdhetsaspekter på arbetsplatser. De 

berättar också om värderingsövningar och om något som kallas Forumteater. Forumteater är 

en pedagogisk form där det som åskådare är tillåtet att ändra händelseförloppet i det som 

spelas. Genom statsbidrag möjliggjordes forumspel om valet till gymnasiet för alla elever i år 

åtta på en skola där en av de deltagande vägledarna arbetar. Det var ett skräddarsytt 

forskningsanknutet projekt som genomfördes under lång tid tillsammans med hela skolans 

personal, även om inte alla var engagerade. När representanter från olika gymnasieprogram 

informerade hade eleverna till uppgift att i genusperspektiv försöka se dolda könsmönster i 

hur man presenterar ett program, i det språk som används, i vem man vänder sig till och vem 

som man lyssnar på. Detta diskuterades sedan tillsammans. Vägledaren berättar att det var en 

väldigt kreativ och inspirerande period och att de upplevde ett enormt intresse hos eleverna. 

Hon ser en spridningseffekt på så vis att värderingsövningarna utmynnade i att eleverna 

uppmärksammade genusperspektivet i media och i informationsmaterial om gymnasievalet. 
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Vid ungdomarnas egna gymnasieval visade det sig enligt vägledaren att de könsöverskridande 

valen hade ökat från 1, 8 % för den förra årskullen av elever på den skola som hon arbetar på 

till 13, 3 % för eleverna i den årskull som hade deltagit i jämställdhetsprojektet. 

 

Hur förhållningssätt visar sig. 

Förhållningssättet när vägledare omsätter genuskunskaper i pedagogisk praktik kan visa sig i 

att vara noga med att inte förstärka stereotyper, till exempel vid informationer. Det kan vara 

att bemöta tjejer som menar att ”teknik, nej det klarar ju inte jag” genom att försöka förstå vad 

omdömet grundar sig på och att lyfta upp det till ytan så att det kanske går att omvärdera. En 

av vägledarna säger att hon är noga med att berätta för eleverna att alla kan välja alla 

program. Hon försöker också lyfta fram design vad det gäller snickeri och möbelinriktning på 

Hantverksprogrammet och tillägger:  

Det är inte sådant jag gör medvetet för att locka tjejerna och det vet jag ju inte om det är så rätt 

(skratt). Men det gör jag faktiskt, jag vill liksom visa på att det här är möjligt, men det vet jag inte om 

det är rätt. 

 

En av vägledarna berättar att hon är noga med att inte särbehandla en elev som uttrycker ett 

intresse för ett otraditionellt val. Hon vill att eleven ska känna sig bekväm och inte bli påmind 

om att den kanske väljer ett yrke där han eller hon blir ensam och att det kan bli tufft. I stället 

vill hon uppmuntra eftersom det väsentliga är att våga följa sitt intresse. En annan vägledare 

menar om någon individ visar intresse för att välja otraditionellt, så gör hon som i alla samtal, 

nämligen frågar hur den sökande tänker och försöker medvetandegöra om vad som kan vara 

svårt med ett sådant val. Om det kanske finns en känsla av att det skulle vara jobbigt att gå ett 

program dominerat av det motsatta könet, då bemöter vägledarna detta och uppmuntrar den 

sökande att ändå välja efter intresse. En tredje vägledare tänker att hon inte ska uttrycka sig 

som att det är ovanligt om en elev visar intresse för ett otraditionellt yrke. I stället vill hon 

uttrycka glädje och oavsett kön inte ”göra för stor grej av att det är otraditionellt”. Det viktiga 

är för henne att hon påminner sig själv om att det är en person som sitter framför henne, inte 

en tjej eller kille som på grund av det tillskrivs en mängd andra egenskaper som de kanske 

över huvud taget inte har.  
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Den vägledare som arbetar på en högskola dominerad av det manliga könet har ibland av 

kvinnliga studenter blivit rådfrågad om hur de ska bete sig när de kommer ut på 

mansdominerade arbetsplatser. Hon tänker att det lätt kan bli fel hur hon som vägledare än 

gör. Ska hon ”peppa med girlpower” eller ska hon låtsas som att det inte är ”så farligt” när 

hon ändå hör från branschen att det finns traditionella jargonger att bemöta? Hon beskriver 

också hur programansvariga för den manligt dominerade utbildningen i sitt välkomsttal den 

första dagen vände sig till de kvinnliga studenterna och uttryckte sin glädje att det var tjejer 

där och berättade att de var extra välkomna för att tjejer behövs i branschen och det är alldeles 

för få. Trots att det var i all välmening funderar vägledaren på om det främjar jämställdhet att 

tala på det viset. Det kändes för henne något obekvämt och hon låter tanken löpa vidare – om 

det hade handlat om invandrare i stället för kvinnor, hur skulle det ha låtit?  

 

4.4.2 Vägledarnas förändringsprocess 

 

För att få veta hur kunskaper om genusperspektiv omsätts och utvecklas i pedagogisk praktik 

var den andra frågan om vägledarna ansåg att de under den gångna månadens fokusering på 

att motverka traditionella könsmönster hade förändrat graden av sin arbetsinsats. 

Självskattningen gjordes med hjälp av en skalfråga där siffran ett betydde att de hade 

fokuserat nästan ingenting på att motverka traditionella könsmönster och siffran tio betydde 

att verksamheten hade genomsyrats av detta. De fick berätta var på skalan de bedömde att de 

hade varit vid vårt första samtal och var de ansåg att de var vid vårt andra samtal. Spontana 

kommentarer om förändrad självinsikt under perioden redovisas också under denna delrubrik. 

Resultatet delas in i två kategorier: Vägledarnas bedömning av förändrad arbetsinsats och 

vägledarnas bedömning av förändring hos sig själva.  

 

Vägledarnas bedömning av förändrad arbetsinsats. 

Vägledarnas bedömning av förändrad arbetsinsats ligger i genomsnitt på två och ett halvt steg 

på skalan från ett till tio. Eftersom bedömningen som vägledarna har gjort är en självskattning 

finns ingen grund för jämförelse dem emellan. De siffror på skalan som har angivits är 
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samtliga utom de två högsta, nio och tio. En av vägledarna anger samma siffror före och efter 

månaden av fokusering, övriga ser en utveckling med två till fyra steg. ”Det blir en effekt, det 

blir det ju när man tänker mer på det och så där” säger en av vägledarna.  

 

Vägledarnas bedömning av förändring hos sig själva. 

Vägledarnas spontana kommentarer om förändringen hos sig själva handlar om insikter i att 

de själva är del av återskapandet av könsmönster. Tre av vägledarna använder en metafor om 

att något ”sitter i ryggraden”. Den första vägledaren säger att kunskaperna om genus måste 

sitta i ryggraden så hon kan undvika att ” snöa in på det vanliga” sättet att tänka för att kunna 

använda genuskunskaperna mer aktivt.  Den andra säger att intresset har väckts av att 

fokusera under den gångna månaden och att detta gör att hon har uppmärksammat 

genusperspektivet mer än tidigare, till exempel i tidningsartiklar och i diskussioner i lärarrum. 

Hon behöver arbeta med sig själv för att se det som inte är jämställt och konstaterar ”att det 

ligger där i ryggraden det gör det ju inte!”. Hon menar att det behövs ”input” lite då och då för 

att inte tappa bort genustänket.  Den tredje vägledaren tror däremot att vägledare har just det 

här förhållningssättet i ryggraden och jobbar mer än de är medvetna om, även om hon själv 

inte kan säga att hon vid alla tillfällen har arbetat med det medvetet tidigare. Efter månadens 

fokusering på frågan anser hon att hon bättre tydliggör för sig själv och tänker på 

genusperspektivet i olika sammanhang. Som exempel ger hon när en elev berättar att de har 

funderar på ett yrke som domineras av det motsatta könet. Då märker hon att eleven intar 

någon slags försvarsställning i tron att hon ska bli förvånad över deras val och sedan märker 

hon att hennes förhållningssätt, när hon inte reagerar som eleven tror, är väldigt avväpnande. 

 

Två av vägledarna använder ordet skrämmande. Den ena av dem tittar tillbaka och tycker att 

hon arbetade skrämmande lite tidigare, men att det nu har blivit en effekt efter månaden av 

fokusering, så att hon tänker mer och mer på genusperspektivet. Hon vill också jobba med 

frågan mer, för hon har insett hur väl det behövs. Den andra vägledaren är förvånad över sig 

själv, att hon har varit tvungen att ”plocka fram den där medvetenheten”. Hon tycker att det är 

skrämmande att hon inte är mer blank, ”men det är vi ju inte eller jag är ju inte det och 

verkligen inte våra studerande”. Med blank menar hon att inte göra kön. Men det gör hon ju 
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dagligen tyvärr avslutar hon resonemanget. En av vägledarna uttrycker att hon till och med 

har haft lite ångest, eftersom hon under månaden tyckte att uppdraget var så svårt att 

genomföra så att hon tänkte ringa och avbryta sin medverkan. Till slut kom hon ändå fram till 

att ”att det är svårt” också är ett resultat. Hon ser positiva sidor när hon tittar på sig själv, som 

att hon har varit mer uppmärksam i samtalen, men bjuder också på motsatsen: 

Och jag har också kommit på mig själv med, suck, fasen jag tror, ungefär det här klassiska om man 

pratar om det här med dagisstudierna som är gjorda och man såg hur man tyckte att man var så 

medveten och så visade det sig ändå att man pratade med flickor och pojkar på helt olika sätt, ja du 

vet. 

 

Vägledaren förklarar att hon i sin utbildning har fått lära sig att försöka bemöta de studerande 

där de är och att det brukar vara så att tjejer gärna vill ha mer detaljerad hjälp vilket hon har 

gett dem, men killar har fått mycket mindre hjälp fast hon bedömer att de behöver precis lika 

mycket. Killar är kortare i sina frågor och kanske inte så vana vid att be om hjälp och då har 

hon varit följsam för att få en bra kontakt och har försökt att möta dem med attityden ”det här 

fixar du”. Nu ser hon det som att hon har upptäckt ett könsmönster som hon har fallit in i. 

 

 

4.4.3     Vägledarnas förändrade praktik 

 

För att få veta hur kunskaper om genusperspektiv omsätts och utvecklas i pedagogisk praktik 

var den tredje frågan hur vägledarna hade arbetat för att motverka traditionella könsmönster 

under aktionsforskningsperioden. Deltagarna var informerade om att de var helt fria att arbeta 

på vilket sätt de själva önskade, men fick förslag på tre övningar. Resultatet delas in i tre 

kategorier: Genom aktiviteter, i samtal och på organisationsnivå. 

 

Genom aktiviteter. 

Den övning som i varierad form har använts mest flitigt är Övning 2 (enligt bilaga 3). 

Övningen utgår från elevernas utbildnings- och yrkesvalsintresse och när dessa har redovisats 
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ställs frågan om vad som skulle kvarstå om eleven var av motsatt kön. En av vägledarna 

berättar att det blev väldigt bra diskussioner till följd av en flickas yrkesval. Hon ville bli 

butiksbiträde, hudterapeut, förskollärare eller sminkös, men de flesta yrkena försvann när hon 

skulle tänka vad hon hade valt om hon hade varit av motsatt kön. En annan vägledare bad 

eleverna att skriva upp alla yrken eller utbildningar som de någon gång i sitt liv hade funderat 

på. Sen ställde hon frågan vad som hade varit aktuellt om eleverna hade varit av motsatt kön. 

Hennes bedömning var att främst tjejerna tyckte att det blev fel, medan killarna höll fast vid 

sina val i större utsträckning. Sedan diskuterades varför det var skillnad, om det var något 

medfött som låg bakom eller om de trodde att det var något som de hade lärt sig. En av 

vägledarna använde övningen i samband med PRAO och uppmanade eleverna att försöka 

tänka bort de traditionella könsmönstren vid val av praktikplats.  

 

Övning 3 (enligt bilaga 4) är en gissningslek där yrkesverksamma som har gjort otraditionella 

val ska kopplas ihop med en yrkestitel. Vägledarna fick denna övning i ett häfte där det även 

fanns statistik över de tjugo vanligaste yrkena i Sverige och en presentation av de 

yrkesverksamma som finns avbildade i gissningsleken.  En av vägledarna använde sig av 

gissningsleken, utan att först säga något om genusperspektivet i sin inledande instruktion . Det 

resulterade i att eleverna parade ihop yrkena enligt ett könstraditionellt mönster och fick som 

bäst ett rätt av åtta. En annan vägledare berättar att hon först visade statistik om vilka yrken 

som domineras av de olika könen och sedan sa till gruppen ”att jobba inom sjukvården, det 

kan ju inga killar, det förstår ni ju allihop ni tjejer”. När det handlade om bilmekaniker 

frågade hon vilka egenskaper som man ska ha för yrket och svaret blev att man ska kunna 

”pilla och greja”. Då ifrågasatte vägledaren om tjejer verkligen kunde det. Hon avslutade med 

att säga att hon skojade, men att det är desto allvarligare att vi tänker så eller att vi lär oss 

tänka på det viset. Efter en av gruppdiskussionerna som följde använde hon sig av 

gissningsövningen med yrkesrepresentanter av motsatt kön. Då hade eleverna knäckt koden 

och det blev lätt att få fler rätt. En av vägledarna uppmärksammade några lärares intresse för 

materialet och delade ut det med uppmaningen att använda det i undervisning.  
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Någon vägledare visade filmer, hämtade på nätet från YRMIS
11

, som står för Young Role 

Models in School. Syftet med sidan är att hjälpa lärare och studie- och yrkesvägledare att öka 

kunskaper och förståelse för arbetslivet och slå hål på förutfattade meningar genom att en del 

yrkesrepresentanter som visas är av motsatt kön än vad som förväntas. Vägledaren hittade 

dock endast två filmer av 27 där killar hade valt ett yrke dominerat av tjejer, nämligen 

undersköterska och barnskötare. Vägledaren frågade eleverna vilket yrke som intresserade 

dem mest att titta på och det blev brandman. ”Och sen var det en tjej!” säger vägledaren med 

ett skratt. Hon fick också kommentarer om att en tjej inte kan vara brandman, för det heter ju 

brandman. Efteråt fick eleverna sitta i smågrupper och diskutera vad det är som gör att man 

inte tycker att man kan välja samma yrke oavsett kön. En av vägledarna bad eleverna att 

skriva vad eller vilka som påverkar dem i sitt val av utbildning och yrke. Vägledaren tog upp 

kön och status som en aspekt. Eleverna fick också rangordna alternativen efter vilken 

påverkan de trodde att dessa hade haft i deras liv. Några satte kön som den allra lägsta 

påverkansfaktorn, men diskussionen efteråt förändrade bedömningen något. Denna vägledare 

ville också få med aspekter som interagerar med kön, till exempel vad det spelar för roll om 

man är invandrare eller var i Sverige man bor eftersom hon tycker det känns väldigt naturligt 

att bredda perspektiven för att möta eleverna i deras olika situationer. Dessa grupper hade 

hunnit träffas tre gånger. Aktiviteter som planerats av eller initierats av vägledarna framöver 

är flera. Förutom fler gruppvägledningar planeras en temadag med genusperspektiv, ett 

förnyat elevhälsoarbete och skapandet av en jämställdhetsgrupp vilket vägledarna också har 

hunnit med att intressera ledning och kollegor för.  

 

I samtal. 

Även i samtalen har vägledarna använt sig av Övning 2 (enligt bilaga 3) med frågan om hur 

valet av utbildning och yrke skulle ha sett ut om den sökande hade varit av motsatt kön. 

Övningen upplevdes enkel att ta till i samtalet för att kunna prata jämställdhet. En annan 

vägledare säger att hon tänker att övningen kan väcka en tanke om att det finns begränsningar. 

Ibland har hon känt att hon har behövt förklara sig och fråga varför den sökande tror att hon 

ställer en sådan fråga, för att tror att den har upplevts som lite konstig. Den vägledare som 

                                                 

11
 <http://www.yrmis.se>(2011-05-24). 
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arbetar på folkhögskola säger sig i sina samtal ha haft nytta av ett pågående projekt om 

jämställdhet på sin skola. Många tankar och även en del fördomar, har enligt henne väckts hos 

de studerande tack vare en föreläsning vilket enligt vägledaren har varit en bra grund för 

uppföljande samtal om genusperspektiv.  

 

På organisationsnivå. 

Eftersom de studerande redan har gjort sitt yrkesmässiga val vid studier på högskolan så ser 

vägledaren som arbetar där sin uppgift mer som en organisatorisk fråga. Genom att bjuda in 

gästföreläsare för personalen och planera en kurs som problematiserar genusfrågor tänker hon 

att föreställningar om kön kan utmanas. Genom att lyfta fram vissa ståndpunkter i fikarum 

och på andra platser där det diskuteras tänker hon att hon också i förlängningen påverkar hur 

studenterna bemöts. Ett förändrat bemötande tror hon skulle kunna bredda 

rekryteringsmöjligheterna hos det kvinnliga könet som är starkt underrepresenterat på 

utbildningarna. Det sambandet har inte varit självklart för en av hennes chefer. Hon ser 

honom som en klok person, som inte på något sätt är motståndare till jämställdhet, men ändå 

visar han i hennes ögon på en oförmåga att se att förväntningar och det som utstrålas på 

utbildningen reproducerar könsmönster.  

 

 

4.5 Reaktioner  

 

För att kunna besvara frågeställningen hur vägledare bemöter och tolkar de reaktioner som de 

får från sökande i vidgandet av könsmässiga perspektiv ställdes tre delfrågor. Frågorna 

handlade om vilka reaktioner som vägledarna hade fått, hur de har bemött dessa reaktioner 

och hur de tolkar dem. Svaren på dessa frågor redovisas som en helhet.  Resultatet delas in i 

fem kategorier utifrån vägledarnas upplevelse av de reaktioner de har mött i vidgandet av 

könsmässiga perspektiv: Positiva, neutrala, obekväma, häftiga och negativa. 
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Positiva reaktioner. 

Vägledarna redovisar många positiva reaktioner. En av vägledarna bedömer att det inte hade 

varit så för några år sedan, men att den nya skollagen och ny ledning på hennes skola har fört 

med sig att det är enklare att prata om jämställdhet. Nu får hon höra att hon kommer med bra 

initiativ. Hon kommer att ha fortsätta med de aktiviteter som hon har påbörjat, eftersom hon 

tycker hon har fått en väldig positiv reaktion även från elever. En annan av vägledarna visade 

filmerna från YRMIS med yrkesrepresentanter av det kön som traditionellt är i minoritet. Hon 

berättar om reaktioner och kommentarer som hon tror baseras på vad eleverna har fått med sig 

hemifrån. För en del elever är det inget konstigt alls att välja otraditionellt. För andra är det 

mer uppdelat, att tjejer gör si och killar gör så. Hon har försökt att få eleverna att reflektera 

över allt vad de säger. När filmen med den manliga barnskötaren visades kom någon 

kommentar om att han säkert är bög. Då undrade hon hur frågeställaren tänkte och menar att 

svaret kanske inte var ”så jätteklokt”. Sedan berättar hon om elever som säger ”… öh, då ska 

man vara stripdansare” i diskussionen om alla yrken kan utföras av både kvinnor och män. 

Vägledaren undrade då varför han som kille inte skulle kunna vara stripdansare. Han vill inte 

det, svarar han. Skulle du vilja det om du vore tjej? frågar vägledaren då. Nej, det skulle han 

inte. I slutet av sin samling fick vägledaren positiv respons från eleverna med nickanden och 

instämmanden när hon uppmanade eleverna att tänka mer otraditionellt vid utbildnings- och 

yrkesval. Hon tycker att hon har haft positiva möten med ungdomarna utan att behöva möta 

något direkt motstånd. En tredje vägledare utvärderar de möten hon har haft med eleverna så 

här: 

Jag tycker bara det är positiva reaktioner. Jag tror, jag får uppfattningen att eleverna tycker det är 

roligt när man kan gå på djupet på saker och ting. Jag tycker att det har varit positivt. Det är ingen 

som har reagerat negativt tycker jag, utan just att man lyfter det här och försöker vända, hur tänker du 

då, att de får förklara sig, gå ett steg till, de är lite ovana vid det, men de gör det, de tycker att det är 

intressant, så uppfattar jag det. 

 

Positivt, fast hon inser att hon inte når ända fram, tycker även en annan vägledare att det är 

när nya möjligheter kan öppnas i samtalet. Hon hade besök av en studerande av manligt kön 

som funderade på att bli polis eller väktare. I samtalet kom det fram att han tidigare hade 

drömt om att bli läkare, men att det inte längre var aktuellt trots intresse för vården. 
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Vägledaren undrade då om han hade funderat på sjuksköterska. Via denna ingång kom den 

sökande in på att det var ambulanssjukvårdare som han skulle bli. Vägledaren säger att han 

inte reflekterade så mycket över själva yrket sjuksköterska, men ändå fann en ny möjlighet.  

 

Det sätt som jämställdhetsarbetet framförs på är viktigt anser en annan av vägledarna. Hon 

tycker inte att hon har så många övningar som är både bra och lite roliga, utan att vara 

”krångliga”. Hon menar att det gäller att man får skratta lite åt sina egna fördomar, så att man 

inte tar det som kritik så att man tänker ”vad dum jag är” när det blir fel. Hon tror att hennes 

elever har tyckt att övningarna hon genomfört har varit ”en kul grej”, men tror inte att den 

enstaka övningen förändrar någonting. Det blir att lite tankar väcks, men för att det ska 

förändra något så tror hon att man måste fortsätta processen. Alla ”köper” vad hon framför, 

men om de förstår syftet är hon osäker på. Men skrattar åt sig själva gör de. En av de andra 

vägledarna har upplevt att sökande kan få någon sorts aha-upplevelse när hon som vägledare 

har lyckats att föra in en ny dimension som vidgar perspektiv. Hon tillägger: 

Jag upplever att det finns potential, men det handlar väldigt mycket om hur man presenterar det, det 

är ju ett känsligt ämne för många, det är ju många som reagerar, det väcker ju helt klart känslor och 

tankar och så där så det gäller ju att ha en strategi och skynda långsamt på något sätt.  

 

Neutrala reaktioner. 

En neutral eller en något avslappnad reaktion bedömer en av vägledarna att hon har fått i sina 

samtal. Hon har också använt sig av frågan i Övning 2 (se bilaga 3) om vilket yrke som 

eleverna skulle ha valt om de var av motsatt kön. Vid 16 års ålder menar vägledaren att 

ungdomar är så otroligt omedvetna om hur mycket vi påverkas av vårt biologiska kön. Hon 

tillägger att även många vägledare verkar se det ”naturligt” när någon väljer könstraditionellt 

och säger då att de ser individens intresse. Men denna vägledare tycker att en sådan 

vägledning handlar om okunskap om att de unga är så inne i systemet och inte har fått 

möjlighet att se utanför det. Hon menar att det väldigt sällan är någon elev som säger, ”äsch, 

det är för det är ett tjejyrke” om hon skulle fråga varför de inte är intresserade av till exempel 

att bli sjuksköterska. De säger i stället, ”nej, men det är inte jag”. De menar att de inte är bra 

på det som krävs för yrket för de kan inte se sig i den rollen. Hon har en föreställning om att 
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killar är mer begränsade i sitt kön på det sättet. Hon tänker att det ofta handlar om status och 

att en tjej som väljer ett manligt yrke kan vinna status och även högre lön, medan en kille 

vinner mer socialt och på andra plan, men förlorar i ekonomisk status.  

 

En annan vägledare berättar om en elev som på sin lista hade yrken som polis, yrkesofficer 

och underhavssvetsare. På frågan om hur det hade sett ut om han hade varit tjej svarade han 

att vad det gällde både polis- och yrkesofficeryrket, så såg han inga konstigheter för där hade 

han sett tjejer. Däremot hade han inte sett några underhavssvetsare som var tjejer, så då trodde 

han inte att han hade valt det yrket om han hade varit tjej. Hon drar slutsatsen att man kanske 

måste se någon av samma kön som sig själv jobba ute i yrket för att kunna identifiera sig med 

den rollen. En tjej som ville bli politiker fick också frågan om hon hade velat bli det om hon 

hade varit kille. Hennes reaktion blev att hon då hade hon inte behövt arbeta lika hårt. På 

vägledarens undran hur hon hade kommit till den slutsatsen så svarade hon att hon kunde se 

att det är så i samhället. Vägledaren kunde inte låta bli att säga, som hon uttrycker det, att 

tjejer behövs och att det är klart att det ska vara jämställt. På min fråga om hon menar att det 

var fel att säga så, svarar vägledaren att hon kan känna att hon som vägledare inte ska lägga 

några värderingar.  

 

Obekväma reaktioner. 

Obekvämt blev det för en av deltagarna i en gruppvägledning, enligt vad vägledaren bedömer. 

Diskussionen handlade om tjejers och killars yrken och om orsaken till uppdelningen dem 

emellan, om den var medfödd eller inlärd. Nästan alla trodde att uppdelningen mellan könen 

var något man lärde sig, även om en av killarna i gruppen tyckte att det vore fel att ändra på 

det. ”Ja, men annars skulle det kännas fel och det skulle kännas fånigt om tjejer var killar och 

så där”, menade han. Vägledaren upplevde att det blev svårt att pressa honom på varför det 

skulle vara fel. Det blev känsligt och hon märkte att han började skruva på sig. Det fanns även 

en tjej som hade valt de mest typiska kvinnliga utbildningarna, som ändå tyckte att det var ju 

för att hon var tjej och för att hon gillar det som tjejer gillar. Vägledaren menar att hon vill att 

eleverna ska känna sig trygga och positiva på dessa samlingar och att hon inte vill att det ska 

upplevas jobbigt. Om hon fick fler tillfällen med samma elever så skulle hon kunna ta 
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resonemanget lite längre eftersom hon då kunde knyta ihop det hela på sikt, utan att känna att 

hon pressar eleverna för hårt. Det beror säkert också på vilka elever man möter menar hon. 

Hon har haft elever som har varit lite mer medvetna och då har det varit lättare att komma 

längre i diskussionen. Hon har erfarenhet av elever med invandrarbakgrund, som har med sig 

som hon bedömer det ännu mera stereotypa könsrollsbilder hemifrån, så hon tror att 

gruppsammansättningen också påverkar hur utfallet blir . Hon tycker att det har var 

spännande, väldigt roligt, men också svårt att utmana traditionella könsmönster.  

 

En annan vägledare berättar om samtal där hon använt sig av övning 2 (se bilaga 3). En kille 

hade skrivit upp sina drömyrken och i samtalet kommit fram att han ville bli chef av något 

slag. När vägledaren då frågade vilken betydelse det skulle ha om han hade varit tjej, om han 

då hade valt samma yrke så svarade han nej. Han förklarade att han det oftast är män som är 

ledare. Han menade att som tjej skulle han ha blivit bemött på ett annat sätt och skulle ha fått 

jobba på ett annat sätt för att vara ledare. Men sen, menar vägledaren, kändes det lite som att 

han skämdes och lade till att ”Jag har inga problem, jag skulle kunna jobba under en tjej, det 

är inte det”. Hon menar att han kände sig förnärmad på något sätt och kanske lite påhoppad. 

Hon funderar över om det handlar om att hon själv som vägledare är kvinna och önskar att 

hon hade haft samtalet inspelat för att kunna reflektera över hur hon agerade. Det kan också 

ha varit något annat utifrån som påverkade hans reaktion, men kontentan är att situationen 

blev något obekväm. Men hon har ställt samma fråga till flera killar tidigare och har då 

upplevt att de förstår att det är skillnader i hur man ser på yrken, men att de inte tycker att det 

ska behöva vara så. 

 

Häftiga reaktioner. 

Några reaktioner var vad jag vill kategorisera som häftiga. I en av grupperna som en 

vägledare hade satt samman utifrån yrkesintressen fanns endast killar i år nio som hade valt 

mansdominerade program till gymnasiet. Hon utgick ifrån Övning 2 (se bilaga 3) och bad 

dem att tänka sig hur de skulle ha valt om de hade varit tjejer. En första kommentar var ”är du 

dum eller, det kan man väl inte tänka att jag ska vara tjej (skratt)?”. En andra kommentar var 

”men jag är ju inte bög”. En tredje var ”men, jag är väl smartare än att välja ett tjejyrke”. 
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Lönen blev en central fråga. Det var ett motstånd som gränsade till frustration och irritation 

enligt vägledaren och när hon fortsatte ”trycka på” blev det värre. Det fanns ingen acceptans 

för att prata om jämställdhet och det fanns inga argument, utan som vägledaren bedömer det 

var bara osäkerhet och ovana vid att tala på det här sättet.  Killarna tyckte att samhället ”är 

som det är”.  Vägledaren menar att hon skulle vilja jobba ännu mer med dessa elever och 

berätta hur utvecklingen har förändrats historiskt. Sen hade vägledaren andra grupper som 

fungerade annorlunda, bland annat en grupp med killar som hade valt fordonsyrken. Dessa 

killar hade inga problem med att se sig i samma bransch om de hade varit tjejer. De menade 

att om en tjej har intresse för fordon och kanske också har erfarenhet från yrket genom 

familjemedlemmar, så är det inga bekymmer att köra precis samma maskiner för ”det kommer 

mer och mer tjejer och då har man tålamod att sitta i maskinen”. Vägledaren tycker att det 

verkar som om tjejer lättare kan tänka sig ett mansdominerat yrke än tvärtom. För tjejer blir 

det lite tuffare och det är mer accepterat, även om tjejerna förmedlade en osäkerhet om de 

verkligen var så starka som personer så att de vågade gå in i ett sådant yrke. 

 

Negativa reaktioner. 

Negativa reaktioner, så eleverna suckar när de hör att det ska talas om jämställdhet, är också 

något som vägledarna har mött under månaden som de har fokuserat på att vidga könsmässiga 

perspektiv. De suckande var tjejer som vägledaren bedömde hade diskuterat jämställdhet med 

sina föräldrar hemma, men som var trötta på det tjat som de upplevde att det ofta blir när det 

ska talas jämställdhet. De menade att de självklart var för jämställdhet och hade reflekterat 

över att män generellt har högre lön. De ville bara att jämställdhetsarbete skulle bedrivas lite 

mer i tysthet och glida in i undervisningen, gärna från tidig ålder, och absolut inte vara ett 

tema under en vecka så det blir överarbetat. Liknande tankar har den vägledare som arbetar på 

folkhögskola. Hon tycker att vi hela tiden blir matade med hur ojämlikt det är i samhället, 

men att utvecklingen sedan inte kommer längre. Den föreläsning som hon tillsammans med 

sin skola fick ta del av om genusperspektiv var inget undantag. Det talades mycket om 

löneskillnader och även om det är sant, som vägledaren uttrycker det, så leder det inte till att 

vi vet hur vi ska göra för att det inte ska vara så. Om vi inte kommer vidare i diskussionen, så 

menar denna vägledare att vi cementerar de könsmönster som vi vill förändra. Hon har i 

samtal fått höra kommentaren ”kärringyrke” när hon har försökt att vidga könsmässiga 
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perspektiv. Det kan vända när hon försöker tala om arbetsuppgifterna, men det kan också bli 

en reaktion så att den sökande totalt stöter tanken ifrån sig. Hon konstaterar att då är den 

personen inte tillräckligt långt kommen för att kunna tänka i nya banor och då får hon ge det 

tid.  

 

Vägledaren på högskolan berättar om reaktioner från personal när hon tillsammans med en 

kollega planerade tematräffar för att de studerande skulle få möjlighet att reflektera över sig 

själva som studenter och kunna närma sig den framtida yrkesrollen.  Tanken var att de 

behövde tränas i andra färdigheter än de ämneskunskaper som dominerar på utbildningen. 

Arbetsmarknaden efterfrågar en kompetens i form av förmåga att ge och ta kritik, att 

kommunicera och fungera i grupp. När tematräffarna skulle införas blev det en reaktion bland 

personalen som enligt vägledaren består av ”hundra procent män”. De uttryckte en rädsla över 

hur det skulle kunna fungera med enbart manliga studenter som skulle sitta och reflektera, 

”vad är det för någonting och ska de göra det här och de är inte vana vid det”. Enligt 

vägledaren har det visat sig gå alldeles utmärkt att reflektera även om man är man och 

studenterna har dessutom tyckt att det är väldigt roligt.  

 

 

4.6 Metodutvecklingens betydelse 

 

För att kunna besvara frågeställningen hur vägledare ser på metodutveckling som ett redskap 

för att vidga könsmässiga perspektiv ställdes fyra delfrågor som i omarbetad form används 

som underrubriker. Den första frågan var om vägledarna ansåg att de hade haft tillgång till 

eller brist på metoder för att vidga könsmässiga perspektiv före vårt första samtal. Nästa fråga 

var om de anser att tillgång till metoder för att vidga könsmässiga perspektiv påverkar arbetet. 

Den tredje frågan var hur sådana metoder skulle kunna utvecklas i vägledningsprofessionen. 

Slutligen ställdes frågan om vägledarna på något sätt trodde att de skulle bli påverkade i sitt 

framtida arbetssätt av att under en tid ha fokuserat på att vidga könsmässiga perspektiv .  
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4.6.1  Tidigare tillgång till metoder 

 

För att få veta hur vägledare ser på metodutveckling som ett redskap för att vidga 

könsmässiga perspektiv ställdes frågan om vägledarna anser att de tidigare har haft tillgång 

till eller brist på sådana metoder. Vägledarnas svar fördelar sig jämt mellan de två alternativen 

och resultatet delas in i dessa kategorier: Tillgång till metoder och brist på metoder. 

 

Tillgång till metoder. 

 

En vägledare menar att det finns hur mycket som helst med värderingsövningar och mycket 

bra material att hämta gratis på Skolverket. Det går att ”googla” på jämställdhet så finner man 

olika projekt med goda exempel. Hon tillägger att ”material finns, men det handlar om att 

man ska ha kunskap om var de finns också”. En annan vägledare säger att hon har böcker om 

genus och försöker föreslå elever att läsa dessa också. Hon vet hur hon ska göra, hon har 

metoder. En tredje vägledare säger att hon har haft tillgång till metoder, men har inte använt 

dem. Hon utvecklar vad hon menar med att säga att samtalsmetoderna finns där, men hon har 

tidigare inte använt dem på det sättet, för att vidga könsmässiga perspektiv.  Ännu en av 

vägledarna anser att hon har haft tillgång till metoder, åtminstone i viss utsträckning, men 

absolut inte tillräckligt. Hon menar att det också är skillnad på att läsa sig till något och att i 

praktiken prova. Hon anser att det behövs många fler metoder och tycker det är mycket viktigt 

att sådana utvecklas. 

 

 

Brist på metoder. 

 

En av vägledarna som anser att hon har haft brist på metoder menar att metoder är det hon har 

saknat mest. En annan menar att hon inte själv heller aktivt har sökt efter metoder, så oavsett 

tillgång så beror det på tillgång till tid för att bygga upp en metodbank. En tredje vägledare 

menar att det nog handlar om den egna attityden. Hon menar att det inte är säkert bara för att 

man är vägledare att man tycker det är viktigt, även om hon hoppas att det är så. Hon grundar 

sitt resonemang på att könssegregationen fortfarande består trots många år av lagtexter som 

försökt styra upp skolans arbete för jämställdhet.  
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4.6.2  Betydelsen av metoder 

 

För att få veta hur vägledare ser på metodutveckling som ett redskap för att vidga 

könsmässiga perspektiv ställdes frågan om de anser att tillgång till metoder påverkar arbetet. 

Resultatet redovisas som en helhet. 

 

Vägledarna anser alla att tillgång till metoder påverkar hur de kan arbeta med att vidga 

könsmässiga perspektiv. En vägledare säger att samtalsmetoder är A och O i studie- och 

yrkesvägledarens arbete. Hon tillägger att med fler metoder så kan hon möta fler människor. 

Samma tanke har en annan vägledare som vill ha metoder för att vidga sitt arbetssätt i sina 

samtal. Hon vill bygga upp sin egen metod för att få struktur i arbetet och ha en trygghet att 

luta sig emot. En tredje vägledare talar också om struktur och att lättillgängliga och konkreta 

metoder underlättar arbetet. En av de övriga vägledare säger att först måste man få kunskap 

rent teoretiskt om hur könsmönster, klass och etnicitet påverkar oss, men sen behövs metoder 

för att det ska fungera att använda kunskaperna. Men synen på hur könsskillnader uppstår har 

också en grundläggande betydelse. Hon menar att om hon som vägledare hade haft ett mer 

deterministiskt synsätt och tänkt att flickor och pojkar föds med olika förutsättningar för olika 

yrken, så hade metoder inte haft den betydelsen som nu när hon ser på könsmönster som 

framvuxna och därmed föränderliga. 

 

 

4.6.3  Möjligheter till metodutveckling 

 

För att få veta hur vägledare ser på metodutveckling som ett redskap för att vidga 

könsmässiga perspektiv ställdes frågan om hur metoder skulle kunna utvecklas i 

vägledningsprofessionen.  Till viss del har vägledarna redan berättat om möjligheter för 

metodutveckling i frågan som ställdes om möjligheter och svårigheter samt i frågan om vad 

de behöver för att klara sitt uppdrag. Resultatet kan kategoriseras i tre delar: Genom att rikta 

blicken inåt, genom samarbete och genom hjälp utifrån. 
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Genom att rikta blicken inåt. 

”Man får syn på sig själv och sitt arbetssätt” menar en vägledare, genom att delta i en studie 

som denna. Hon har börjat fundera på hur hon kan utveckla en metod som passar henne och 

som är stabil så att hon inte bara ”slänger ut frågor” som förvirrar eleven. En annan vägledare 

uttrycker också att hon vill gå in i sig själv och studera hur hon ställer frågor. Det handlar om 

att vara kreativ själv, menar någon. Att själv leta efter metoder ser däremot en av de andra 

vägledarna som tidsödande och svårt, likaså att själv utveckla metoder.  

 

Genom samarbete. 

En vägledare uttrycker att hon känner sig väldigt ensam i sin yrkesroll. Hon tänker att det 

skulle hjälpa att träffas som kollegor och prata om genusperspektivet. Att ta hjälp av sin 

studie- och yrkesvägledargrupp är också något som tilltalar en annan av vägledarna. Hon 

tänker att hon skulle kunna fråga om någon är intresserad av att arbeta med genusperspektivet 

och medvetet vill göra det parallellt med henne, för att sedan kunna träffas igen och hjälpas åt. 

Det är viktigt att träffa andra som befinner sig på samma nivå för att utbyta erfarenheter på ett 

relevant sätt, säger en tredje. Att använda sig av kunskaper från andra yrkeskårer som 

kuratorer och beteendevetare är också en tanke som framförs. Vilken typ av frågor ställer 

dessa yrkesprofessionella för att bryta normativa mönster? frågar sig en av vägledarna. Och 

nästa fortsätter: 

Ja, jag tänker att alla dom som gör något, om man nu gör något, får väl försöka dela med sig av sina 

metoder och erfarenheter. Jag saknar väldigt mycket metodbankar över huvud taget i vårt yrke när det 

gäller flera saker. 

 

 

 

 

Genom hjälp utifrån. 

 

Handledning efterfrågas. Det är känsliga frågor och det kan lätt bli fel, menar någon. Vi 

behöver kunskap om skillnaderna mellan när vi trampar i klaveret och när vi inte gör det, 
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menar en annan. Det behövs också studier där det framkommer att det finns ett behov, säger 

en av vägledarna och fortsätter med att säga att metoder också skulle kunna utvecklas genom 

forskning om det som framkommer sedan används. För mig finns det inget frågetecken, säger 

någon, ”absolut att det bör finnas inom utbildningen och sen får vi hoppas att vi som är 

färdigutbildade är vetgiriga nog för att ta reda på saker och ting själva”. Vi behöver 

fortbildning, men inte bara om genusperspektiv utan hur vi tar det ett steg längre, menar hon. 

”Hur vill vi ha det i detta landet, går vi runt och inbillar oss att vi är jämlika?” 

 

 

4.6.4  Möjlig påverkan på framtida arbetssätt 

 

För att få veta hur vägledare ser på metodutveckling som ett redskap för att vidga 

könsmässiga perspektiv ställdes frågan om vägledarna på något sätt trodde att de skulle bli 

påverkade i sitt framtida arbetssätt av att under en tid ha fokuserat på frågan. Resultatet 

redovisas som en helhet. 

 

Samtliga vägledare anser att de på något sätt har blivit påverkade av att under en tid ha 

fokuserat på genusperspektiv. Någon har blivit nyfiken att läsa lite mer och lära mer för att 

kunna delta i diskussioner och utveckla sitt arbetssätt. En annan tycker att hon har fått en 

påminnelse om att vara mer tydlig med denna fråga. En tredje upplever att hon ”får skärpa 

sig” eftersom hon har blivit medveten om att hon inte är så bra på det här området, även om 

hon tycker att genusperspektivet är viktigt. En fjärde uttrycker en tacksam för att ha kommit 

igång eftersom hon tidigare inte riktigt har kunnat se någon ingång hur hon har kunnat utföra 

sitt uppdrag, men att intresset har väckts och lusten har ökat. En femte tänker att hon ska 

fortsätta med det påbörjade arbetet i grupper som en rutin. En sjätte berättar att hon under den 

gångna månadens fokusering har lagt ner tid på att tänka på genusperspektivet, har letat 

material och har diskuterat med en kollega som hon har samarbetat med. De hoppas att kunna 

fortsätta sitt samarbete. En sjunde vägledare menar att arbetet har gett mersmak och att hennes 

egen medvetenhet har ökat. Och slutligen uttrycker sig en av de övriga vägledarna på följande 

sätt: 
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Ja, alltså jag påverkas ju hur mycket som helst känns det som (skratt). Man känner ju redan nu, man 

känner ju att det är någonting man måste, eller jag känner att det behövs fokuseras på det ännu mer. 

Verkligen!  

 

 

4.7 Sammanfattning av resultaten 

 

Vägledarna ser positivt på sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster, men flera 

uttrycker en tveksamhet i vilken utsträckning som uppdraget är möjligt på grund av rådande 

strukturer. En av vägledarna uttrycker att det är ett mycket svårt uppdrag. Innebörden av att 

motverka traditionella könsmönster är för alla inte tydligt. Uppdraget kan upplevas som en 

konflikt mellan elevens och samhällets intressen. De traditionella könsmönster som 

vägledarna beskriver i sin verksamhet är könstraditionella val på olika nivåer, 

könstraditionella förväntningar från hemmet och en könstraditionell skolmiljö som inbegriper 

en självinsikt om egna omedvetna könsmönster. De möjligheter och svårigheter som 

vägledarna nämner är främst att strukturer och värderingar gör att sökande tidigt är formade i 

sina respektive könsroller. Stöd av ledning och arbetskollegor är nödvändigt på grund av den 

oförståelse och okunskap som den som arbetar för jämställdhet kan möta. För att bryta 

könsmönster behöver självförtroendet hos den sökande byggas. Utrymme för vägledare att 

etablera relationer som når på djupet i stället för att bara väcka tankar vid enskilda tillfällen 

efterfrågas.  Sökande som väljer otraditionellt behöver bemötas professionellt för att förhindra 

avhopp. För att klara uppdraget att motverka traditionella könsmönster anser vägledarna att 

alla behöver tycka att jämställdhet är viktigt. Alla behöver också kunskaper och metoder för 

att medvetandegöra sig själva och andra om genusperspektivet. För att nå framgång behöver 

genusperspektivet vara en integrerad del av vardagen.  

 

Vägledarna i studien anser att de omsätter sina kunskaper om genusperspektiv i pedagogisk 

praktik även om hälften av dem är något tveksamma och tillägger att det inte är i så stor 

utsträckning. De berättar dels om olika aktiviteter som syftar till att motverka traditionella 

könsmönster och dels om olika sätt att förhålla sig i sin samtalsmetodik, sin arbetsmiljö och i 
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de aktiviteter som genomförs. Graden av insats under månaden av fokuseringen på 

genusperspektivet bedöms av vägledarna i genomsnitt med 2 ½ steg på en tiogradig skala. 

Vägledarna förklarar förändringen på olika sätt. Ord som skrämmande används om hur svårt 

uppdraget att bemöta sökande lika oavsett kön visar sig vara. Under månaden av fokusering 

på genusperspektivet redovisar vägledarna olika aktiviteter, förhållningssätt i samtal och 

försök till förändringar på organisationsnivå.  

 

Vägledarna berättar om de reaktioner som de har fått i vidgandet av könsmässiga perspektiv 

och hur de bemöter och tolkar dessa. Det är många positiva reaktioner där vägledarna får 

möta utmaningar. De upplever att de sökande kan få ”aha-upplevelser” och tycker att det är 

intressant att få förklara sig och tänka ett steg längre än de är vana vid. Neutrala reaktioner 

förklaras av en vägledare som en omedvetenhet om hur mycket vi påverkas av vårt biologiska 

kön. Hon möter unga människor som inte kan se utanför systemet och har reflekterat över att 

de är intresserade av yrken dominerade av sitt eget kön för att de har formats att tycka om just 

det som är bra att kunna i det yrket. Obekväma reaktioner kan också förekomma när invanda 

mönster ifrågasätts. Häftiga reaktioner med motstånd som gränsade till frustration fick någon 

vägledare också möta. Negativa reaktioner med kommentarer om ”kärringyrken” kan också 

förekomma med totalt avståndstagande från förändringar av könsmönster. Trots att motstånd 

från personal kan förekomma har deltagare i aktionsforskningen erfarenhet av att förväntade 

könstypiska mönster kan förändras. 

 

 

Vissa vägledare anser att det finns gott om metoder. Andra håller med, men menar att de 

tidigare inte har använt sig av metoderna för att vidga könsmässiga perspektiv. De ser även en 

skillnad på att läsa sig till något och att kunna praktisera kunskaperna. Någon som anser att de 

har haft brist på metoder menar att de heller inte aktivt har sökt efter dem. En annan menar att 

avgörande är attityden till uppdraget. Alla vägledarna anser att tillgång till metoder påverkar 

hur de kan arbeta med att vidga könsmässiga perspektiv. Någon menar att mer handfasta 

metoder behövs, men dessa måste föregås av kunskaper om genusperspektiv. Vägledarens syn 

på hur könsmönster skapas är också av betydelse. Metoder för att vidga genusperspektiv 

skulle enligt vägledarna kunna utvecklas dels genom självinsikt, dels genom samarbete 
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kollegor emellan, men också genom forskning och utbildningssatsningar som leder vidare 

förbi insikt om könsmönster till konkret handlingsmetodik. Samtliga vägledare anser att de 

positivt har blivit påverkade i sitt framtida arbetssätt av att under en tid ha fokuserat på 

genusperspektiv. 
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5. ANALYS 

 

Till grund för tolkningen av resultatet ligger en hermeneutisk och 

socialkonstruktionistisk kunskapssyn. Min förhoppning är att analysen förtydligar 

mönster och tendenser i materialet samt visar på samband med de teorier, 

vägledningsmetoder och aktuell forskning som redovisas i bakgrundskapitlet. Analysen 

grupperas under underrubriker. Kategoriseringen grundar sig på de fyra 

frågeställningarna med vars hjälp syftet att få kunskaper om och ge redskap för ett 

praktikorienterat jämställdhetsarbete i studie- och yrkesvägledning förhoppningsvis 

kan nås. 

 

 5.1 Vägledarnas syn på sitt uppdrag  

  

Inledningsvis analyseras vad uppdraget att motverka traditionella könsmönster innebär för 

vägledarna utifrån de redovisade styrdokumenten och etiska riktlinjerna. Därefter belyses 

frågan om det är ett möjligt uppdrag. Sen följer en beskrivning av könsmönster som 

vägledarna ser i sin verksamhet och de möjligheter och svårigheter som finns i att motverka 

dessa. Slutligen analyseras vägledarens tankar om vad de behöver för att klara sitt uppdrag.  

 

5.1.1 Vad uppdraget innebär 

 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster enligt vår nya läroplan, 

Lgr11, men vad innebär egentligen uppdraget? Det råder en tveksamhet bland vissa av 

vägledarna i denna undersökning om vad som egentligen förväntas av dem. Några vägledare 
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ser ett dilemma i förhållande till sin yrkesetik. De menar att det som vägledare ska utgå från 

är vad den sökande berättar och vidga perspektiv utifrån det. Utan att samtalet öppnar för ett 

intresse som kan leda till ett könsöverskridande val ser de inte det som möjligt för dem som 

vägledaren att ta upp frågan om otraditionella val. De betonar att individens intresse måste 

vara i fokus. Vägledarna stödjer sig på tankegångarna i de etiska riktlinjerna som uttrycker att 

vägledarna ska stå fria från påtryckningar och anpassa vägledningsinsatserna efter den 

sökandes behov. En av vägledarna är inne på tanken att även om eleverna väljer efter intresse, 

så kvarstår frågan vad som har gjort att de har blivit intresserade av just det. Läroplanen har 

svar att ge: Intresset kommer utifrån hur ungdomarna har blivit bemötta. ”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”(Lgr11, s 

5). Hur ska vi då se på intresset som utgångspunkt för framtida val, om vi själva tillsammans 

med skolans personal, hemmet och hela samhället har del i formandet av detta intresse som 

gör att flickor väljer på ett sätt och pojkar på ett annat? Vårt uppdrag enligt läroplanen är att 

genom vårt bemötande ge utrymme för eleven att oavsett könstillhörighet få frihet att utveckla 

sina intressen (Lgr11, s 5). 

 

Att motverka traditionella könsmönster, är det då att motverka att killar inte vågar söka 

exempelvis till en förskollärarutbildning? Med andra ord, kan uppdraget innebära att 

uppmuntra en kille eller en tjej att våga söka otraditionellt? Det kan vara ett sätt att se på 

uppdraget, menar en av vägledarna. Om uppdraget består i att främja människors rätt att välja 

oberoende av kön, så kan hon tänka sig att igångsätta aktiviteter som visar på möjligheterna 

till sådana könsöverskridande val. Diskrimineringslagen stöder hennes slutsats (SFS 

2008:567). Den föreskriver att utbildningssamordnare aktivt främjar lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön. Men vägledaren sätter saken på sin spets och undrar om hon även har 

som uppdrag att motverka att flickor utbildar sig till förskollärare. Det är ju ett för flickor 

traditionellt yrke och traditionella könsmönster ska motverkas. Först kan det låta orimligt att 

tänka att vägledare skulle motverka det som ses som den kanske naturligaste kombinationen 

av alla, att kvinnor vill ta hand om barn och jobba som förskollärare. Men om vi ser närmare 

på det hela så kanske det kan vara meningen att uppdraget innebär att uppmärksamma även 

dem som väljer könstraditionellt på att det är just det de gör. Att motverka traditionella 
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könsmönster, kan det vara att visa på att ungdomar begränsar sig till kanske hälften av alla 

yrken som de annars skulle kunna välja emellan?  

 

En av vägledarna säger att hon inte kan påstå att hon funderar över om det skulle kunna gå att 

få in någon på en otraditionell bana. När jag hör det går mina tankar går till 1970-talets 

samhällsvision om vad föregångarna till dagens vägledare, Syo-konsulenterna, skulle kunna 

utföra i skolan. Förhoppningarna var att Syo-konsulenterna skulle kunna ge stöd till exempel 

vid könsrollsbetingade hinder vad det gällde utbildnings- och yrkesval. På så sätt var det tänkt 

att de skulle medverka till positiva samhällsförändringar (Nilsson, 2005). Är det möjligtvis en 

del av uppdraget fortfarande att i ett samhällsintresse se till att arbetskraft finns tillgänglig för 

de branscher som efterfrågar den? Sveriges Vägledarförening anser enligt sitt remissvar till 

SOU 2010:28 att vägledaren skall fungera både som den sökandes ombud och som samhällets 

representant. Vad det innebär att vara samhällets representant är för mig oklart. Skulle det 

kunna vara att som vägledare få fler killar till ”vården”? Några styrdokument som föreskriver 

förväntningar på studie- och yrkesvägledaren att agera i ett nyttoperspektiv för samhället har 

jag dock inte funnit. I de allmänna råd som har utgivits om studie- och yrkesorientering 

(Skolverket, 2009) talas i stället om elevperspektiv. Elevernas perspektiv kan vidgas genom 

exempelvis vägledning, så att de kan upptäcka andra alternativ till framtida yrken än dem som 

de på grund av sin bakgrund redan känner till. Vägledaren Peavy (2000) menar att vägledning 

kan hjälpa individen med att i ett nytt ljus se det som den tidigare har tagit för givet. Det 

händer när en människa blir fri från det som bestämmer vad hon eller han kan och bör göra. 

Föreställningar som dessa kan förändras. Enligt Hirdman (2007) är det viktigt att försöka göra 

den förändringen för att inte begränsas av sitt kön. Det vore önskvärt om skolan kunde vara en 

plats där utrymme gavs för nya tankar som kunde frigöra dessa begränsningar (SOU2010:99). 

Att se på yrken i ett nytt ljus och att hjälpa dem som söker vägledning att göra detsamma 

skulle kunna vara ett sätt att se på uppdraget.  

 

Flera av vägledarna har under aktionsforskningsperioden flitigt använt sig av övning 2 (se 

bilaga 3). Syftet med den övningen är att medvetandegöra den sökande om att det finns ett 

samband mellan utbildnings- och yrkesval och kön.  Exempelvis mötte en av vägledarna en 
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flicka som ville bli butiksbiträde, hudterapeut, förskollärare eller sminkös.  När hon fick 

frågan om hon skulle ha valt dessa yrken om hon hade varit kille så förkastade hon nästan 

samliga. Det stämde troligen inte med hennes bild av hur en kille är. Hon tyckte kanske att det 

vore dumt att hon som kille skulle välja dessa kvinnligt kodade yrken, trots att tanken var att 

hon skulle utgå från att hon var samma person inuti. Det fanns risk för att hon som kille skulle 

kunna förlöjligas och misstas för kvinna om yrkesvalen exempelvis skulle ha blivit 

hudterapeut eller sminkös. Kanhända väcktes någon fundering hos flickan över vad det är som 

gör att vi väljer vissa yrken och inte andra. En av vägledarna uttrycker att om någon väljer 

enligt traditionella könsmönster så ska de vara medvetna om att det.  Det kan också vara ett 

sätt att se på uppdraget att motverka traditionella könsmönster.  

 

 

5.1.2 Säg är det möjligt? 

 

Om vägledarna anser att det är möjligt att motverka traditionella könsmönster är naturligtvis 

beroende av hur de tolkar uppdragets innebörd. De allra flesta av deltagarna i studien är 

överens om att det är möjligt. Det finns tveksamheter och svårigheter, men att det är möjligt 

att föra utvecklingen mot jämställdhet framåt visar de om inte annat med sitt engagemang. En 

av vägledarna kan berätta om en markant ökning av de könsöverskridande valen till 

gymnasiet efter avslutat jämställdhetsprojekt. I en historisk tillbakablick kan vi se att det har 

skett förändringar och den utvecklingen ska vi peka på. Idag tror ingen att för mycket läsning 

drar kraft ifrån äggstockarna (Hirdman, 2001). Ingen tvekar heller på att flickor behöver 

undervisning (Wernersson, 2006). Statens politik med ekonomiskt stöd till pappa-lediga har 

gett resultat och vi i Skandinavien leder statistiken på området (Connell, 2009). Vi var till och 

med bäst på jämställdhet enligt FN 1995 (SOU 1998:6). Visst är det möjligt. 

 

Att flickor och pojkar formas av förväntningar sedan dagen de föds verkar vägledarna vara 

välmedvetna om. Alla har vad jag kan se en socialkonstruktionistisk grundsyn. De är inte 

blinda för könsstrukturer i samhället och de förstår att ingen är opåverkad av dessa. 

Vägledarna har märkt att människor de möter redan är väldigt formade i sina roller och säger 
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att de skulle vilja träffa ungdomarna så tidigt som möjligt för att försöka utmana dem att tänka 

i nya banor. De förstår att sökande som de möter i ett vägledningssamtal har en begränsad 

horisont att hålla sig inom när de ska välja utbildning och yrke (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Dessutom verkar vägledarna också förstå att de själva har ett ansvar att bli medvetna om hur 

genus görs för att sedan kunna välja hur de vill bemöta den som söker deras hjälp (Cox, 

2005). De inser att jämställdhetsarbete är en process som tar tid och att alla behöver 

samarbeta för att det ska vara möjligt. De vet att strukturerna styr, men gör ändå vad de kan 

för att förändra. Ibland vinner strukturerna, ibland är det den lilla människan som tillsammans 

med andra agerar och därmed förändrar (Giddens, 1984, enligt Burr, 2003). Min slutsats är att 

vägledarna i denna studie förstår det komplexa arbete som det innebär att motverka 

traditionella könsmönster och har engagemang nog att agera för att på sikt förändra.  

 

 

 

5.1.3 Könsmönster i verksamheten  

 

De könsmönster som vägledarna berättar om är i första hand könstraditionella val som görs på 

olika nivåer. Sedan många år tillbaka är samtliga yrkesförberedande gymnasieprogram starkt 

könssegregerade (SOU 2010:99). Ett av dessa program är Barn- och fritidsprogrammet med 

nära 80 % av eleverna av kvinnligt kön (SCB, 2010). En av vägledarna berättar att fler killar 

har sökt till programmet de senaste åren. Det kan verka glädjande i jämställdhetens namn. Vid 

närmare granskning verkar det handla om det som kallas för intern könssegregering. Det 

innebär att kvinnor och män är på samma arbetsplats, men är uppdelade och har olika 

inriktningar (SOU 2004:43). Vägledaren berättar att de killar som söker programmet ofta 

nämner intresse för yrken som väktare och polis. Om killarna väljer bort framtida arbete inom 

barnomsorg och skola är Barn- och fritidsprogrammet ändå könssegregerat. Både 

gymnasieprogram och yrken könsmärks. Att barn- och fritidsprogrammet är kvinnligt 

könsmärkt har samband med modersrollen. Att arbeta med barn ses som naturligt för kvinnor 

och därför som ett lämpligt yrkesval.  De rådande diskurserna om hur kvinnor är får följder 

för hur de kan agera. Kvinnor ses som påverkade av sina hormoner och därför särskilt 

känslosamma, omsorgsfulla och sårbara. Från det är steget inte långt till att anses lämpliga för 
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yrken inom vård- och omsorg (Burr, 2003).  Historiskt sett har kvinnor haft huvudansvaret för 

barnens fostran och det mönstret i hemmet överförs till arbetslivet (Westberg-Wohlgemuth, 

1996). Att det har fungerat så i gamla tider kan också förklara varför kvinnor i stor 

utsträckning är anställda inom den omvårdande sektorn. Arbetet med att vårda barn och äldre 

har i vårt land förflyttats från hemmet till arbetsmarknaden.  Omsorgsarbetet är i vissa andra 

länder fortfarande ett oavlönat arbete som utförs av kvinnor i hemmiljö (Löfström, 2005).  

 

Könssegregeringen gör att arbetsvillkor, löner och vem som gör vad i hemmet också 

påverkas. Kvinnor fortsätter nämligen att välja arbete som går att kombinera med hem och 

vård av barn. Det gör att vissa yrken fortfarande könsmärks som lämpliga för kvinnor. Det gör 

också att ungdomar fortsätter att välja dessa utbildningar och yrken som ses som lämpliga 

utifrån normen (SOU 2004:43). Vägledaren som arbetar på folkhögskola tycker att det verkar 

som att de könstraditionella valen förstärks för vissa sökande som hon bedömer är i en utsatt 

position. De verkar inte vara öppna för att tänka på alternativa yrkesval. De ser det som 

självklart att begränsa sig till branscher som vård och omsorg. Hennes iakttagelse stämmer 

med det som Pattton & McMahon menar är unikt för kvinnors karriärutveckling. De 

kompromissar med sina drömmar för att räcka till för andra och gör därför andra karriärval än 

män (2006).  Det är också så att när kvinnan gör sitt bästa för att skapa en så god tillvaro som 

möjligt inom de ramar som ges henne, så förstärks strukturerna så att systemet lättare kan 

överleva. Detta kallas av Hirdman för genuskontraktet. Mannen är överordnad i relationen. 

Kvinnan accepterar att det är ”naturligt” och så ska vara, för insikten saknas om att hon är 

underordnad (Hirdman, 2001).  

 

Vägledarna berättar också om könsmönster i form av en könstraditionell skolmiljö. ”Det är ett 

fint program för en tjej!” kan det låta i skolans korridorer när lärare möter elev och vill 

uppmuntra den tjej som har valt ett program som Barn- och fritidsprogrammet. I all sin 

vänlighet är detta uttalande samtidigt ett exempel på en könstraditionell norm. Ett sådant 

exempel är också den glada hälsningsfrasen till kvinnliga studenter på den mansdominerade 

utbildningen som en av vägledarna berättar om. ”Ett alldeles extra varmt välkommen” kan 

alltså vara så väl menat, men bli fel ur jämställdhetssynpunkt. Endast den som har börjat 
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upptäcka könsmönster förstår varför vänligheter kan vara vilseledande. För andra kan det 

säkert irritera att jämställdhetsivrare ska se på tillvaron på ett så ”tillkrånglat” sätt. De som 

inte ser könsmönster kallas för könsblinda. Könsblindhet kan leda till att könsmönster befästs 

i stället för att motverkas (SOU 2009:64). 

 

Vissa könsmönster i skolan är väldigt tydliga, som att kuratorer, skolsköterskor och studie- 

och yrkesvägledare ofta är kvinnor. Andra könsmönster kan vara väldigt svåra att upptäcka. 

Det kan vara små vardagliga händelser som har stor betydelse ur jämställdhetssynpunkt. Det 

kan vara färgerna i rummet där vägledning sker och det kan vara vilket vilket språkbruk som 

används. Ibland har vi inget val än att vara med i återskapandet av könsmönster för vårt språk 

har könsmönster. På svenska finns det till exempel inte något yrke som heter ”brandkvinna” 

och då befäster vi att det är män som hör ihop med brand. Ibland har vi ett val som gör att vi 

kan undvika att låta språket begränsa alternativen. En av vägledarna har upptäckt ett sådant. 

Hon menar vägledare inte ska använda begrepp som ”ett manligt yrke” . Det kan befästa den 

ordning som redan gäller.  Ännu ett könsmönster att motverka är att som en av vägledarna 

utmana ”det som sitter i väggarna”. Med det menar hon att få personalen att tänka i nya banor 

för att inte bemöta studerande utifrån gamla könsmönster. Könsmönster i samhället kan med 

skolans hjälp vara under bearbetning. Några av vägledarna berättar att de ordnar uppgifter till 

sina PRAO-elever inför praktikperioder på arbetsplatser som tränar eleverna att upptäcka 

traditionella könsmönster. Så infrias förhoppningar om skolan ska gå före och 

medvetandegöra för att förändra strukturer (SOU2010:99). 

 

Vägledarna möter också könstraditionella förväntningar från hemmet. Dessa förväntningar 

gränsar till rädslor och kan ta sig uttryck i att föräldrar säger till vägledarna att ”Det är så 

löjligt, det ni håller på med”. Det vägledaren höll på med var att ordna praktikplatser i 

otraditionella miljöer för att ge eleverna en chans att upptäcka yrken som de vanligtvis inte 

tänkte på. Rädslor från hemmet speglar den struktur som finns i samhället. Att det blir 

oordning om så grundläggande saker som var kvinnor och män ska arbeta kan skapa dessa 

rädslor menar Hirdman (2001). I varje samhälle uppstår dominerande tankemönster och dessa 

baseras på våra värderingar. Ofta är vi inte medvetna om de föreställningar som ligger till 
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grund för våra värderingar, men de ger oss en trygghet och en stabil ordning att luta oss emot. 

Samtidigt begränsar de vår handlingshorisont (Danielsson & Liljeroth, 1996). Hemmets 

påverkan visar sig också i att många elever i tonåren inte är medvetna om att könsmönster 

påverkar dem. Enligt en av vägledarna ser de på sig själva och sina intressen utan en tanke på 

att de är formade av värderingar hemifrån.  De har inte fått möjlighet att se utanför systemet. 

Hon menar att det väldigt sällan om någon säger, ”äsch, det är för det är ett tjejyrke” om hon 

skulle fråga varför de inte är intresserade av till exempel att bli sjuksköterska. De säger i 

stället, ”nej, men det är inte jag”. Att som vägledare ställa frågor om vilket yrke den sökande 

skulle ha valt om de hade varit av motsatt kön kan i det perspektivet verka väldigt konstigt. 

Då kan det bli oordning i de inre strukturerna.  

 

 

 

5.1.4 Möjligheter och svårigheter 

 

Hjälp av stöd från ledning och arbetskollegor är något som vägledarna ser som en möjlighet 

för att lyckas i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. I det sammanhanget blir 

det inte så lite komiskt när chefen är den som står för motståndet och säger ”Jaha, är det 

modernt med det här igen”. Det finns mycket oförståelse och okunskap, menar en av 

vägledarna, ”och det är klart att det finns många som tycker att det är överflödigt, överdrivet 

eller fånigt”. Ord som ”skit” och ”flum” är exempel som vägledarna ger på motstånd som kan 

komma från kollegor. En av dem säger att ”man blir lite paria så där”. En av vägledarna 

menar att alla måste förhålla sig till de här frågorna och därför finns det motstånd. Det 

motståndet behöver ledningen på skolan ha förståelse för och det behöver även alla andra som 

är ansvariga för utbildning på olika nivåer. Utredningen SOU 2009:64 poängterar detsamma, 

att motstånd mot genuspedagoger och annan personal som väcks vid jämställdhetsarbete 

måste bli synliggjort för att kunna motarbetas.  
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En annan svårighet är ”att värderingar byter man inte som man byter skjorta”. Enligt Giddens 

är det möjligt att förändra värderingssystem. Det går till på så vis att vi sätter ord på det som 

vi är med om. Då kan vi tydligare se mer av vad som begränsar oss till exempel när det 

handlar om vilka utbildnings- och yrkesval som vi gör (1984, enligt Hodkinson & Sparkes, 

1997). En av vägledarna berättar att hon har försökt att få eleverna att reflektera över allt vad 

de säger. En annan att hon ”lyfter det här och försöker vända, hur tänker du då, att de får 

förklara sig, gå ett steg till, de är lite ovana vid det, men de gör det, de tycker att det är 

intressant, så uppfattar jag det”. Hon ger eleverna i uppgift att försöka se dolda könsmönster i 

hur man för dem presenterar ett gymnasieprogram, i det språk som används, i vem man 

vänder sig till och vem som man lyssnar på. En tredje vägledare talar om att ”försöka utmana 

dem att tänka i nya banor”. En fjärde vägledare försöker förstå vad omdömet ”teknik, nej det 

klarar jag inte” grundar sig på hos en kvinnlig sökande och lyfter upp det till ytan så att det 

kanske går att omvärdera. Det fördolda behöver avslöjas. Här ligger stora möjligheter. 

 

 

5.1.5 Behov för att klara uppdraget 

 

Att alla tycker att jämställdhet är viktigt är ett av vägledarnas behov för att klara sitt uppdrag. 

Att arbetet kan vara en integrerad del i vardagen anser vägledarna också viktigt. Utrymme 

behövs för att etablera relationer som når på djupet, i stället för att bara väcka tankar vid 

enskilda tillfällen. Enligt Paechter behöver vi förstå att skolan är en plats där tankarna om vad 

som är normalt konstrueras (2007). Vad som är normalt för en flicka och för en pojke har vi 

som arbetar i skolan alltså möjlighet att påverka, vare sig vi är medvetna om det eller inte. 

Tyvärr är det svårare att behandla alla lika än den som inte har förstått hur kön görs har lätt att 

tro (Hedlin, 2004).  
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5.2  Hur genusperspektiv omsätts i praktik  

  

Inledningsvis analyseras vägledarnas arbete med att motverka traditionella könsmönster före 

deras deltagande i studien. Därefter fokuseras förändringen av fokusering genom deltagandet i 

aktionsforskningen. Slutligen en analys av hur vägledarna omsätter och utvecklar sina 

kunskaper om genusperspektiv i nuvarande pedagogiska praktik.  

 

5.2.1 Vägledarnas tidigare praktik 

 

Vägledarna redovisar aktiviteter och talar om förhållningssätt när de ska berätta om hur de 

tidigare har arbetat för att motverka traditionella könsmönster. En av dem berättar att hon har 

lyft problematiken med könsmässiga begränsningar genom att fråga eleverna om de känner 

till något yrke som man måste vara man respektive kvinna för att ha. En annan berättar om 

styrd PRAO, där eleverna måste välja otraditionellt. Det finns alltså ett pågående arbete bland 

vägledare som är medvetna om genusperspektiv och har hittat metoder för att lyfta upp dessa 

perspektiv. Men det talas också bland vägledarna om att de inte arbetar så aktivt som de 

önskar med genusperspektivet.  

 

 

5.2.2 Vägledarnas förändringsprocess 

 

Det blir en effekt bara av att tänka på genusperspektivet som en av vägledarna uttrycker sig. I 

genomsnitt har de gjort en självskattning på 2½ stegs ökning mot det högsta värdet på skalan 

som de fick använda sig av för att bedöma sin utveckling. Ingen har nått de högsta höjderna. 

Någon uttrycker att hon tror att ”vägledare har just det här förhållningssättet i ryggraden”. 

Flera av de övriga betonar det motsatta. Första steget i att förändra sitt förhållningssätt är att 

medvetandegöra sig själv om sin egen del i återskapandet av könsmönster (SOU 2010:83). 

Kunskap föregår insikt (SOU 2010:83) och det kan vara så att de vägledare som betonar att de 

inte är så medvetna kanske är mer medvetna. En genuspedagog gav insikter om detta i ett 

tidigare examensarbete (Berggren & Keynemo, 2008). Hon menade att även den som har 
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stora kunskaper inom området kan komma på sig själv att bemöta människor olika baserat på 

vilket kön de har. Det är vanligt att de som inte har kunskaper om genus anser att de arbetar 

för jämställdhet .  

 

Skrämmande är ett ord som används om den självinsikt som har utvecklats hos några av 

vägledarna. En av dem tycker att det är skrämmande att vara tvungen att ”plocka fram den där 

medvetenheten”. Hon trodde att hon var mer blank, som hon uttrycker det och tillägger ”att 

inte göra kön”.  Dessa mönster i det egna förhållningssättet påverkar i sin tur hur andra 

människor ser på sig själv (SOU 2010:83). Det kanske snarare är så att självskattningen 

”skrämmande” är ett bevis på förändring i det egna förhållningssättet så att uppdraget blir allt 

lättare att utföra? Först när mönster är tydliga kan arbetet med att försöka förändra fungera 

(SOU 2010:83). En av vägledarna suckar över sig själv och jämför med dagisstudier som visat 

att förskolepersonalen inte alls var så medvetna som de trodde sig själva vara. Pojkar får till 

exempel mer uppmärksamhet och flickorna får agera hjälpfröknar (SOU 2005:66). 

Vägledaren berättar om hur hon insett att hon har förväntat sig att manliga studerande vill ha 

mindre hjälp än kvinnliga och bemött killar, men inte tjejer med attityden ”det här fixar du”. 

Hon bedömer nu i efterhand att båda könen behöver precis lika mycket hjälp. På samma 

beteende kan flickor och pojkar få skilda reaktioner eller så kan det vara så att de anpassar sig 

sitt beteende för att passa in i ”rätt kategori” så att självbilden av en ”riktig” pojke eller flicka 

kan bestå (SOU 2010:83). Trots att vägledarna anser sig ha kunskaper om genusperspektiv 

och visar ett engagemang för att delta i aktionsforskningen berättar några om sin förvåning 

över att genusperspektivet inte ”sitter i ryggraden” mer än det gör. Det finns fler könsmönster 

att upptäcka än vägledarna har varit medvetna om. Det finns också frågetecken om vilka 

förhållningssätt som ger framgång i arbetet.  

 

5.2.3 Vägledarnas förändrade praktik 

 

Vägledarna redovisar en i mina ögon fantastisk kreativitet och ett stort engagemang under 

aktionsforskningsperioden. Detta visar sig i form av aktiviteter, genom samtal och genom 

arbete på organisationsnivå. Det sker även på planeringsnivå inför framtiden. Övning 2 (se 

bilaga 3) leder till bra diskussioner enligt vägledarna. Bland annat diskuteras om det som 
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ligger bakom skillnaderna i utbildning och yrkesval är någon medfött eller inlärt. Det finns de 

som tenderar att se könsskillnader i beteenden mellan könen som något som inte är 

föränderligt. Essentialister ser egenskaper som något som är naturligt inbyggt i en kvinna eller 

man. En av vägledarna menar att om hon hade haft ett mer deterministiskt synsätt och hade 

tänkt att flickor och pojkar föds med olika förutsättningar för olika yrken, så hade hon inte 

haft behov av metoder på samma sätt som nu när hon ser könsmönster som föränderliga. Den 

som ser könsskillnader som socialt konstruerade som denna vägledare menar att 

essentialisterna då tror att individens öde är förutbestämt (SOU 2010:99). Enligt Connell lär 

vi oss hur vi ska bete oss korrekt könsmässigt genom att vi inser vilka regler som gäller 

(2009). En tjej som deltog i ett av vägledarnas gruppvägledningstillfällen sa att ”det var ju för 

att hon var tjej som hon gillade det som tjejer gillar”. Vi positionerar oss som kvinna och man 

genom kläder, frisyr, aktiviteter, utbildning och yrkesval utifrån de förväntningar som följer 

på att vi har ett visst biologiskt kön (Hirdman, 2001). Det var helt naturligt för tjejen att hon 

hade de intressen som hon hade just för att hon var tjej och jag ser det som att hon har en 

essentialistisk syn. Min fundering blir om det ingår i vägledarens uppdrag att motverka ett 

sådant synsätt. DEJA:s slutbetänkanden utgår från perspektivet att könsskillnader främst är 

socialt konstruerade, men utesluter inte biologiska perspektiv som till exempel pojkars senare 

mognad (2010:99). Connell är av samma syn och menar att det är sällan forskningsresultat 

kan visa på tydliga genusskillnader vad det gäller psykologiska mätningar som görs av 

egenskaper och personlighetsdrag (2009, s 15). Forskning om iakttagna skillnader exempelvis 

emellan kvinnors och mäns intellektuella intressen kan inte föras tillbaka på konkreta 

skillnader i hjärnan och ”befintlig begåvningsforskning ger inget vetenskapligt stöd för en 

ojämlik genusordning” (Wernersson, 2006). Min socialkonstruktionistiska slutsats blir att ett 

essentialistiskt synsätt begränsar individen mer än ”naturen” eftersom det inbegriper mer än 

av forskningen konstaterade skillnader mellan könen och därför kan vara en del av uppdraget 

att motverka.  

 

 

Vanskligheten i att utgå från individens intresse anser jag blir tydlig i en av vägledarnas 

berättelser. Den studerande av manligt kön som funderade på att bli polis eller väktare hade 

tidigare haft läkardrömmar och vägledaren föreslog då yrkesvalet sjuksköterska. Den 

studerande reflekterade inte mycket över det alternativet, men kom fram till att vården var 
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lämplig och att ambulanssjukvårdare var vad han skulle bli. Min tolkning blir att 

sjuksköterska inte var tänkbart, eftersom det är ett yrke dominerat av kvinnor och inte kändes 

möjligt för honom som man. Inom ambulansvården finns däremot manliga förebilder och 

därför blev det ett alternativ. För att inte ses som avvikande behövde den sökandes beteende 

stämma med den bild som finns av hur en man är (Paechter, 2007). Den studerande kom fram 

till att ett arbete inom vården var intressant, men kunde alltså inte kompromissa med sitt kön. 

Ett yrke i sig har inget kön, men ändå könsmärks arbetsuppgifter och yrken. Det kan bero på 

att vissa egenskaper betraktas som medfödda (Westberg-Wohlgemuth, 1996). Professor 

Ohlander som har granskat Skolverkets informationsportal i ett jämställdhetsperspektiv menar 

att bakom ett könsneutralt förhållningssätt kan stereotypa mönster leva kvar. Hon anser att det 

är helt rätt och viktigt att problematisera så som vägledaren gjorde genom att föreslå ett 

otraditionellt yrke som sjuksköterska för en man. Det är viktigt att förmedla att det finns 

många utbildningar och yrken som den sökande inte reflekterar över (Dnr 2008:3458, 2010).  

 

Vägledarna har redovisat olika förhållningssätt vad det gäller de elever som funderar på att 

välja otraditionellt. Någon är noga med att inte påminna en elev om att de väljer ett yrke där 

de blir ensamma i sitt kön och kan få det tufft. En annan försöker medvetandegöra om dessa 

utmaningar, men ändå bejaka intresset. En tredje menar om hon ser en tjej som är händig, så 

försöker hon vidga perspektiv så att tjejen ska bli intresserad av teknik. En annan berättar att 

hon är noga med att lyfta fram design vad det gäller snickeri och möbelinriktning, ”för att visa 

på att det är möjligt”. Jag tolkar det som att hon menar ”möjligt att gå på ett mansdominerat 

program för en tjej”. Men vägledaren tillägger att hon inte vet om det är rätt och att hon inte 

gör det medvetet för att locka tjejer. Det är en fråga som är på gränsen av min analysförmåga. 

Är det rätt att lyfta fram det som anses kvinnligt som design för att möjliggöra för en tjej att 

välja ett mansdominerat program? Är detta ytterligare ett dilemma där betoningen av olika 

kön snarare reproducerar olikheter än utjämnar dem? När könen ställs emot varandra kan det 

tvärtemot syftet reproducera traditionella könsmönster enligt SOU 2010:35. Problemet är att 

om inte könsskillnader uppmärksammas så fortsätter dessa mönster. Om vägledare ser design 

som något kvinnligt och tar upp det för att intressera en tjej för ett mansdominerat program, så 

kanske bilden av att design är kvinnligt befästs. Men om vägledaren inte plockar upp visat 

intresse så befästs könsmönstren ändå eftersom könssegregeringen får fortsätta. Kan ett sådant 
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agerande kanske till och med klassas som indirekt diskriminering som innebär att använda sig 

av ett förhållningssätt som framstår som neutralt, men som missgynnar någon på grund av sitt 

kön (SFS 2008:567, 1 kap § 4)? Den hermeneutiska spiralen har snurrat många varv sedan 

vårt första examensarbete och förståelsen har ökat, men ämnet har ett djup som utmanar både 

mig och mina kollegor.  

 

 

 

5.3  Reaktioner  

 

Under denna delrubrik analyseras reaktioner och hur dessa har bemötts och tolkats av 

vägledarna i studien.  

 

Vägledarna har upplevt att de har fått positiva, neutrala, obekväma, häftiga och negativa 

reaktioner på de övningar som genomförts både i grupp och vid enskilda vägledningssamtal. 

En av vägledarna berättar att hon ibland kan få vara med om att ge aha-upplevelser när  

sökande får hjälp att se nya dimensioner. Handlingshorisonten har då blivit förändrad 

eftersom den sökande kan omvärdera något som tidigare har tagits för givet vilket påverkar 

identiteten (Hodkinson & Sparkes, 1997). En av vägledarna säger att hon har försökt att få 

eleverna att reflektera över allt de säger, även när de uttrycker sig ”mindre jätteklokt”. I 

diskussionen om alla killar och tjejer kan ha alla yrken så försökte hon få killen som sa ”öh, 

då ska man vara stripdansare” att förklara varför inte det skulle gå bra. Då kom det fram att 

det var viljan det hängde på och den var inte större om han hade varit tjej. Motstånd väcks när 

välkända mönster ifrågasätts och då mobiliseras motkrafterna (Berge, 2001 enligt SOU 

2010:83). Den vägledare som är anställd på folkhögskola har vid försök till vidgande av 

könsmässiga perspektiv fått vara med om att den sökande totalt stöter tanken ifrån sig och 

kallar hennes förslag för ”kärringyrken”. Hon tänker då att den här personen inte är mogen för 

nya tankebanor och att hon får ge det hela tid. Vad vägledaren kan göra är att försöka få den 

sökande att när det är möjligt sätta ord på motståndet. Cox förklarar att den trygga känslan hos 
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den sökande hotas och måste bytas i osäkerhet. Om den sökande ska ta in vad vägledaren 

försöker förmedla måste det bli otryggt. Både positiva och negativa reaktioner kan visa på 

begränsade värderingar. Det kan också finnas praktiska hinder som den sökande för fram för 

att inte göra könsöverskridande val, men i själva verket kan det vara ett sätt att skydda sina 

djupt rotade könsuppfattningar (2005).  

 

Eleverna tycker om att få tänka ett steg till än de är vana vid, menar en av vägledarna. Hon 

tycker att de elever som hon arbetar med verkar tycka att det är roligt att få förklara sig och gå 

på djupet på saker och ting. Den tjej som berättat att hon ville politiker, drog slutsatsen att om 

hon hade varit man hade hon inte behövt jobba lika hårt. Hur hårt en politiker arbetar har jag 

inte funnit någon statistik över, men män har högre lön än kvinnor oavsett utbildningsnivå 

Vad det gäller att arbeta hårt är det också så att flickor presterar bättre än pojkar i 

gymnasieskolan och i större utsträckning fortsätter att studera på högskolan enligt samma 

källa (Högskoleverket, 2008:20).  Några killar som hade valt fordonsyrken hade inga problem 

med att se sig själva i samma bransch om de hade varit tjejer, ”för det kommer mer och mer 

tjejer och då har man tålamod att sitta i maskinen”. Killarna såg det alltså som helt naturligt 

att kvinnor är utrustade med lite större tålamod än män vilket visar på en essentialistisk syn. 

Vägledaren drog slutsatsen att tjejer lättare kunde tänka sig ett mansdominerat yrke än 

tvärtom. Enligt Högskoleverket stämmer det för högskoleområden där kvinnor i större 

utsträckning har gjort könsöverskridande val än tvärtom (2008:20).  

 

En annan av vägledarna har samma föreställning om att killar är mer begränsade i sitt kön. 

Hon tänker att det handlar om status. En tjej som väljer ett manligt yrke kan vinna status och 

även högre lön, medan en kille vinner mer socialt och på andra plan, men förlorar i 

ekonomisk status. Enligt Cox är det på grund av att fördelarna med höjd status och bättre lön 

är uppenbara för en kille säkert också lättare för en vägledare att visa kvinnor på mansyrken 

än tvärtom. Det krävs i vilket fall mod att utmana dessa tankemönster och för både vägledare 

och sökande skulle det vara enklare med oproblematiska traditionella val (Cox, 2005). Det 

stämmer också att det är lite lättare för flickor att välja ett mansdominerat program än tvärtom 

enligt SOU 2009:64. Andelen flickor som väljer manligt kodade program till gymnasiet ökar 
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något, men inte andelen pojkar på kvinnligt kodade program (SOU 2009:64). Vid en 

gruppvägledning sa några av ungdomarna att ”det är ju som det är i samhället” och menade att 

det var onödigt att försöka förändra . Att det är som det är i samhället beror enligt Hirdman på 

det så kallade genussystemet. Det fungerar som ett apartheidsystem, som anvisar kvinnor och 

män till olika positioner (2001, 2007). Dessvärre är det så att elever som har valt ett av det 

motsatta könet dominerat program hoppar av i större utsträckning än andra elever (SOU 

2010:99). Speciellt vanligt är det med avhopp bland de pojkar som har valt kvinnodominerade 

program (SOU 2009:64). Även om det är mer accepterat för flickor att gå på ett 

gymnasieprogram dominerat av killar berättar en vägledare att tjejer kan vara osäkra på om de 

är starka nog att börja på ett sådant program. Även kvinnliga studerande på den högskola där 

en av vägledarna arbetar visar rädsla för att de skulle vara konstiga på något sätt som väljer 

otraditionellt. Det krävs mod för att välja ”fel” (SOU 2009:64). För att hjälpa dem som vill 

bryta traditionella könsmönster talar flera av vägledarna om den individuella personliga 

utvecklingen som de vill stödja hos de sökande. Den sökande som får hjälp att se sig själv 

som person når längre. Som en av vägledarna uttrycker det så är det när självförtroendet är 

starkt som det går att lita på det man själv vill och våga spränga begränsningar. För att lyckas 

med det behöver vägledarna tid inte bara till att väcka tankar i enstaka insatser, utan tid att få 

till en process.  

 

 

Det är också så att det är skillnad vilka regler som gäller vid överskridande av normer. Om en 

kvinna klarar det som kodas som manligt ses det som positivt. Men det ”kräver sin karl” att 

klara av ”manliga” sysslor och kvinnan får gärna hävda sig genom att visa att hon klarar av 

det hela väl. Däremot om en man ska syssla med något som kvinnor oftast gör behöver 

uppgifterna förändras så att de passar honom bättre. Det är alltså inte han som ska förändras, 

utan uppgifterna som ska kodas manligt för att skydda honom från att kopplas ihop med det 

kvinnliga könet och anses ”löjlig” (Connell, 2009). På högskolan som en av vägledarna 

arbetar på och beskriver som en miljö med en i det närmaste total avsaknad av kvinnor 

försöker hon i fikarum och där det diskuteras att lyfta genusperspektivet. Hon tänker att 

föreställningar om kön kan utmanas och att miljön på så vis påverkas. Det skulle i 

förlängningen bredda möjligheterna att rekrytera fler kvinnor till utbildningen. Enligt 

resonemanget ovan enligt Connell (2009) så brukar det inte vara miljön som ändras när 
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kvinnor tar plats. Det ställs i stället förändringar på att kvinnorna ska ändra sig.  Vägledaren 

förundras över oförmågan hos en av hennes chefer, som trots att han är positiv till 

jämställdhet inte verkar kunna se att det som utstrålas på utbildningen reproducerar 

könsmönster. Kanske kan det ha något att göra med makt som är fördold, det vill säga 

hegemoni? Att ha rätten att definiera och tolka vad som sker är att utöva makt enligt Foucault 

(2001/1974 enligt Burr, 2003). Makt handlar om att ta plats och utrymme (2001). Hirdman 

menar att patriarkat är ett otidsenligt ord, men att det behövs för att beteckna en 

samhällsordning där män som grupp har mer social, politisk och ekonomisk makt och än 

kvinnor som grupp. Enligt SOU 2009:64 är det tjejerna som ”ska göras om” också när det 

handlar om olika projekt för jämställdhet i skolan. DEJA har inte hittat något enda 

könsbrytarprojekt som försöker få fler pojkar att välja exempelvis omvårdnadsprogrammet (s 

158). Att det är kvinnorna som ska ändra sig kan också vara en sådan struktur som Foucault 

beskriver när han talar om makt. 

 

 

Behovet av föredömen för de elever som är intresserade av att välja ett för sitt kön 

otraditionellt gymnasieprogram lyfts fram av några vägledare.  Frågan aktualiserades i några 

samtal där Övning 2 användes (se bilaga 3). En pojke som hade funderingar på att bli polis, 

yrkesofficer och underhavssvetsare sa sig inte ha inte sett några kvinnliga underhavssvetsare. 

Han tänkte därför att han inte hade valt det yrket om han hade varit tjej. Vi vet alla hur vi bör 

bete oss. Som kille bör jag välja träslöjd, som tjej textil. Vi ser också till att andra vet hur de 

ska bete sig. För att bli accepterad till fullo behöver vårt sätt att vara stämma med den norm 

som finns av hur det är att vara man och kvinna. Annars blir vi avvikare och kan utsättas för 

negativa sanktioner (Paechter, 2007). Pojkar som tar på sig prinsesskläder eller väljer Vård- 

och omsorgsprogrammet kan märka att de inte lever upp till den manliga normen. ”Vad är det 

för jävla bög?” hörde en av vägledarna någon säga om den som vågade ta på sig en tröja med 

text om jämställdhet. När en annan av vägledarna visade en film med en manlig barnskötare 

kom en kommentar om att ”han säkert är bög”. Skällsord som bög blir ett straff om en man 

närmar sig kvinnors områden och utmanar maskuliniteten. Den som vågar kommentera så på 

en lektion får kanske till och med kredit hos övriga killar, eftersom det leder till belöning att 

följa normen och hjälpa till att bevaka gränserna (Paechter, 2007). Även på högskolenivå 

bevakas gränserna för vad som är normalt för en man. En av vägledarna berättar att manliga 



 

98 

 

kollegor på arbetsplatsen undrade över vad hon hade hittat på när de fick höra att manliga 

studerande skulle ”sitta och reflektera”. Kollegorna menade att de studerande männen inte var 

vana vid det och uttryckte en rädsla för att det inte skulle kunna fungera. Det fungerade 

väldigt väl. Paechter menar att det handlar om djupt liggande till synes självklara sätt att vara 

och egentligen inte så mycket om att välja förhållningssätt eftersom de först måste 

medvetandegöras (2007).  

 

Vägledarna berättar om sina försök att göra det synligt för eleverna att de är påverkade i sina 

val. Vissa av vägledarna tror att eleverna förstår och de märker att ungdomarna skrattar åt sina 

egna fördomar, medan andra vägledare är mer tveksamma om syftet med övningar för att 

vidga genusperspektiv är begripligt. De ser ett samband mellan de strukturer som finns i 

elevernas olika hem och hur möjligt eller omöjligt det är att diskutera jämställdhet. För en del 

elever är det så självklart att jämställdhet ska råda att de tycker att temadagar är ett uttjatat 

koncept och en felaktig form för att förmedla tankar med genusperspektiv. De får stöd från en 

statlig utredare som menar att det inte hjälper med kortsiktiga jämställdhetsprojekt som snabbt 

faller i glömska. Det behövs ett kontinuerligt, metodiskt och systematiskt arbete för att göra 

skillnad (SOU 2010:83; SOU 2010:99).  

 

 

5.4  Metodutvecklingens betydelse 

 

 

Inledningsvis analyseras vägledarnas syn på tillgång till metoder för att vidga könsmässiga 

perspektiv samt metoders betydelse. Därefter fokuseras möjligheterna till utveckling av 

sådana metoder. Slutligen en analys av vilken påverkan vägledarna tror att deltagandet i 

studien kommer att ha på framtida arbetssätt.   

 

Vägledarnas syn på tillgång till metoder varierar och det visade sig också innebörden i 

begreppet göra. Med metoder menar en del vägledare handfasta värderingsövningar liknande 
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dem som de fick när aktionsforskningsperioden påbörjades. Det märks på sättet att svara på 

frågan om vägledaren ansåg att hon tidigare hade tillgång till metoder: ”Nej inte direkt, det 

tycker jag inte, inte innan, nu fick man ju lite mer konkreta grejor, det tycker jag att det är det 

jag saknat mest”. Någon annan tänker på värderingsövningar och menar att det finns hur 

mycket som helst. Andra vägledare tänker mer i form av samtalsmetoder. ”Alltså, jag vet ju 

hur jag ska göra, jag har ju metoderna” säger en av dem medan en annan säger att de ”inte 

tidigare använt sig av metoderna för att vidga könsmässiga perspektiv”. I grund och botten är 

det värderingar som vägledarna arbetar med när de förändrar traditionella könsmönster, det är 

formerna som får olika uttryck. Försök att förändra värderingar berättar flera av vägledarna 

om. Vissa av orden har jag uppmärksammat på ett speciellt sätt när jag har försökt att se i ett 

större perspektiv på det som vägledarna har berättat:  

 Att få eleverna att reflektera över allt vad de säger. 

 Att försöka utmana eleverna att tänka i nya banor. 

 Att få eleverna att se dolda könsmönster i sättet att presentera något, i språket, i 

bemötandet.  

 Att som vägledare bemöta rädslor för det nya genom att försöka förstå vad omdömet 

grundar sig på och lyfta upp det i ljuset så att det blir synligt.  

 Att få eleverna att förklara hur de tänker genom att vrida och vända och gå ett steg till.  

Det fördolda behöver avslöjas. Här ligger stora möjligheter.  

 

Alla vägledare menar att metoder har betydelse och påverkar hur de kan arbeta. 

Samtalsmetodiken är som en av vägledarna uttrycker det själva kärnan i professionen. 

Vägledarna behöver samtalsmetoder som bär när det handlar om att vidga könsmässiga 

perspektiv, så att det inte blir att ”slänga ut frågor” som kanske bara förvirrar eleven som en 

av vägledarna säger. Vi behöver kunskap om när vi trampar i klaveret och när vi inte gör det, 

menar en annan. Att trampa i klaveret kan vara att ställa den vanliga frågan i ett 

vägledningssamtal på grundskolan om vad mamma och pappa tycker om det program som 

eleven väljer.  Frågan utgår från att eleven har två föräldrar av olika kön, men mamma kanske 

lever med en kvinna. Diskrimineringslagen säger att ingen får missgynnas på något sätt som 

har samband med sexuell läggning (SFS 2008:567). Det är komplexa frågor som vägledarna 
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ska hantera och det kan lätt bli fel.  Det krävs mod av vägledarna att utmana och bemöta 

motstånd, det krävs tid och det krävs stöd. Det krävs en talang att hitta rätt form så 

jämställdhetsarbetet inte blir att hitta fel och kritisera. Det krävs envishet att i en process inte 

ge upp, hitta nya mönster och nya sätt att bemöta.  

 

Skärpta kunskapskrav för att utveckla genusperspektiv i lärarutbildningar med normkritiska 

arbetssätt är en statlig utrednings rekommendation vilket jag är övertygad om att vägledarna i 

denna undersökning skulle välkomna med öppna armar (SOU 2010:35). En av dem föreslår 

att studerande på grundutbildningen till studie- och yrkesvägledare skulle få en verktygslåda 

med samtalsfärdigheter speciellt inriktade på genusperspektiv. För att kunna utveckla metoder 

efterfrågas också fortbildning för redan verksamma för att få inspiration, möjlighet till 

reflektion och tillfälle till praktiska övningar. Vägledarna efterlyser samarbetsforum där de 

kan dela med sig av material och få stöd och handledning av kunniga handledare. Enligt SOU 

2009:64 finns viljan att arbeta med könsmönster i verksamheten hos skolans personal, vilket 

stämmer väl med den bild som här presenteras. Men skolans personal har enligt samma källa 

inte tillräckligt med kunskaper för att veta hur de ska göra rent praktiskt för att arbeta för 

jämställdhet. Vägledarna i denna studie har kunskaper men de vill också ha praktisk hjälp att 

ta arbetet med jämställdhet längre. Vem vill ge dem det? 

 

Det är min bedömning att arbetet under aktionsforskningsperioden har gett ”mersmak” hos 

deltagarna. Trots den korta tiden anser vägledarna att deltagandet kommer att påverka 

framtida arbetssätt. Vägledarna har arbetat på sin egen medvetenhet, de har utprovat nya 

metoder och de hoppas på att det ska ”bära frukt” framöver. Flera av dem har uttryckt en 

glädje över att få delta i studien och att på allvar komma igång med att fokusera på 

genusperspektiv. Nya rutiner har skapat, nya idéer har implementerats och lusten att få 

samarbeta med andra som vill utvecklas har väckts. För att veta hur arbetet med att se till att 

kön inte görs behövs metoder utvecklas så att skolans personal har en möjlighet att handla på 

ett sätt som fungerar (SOU 2010:35). Det arbetet har påbörjats hos deltagarna och kan 

förhoppningsvis utvecklas.  
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6. SLUTSATSER 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att få kunskaper om och ge redskap för ett 

praktikorienterat jämställdhetsarbete i studie- och yrkesvägledning som en del i arbetet 

för måluppfyllelse av skollag och läroplan. Efter en översiktlig redovisning av resultatet 

som besvarar forskningsfrågorna avslutas kapitlet med en kort diskussion om syftet har 

uppfyllts.  

 

Den första frågeställningen handlar om hur studie- och yrkesvägledare ser på sitt uppdrag att 

motverka traditionella könsmönster. De deltagande vägledarna tycker att det är en viktig 

uppgift och vill tro att det är möjligt, trots samhällets könsegregerande strukturer. För att klara 

uppdraget behöver alla tycka att jämställdhet är viktigt och ledningen behöver ge sitt stöd. 

Vissa av vägledarna har haft svårare att upptäcka könsmönster i sin verksamhet och andra har 

vidare horisonter. Det beror med sannolikhet på att det behövs mer än vardagskunskaper om 

kön för att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt (SOU 2010:83). Vägledarna som 

deltar i studien är utvalda för att de har kunskaper och ett engagemang för 

jämställdhetsperspektiv. De kan ses mer som goda exempel än som representanter för alla 

studie- och yrkesvägledare och det är utifrån dessa vägledares erfarenheter som slutsatser 

dras. En del har fått några få föreläsningar med genusperspektiv i sin utbildning. Andra har 

flera genusvetenskapliga kurser på högskolenivå och har skrivit egna examensarbeten i ämnet. 

Kunskapsnivån skiljer sig tydligt dem emellan och jag anar ett samband mellan deras 

kunskaper och förmåga att se könsmönster i sin verksamhet. Vägledarna talar om djupt rotade 

könsmönster och inser att arbetet behöver pågå i en vardaglig process för att vara 

framgångsrikt. Den oförståelse som vägledarna kan möta hos både sökande, föräldrar, 
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kollegor och chefer är en av svårigheterna. För att klara sitt uppdrag behöver vägledarna 

kunskaper och metoder som medvetandegör värderingar. Att motverka traditionella 

könsmönster kan vara att upptäcka traditionella könsmönster. Innan könsmönster är upptäckta 

är det nämligen inte lätt att förändra (SOU 2010:83).   

 

Den andra frågeställningen handlar om hur studie- och yrkesvägledare omsätter sina 

kunskaper om genusperspektivet i pedagogisk praktik. Trots intresse för frågan uppger de 

flesta att de tidigare inte har varit så aktiva som de önskar i att motverka traditionella 

könsmönster. De har försökt att vara medvetna om sitt förhållningssätt och ser sin medverkan 

i studien som ett sätt att utvecklas. Under aktionsforskningsperioden har de fokuserat på 

uppdraget på en mängd olika sätt och graden av aktivitet har ökat. Det är försök till 

förändringar på organisationsnivå, det är i förhållningssätt till andra och framför allt sker det 

förändringar i vägledarnas inre. Jag ställde ingen fråga om den inre förändringen eftersom jag 

inte hade förstått dess betydelse, men berättelserna kom spontant. Vägledarna hade fått insikt 

om hur svårt det är att inte vara präglad av könsmönster. De använder ord som ”skrämmande” 

för att beskriva hur de märker att de bemöter andra med förväntningar utifrån kön. Resultatet 

stämmer väl med både genusvetenskaplig teori och den aktuella forskning som nyligen 

presenterades av Delegationen för Jämställdhet i skolan. Förändringen när vi motverkar 

traditionella könsmönster sker på olika plan enligt SOU 2010:83, dels inuti oss själva, dels 

hos andra i samspel med oss och dels i strukturer i stort. Därför är det ingenting som är enkelt 

vilket vägledarna är väl medvetna om. Vilken grundsyn vägledarna själva har på hur 

egenskaper formas i en individ kan ha betydelse för vilka förväntningar som ställs på de 

sökande.  DEJA:s slutbetänkande utgår ifrån att könsskillnader är konstruerade i socialt 

samspel, men utesluter inte vissa biologiska skillnader (SOU 2010:99). Att motverka 

traditionella könsmönster kan också vara att börja se den som söker vägledning som 

”människa” och försöka att sluta att bidra till den pågående process som kategoriserar och 

håller isär det som ses som manligt och kvinnligt (Hirdman, 2001). 

 

Den tredje frågeställningen handlar om hur vägledare bemöter och tolkar de reaktioner som de 

får från sökande i vidgandet av könsmässiga perspektiv. Vägledarna ger exempel på hur kön 
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inte görs vilket enligt SOU 2010:35 är av största vikt att få veta. De bemöter reaktioner med 

att få sökande att reflektera över könsmönster, sätta ord på vad som syns, lyfta, vända, vrida, 

gå ett steg till, få sökande att förklara sig och utmanas i att tänka i nya banor för att om 

möjligt omvärdera. Ibland kan detta hos den sökande leda till positiva ”aha-upplevelser” när 

nya perspektiv öppnas, men reaktionerna skiftar. Ibland möter vägledarna häftigt motstånd på 

gränsen till frustration. Pojkar och flickor, kvinnor och män bevakar sina invanda roller och 

ser till att ingen annan heller går över gränsen. Det kan också vara kollegor som visar 

motstånd och uttrycker sig på ett sätt som förlöjligar jämställdhetsivrare. Hirdman menar att 

det är ”känslan av rasrisk” som väcker reaktioner. Den stabila ordningen där män är 

överordnade kvinnor hotas och måste omedvetet skyddas (2001). Vägledarna tolkar mestadels 

motståndet de möter med en förståelse för hur dessa reaktioner har formats av strukturer i hem 

och samhälle. De uttrycker en önskan om att kunna komma ännu längre i processen att 

medvetandegöra, än att endast väcka tankar. En av vägledarna funderar över varför det inte 

går att få hennes annars så jämställda chef att se det som hon ser av könsmässiga samband i 

verksamheten och kan som jag tolkar det ha upptäckt fördolda omedvetna maktstrukturer. 

Som vägledarna har uppmärksammat verkar tjejer ha lättare för att tänka sig ett yrke 

dominerat av män än tvärtom. Cox förklarar det med att fördelarna för kvinnor kan vara 

lättare att se, eftersom vi vet att status och höga löner hör ihop med män (Cox, 2005). Men 

män är också begränsade och det handlar om djupt rotade omedvetna, ”för män naturliga” sätt 

att se på hur en man är (Paechter, 2007). Det är genom våra förväntningar som reglerna om 

vad som är normal konstrueras (Connell, 2009). Att motverka traditionella könsmönster kan 

vara att med förändrade förväntningar ändra det som ses som normalt. Att skolan skulle kunna 

vara just en sådan plats som i sin tur kan påverka strukturer i samhället är en vision som 

uttrycks i aktuell forskning (SOU 2010:99). 

 

Den fjärde frågeställningen handlar om hur vägledare ser på metodutveckling som ett redskap 

för att vidga könsmässiga perspektiv. Resultatet är skiftande och begreppet är något oklart. 

Vad som ses som metoder kanske inte har så stor betydelse eftersom det i grunden handlar om 

att förändra värderingar på olika sätt. Vissa vägledare menar att det finns gott om metoder och 

andra upplever brister. Vissa menar att metoder finns, men inte färdigheterna att utöva dem. 

Metoder för att vidga könsmässiga perspektiv bör enligt vägledarna finnas med i studie- och 
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yrkesvägledarnas grundutbildning och erbjudas redan verksamma som fortbildning. 

Utveckling av sådana metoder kan ske i samarbete mellan kollegor och andra yrkesgrupper 

och genom handledning där alternativa sätt att bemöta sökande kan analyseras. Det kan också 

utvecklas och prövas metoder genom forskningsinsatser som denna. Samtliga vägledare 

menar att de har påverkats positivt av att delta i studien och tror att det har betydelse för hur 

de kommer att arbeta med genusperspektiv framöver.  Att motverka traditionella könsmönster 

kan vara att utveckla metoder som förändrar värderingar. Men, säger en av vägledarna, det 

avgörande är attityden till uppdraget. Min tanke med denna studie var att få veta om metoder 

skulle kunna omvandla förhållningssätt till aktiv handling. Jag ser fortfarande metoder som 

viktiga och som ett effektivt redskap för att initiera en utveckling, men det har blivit tydligt att 

det är den inre resan som gör att vi upptäcker traditionella könsmönster. Att uppdraget kan 

vara att ”upptäcka traditionella könsmönster” har blivit betydelsefullt. En annan viktig insikt 

har blivit att vi normaliserar skolan med vårt sätt att tänka och bör agera så att vi inte 

kategoriserar utifrån kön. Med det menar jag att det lilla vi alla kan göra för att visa på 

alternativa sätt att tänka kan vara att motverka traditionella könsmönster och på sikt göra 

skillnad så att värderingar förändras.  

 

Jag har fått större förståelse för hur själva processen från intresse för genusperspektiv till att 

inte vara del av reproduktionen av traditionella könsmönster går till. Jag tänker att ett intresse 

för genusperspektiv och att se jämställdhet som något viktigt förhoppningsvis leder till att 

söka kunskap och reflektera tillsammans med andra. Då blir det enklare att upptäcka 

könsmönster och med hjälp av metoder få andra att göra detsamma. Så småningom förändras 

förhållningssätt så att det är ”människan” och inte könet som styr förväntningar på varandra. 

Då kan vi undvika att ”göra kön” och i stället skapa frånvaro av orättvisa. I samspel med 

andra kan synen på vad som är normalt så småningom förändras, se figur 4.  Det tar tid, men 

jag drar slutsatsen att det är möjligt att förändra. Det går tydligen att räkna ut hur fort 

jämställdhetsprocessen går om den utvecklas i samma takt som nu. Då kommer vi 

arbetsmarknaden i Sverige att vara fullständigt integrerad om hundra år (SOU 2004:43). Vi 

som vill skynda på jämställdhetsprocessen gör klokt i att medvetandegöra både oss själva och 

andra. Kan då de kunskaper som har redovisats i denna studie leda fram till ett förändrat 

praktikorienterat jämställdhetsarbete inom studie- och yrkesvägledning och ge redskap för en 
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måluppfyllelse av skollag och läroplan? Det är min tro att den process som har påbörjats hos 

dessa engagerade vägledare ska fortsätta precis som de själva har uttryckt en förhoppning om. 

Min förhoppning är också att deras erfarenheter med hjälp av teoriernas förklaringar ska göra 

att fler studie- och yrkesvägledare upptäcker att det är möjligt att motverka traditionella 

könsmönster.  

 

  

Figur 4. Processen att skapa nya sätt att normalisera kön (Keynemo, 2011). 
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7. DISKUSSION 

 

Slutligen diskuteras studiens förtjänster och brister och vad den kan tillföra, om 

metodernas lämplighet och vad som mer behöver utforskas inom området.  

     

7.1 Resultat 

 

Resultatet bekräftas i stort av den aktuella forskningen från DEJA (SOU 2009:64; 2010:35; 

2010:83; 2010:99) och infriar mer än väl mina förhoppningar om att få veta hur vägledare 

med intresse för och kunskap om genusperspektiv ser på sitt uppdrag, hur de omsätter och 

utvecklar sina kunskaper i pedagogisk praktik, hur de bemöter och tolkar de reaktioner de får 

samt hur de ser på metodutveckling för att vidga könsmässiga perspektiv. Jag är tacksam för 

det djup som fanns i vägledarnas svar som visar på det komplexa i uppdraget. Samtidigt fick 

jag också möjlighet att ta del av det praktiska arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster genom metodutveckling och genom att höra om de reaktioner som vägledarna 

har mött. Syftet anser jag besvarat. Dessutom har mönster kunnat upptäckas i arbetet som 

baseras på frågor som inte ens ställdes på grund av min okunskap om deras betydelse, men 

som ändå spontant uttrycktes och gav en extra dimension till arbetet. Dessa handlar om 

uppdragets art och om den inre utvecklingen hos vägledarna. Arbetet visar på vad ”goda 

exempel” kan ge övriga intresserade studie- och yrkesvägledare om hur det kan gå till att 

motverka traditionella könsmönster och vilka möjligheter och svårigheter som de kan möta. 

Tidigare examensarbeten här hänvisade till har i större utsträckning visat på hur vägledare 

riskerar att cementera könsroller i stället för att aktivt försöka motverka dem.  
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Bristerna kan återfinnas i analysen. Jag har mött vägledare som utmanat min kunskapsnivå 

med sina svar. Den hermeneutiska spiralen har dock under arbetets gång hjälpt mig att förstå 

vad de har berättat, men kanske inte till fullo kunna analysera detsamma. Min analys visar på 

de upptäcker som nu är viktiga för mig i ett genusperspektiv och kanske inte för den som 

befinner sig på en annan nivå i sin förståelse. 

    

 

 7.2 Metod 

  

Aktionsforskningsmetoden
12

 har fördelarna att det är lätt att omsätta resultat i praktisk 

pedagogik. Det är ett sätt att möjliggöra för yrkesverksamma att utvecklas i sin profession och 

att förbättra sin verksamhet. Deltagarna engagemang tas tillvara. Allt detta anser jag vara 

aktuellt för denna studie och jag ser väldigt positivt på mitt val av metod. Utan 

aktionsforskning hade jag inte fått igång den process som nu blev fallet och som ”låg och 

väntade” eftersom vägledarna ville ha hjälp med att utvecklas i arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster. Att jag hade övningar att bifoga ser jag också som positivt och ett 

sätt att underlätta för vägledarna att delta. Det var också rätt beslut att låta dem själva utveckla 

arbetet efter egen lust och förmåga eftersom det gav en rik variation av arbetssätt. Negativa 

aspekter av metoden kan vara att det är andrahandsuppgifter som förmedlas om reaktioner hos 

de sökande, men jag ser inte att det har någon betydelse eftersom det jag undersöker är 

vägledarnas upplevelser av reaktioner hos sökande för att hjälpa vägledarna att utvecklas i sin 

roll.  

 

Jag har också funderat på den etiska aspekten av att sökande blir föremål för observation, men 

stöder mig på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som föreskriver att ”forskaren ska göra en vägning av värdet 

av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

                                                 

12
 <http://www.ts.mah.se/utbild/ck2340/Delkurs 3/Aktionsforsknning.htm>(2011-02-27). 
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berörda undersökningsdeltagare”. Jag ser inga risker på grund av den garanterade 

anonymiteten och att materialet behandlas konfidentiellt. De etiska principerna menar att det 

vore oetiskt att inte forska kring faktorer som kan ”höja människors medvetenhet om hur de 

på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser”. Syftet med denna studie är att vägledarna 

ska kunna hjälpa de sökande att inte begränsa sig vilket är precis vad som här uttrycks. Ännu 

en aspekt att fundera över när det gäller aktionsforskning är vem som äger resultaten. För mig 

är det viktigt att alla känner sig rätt uppfattade och jag har därför skickat ut resultatdelen till 

samtliga vägledare. I aktionsforskning har deltagarna en insiderkunskap vilket jag som 

forskare även har i min profession som vägledare. Att förstå vad vägledarna berättar i ett 

inifrånperspektiv anser jag vara helt nödvändigt för att få ett trovärdigt resultat. Mot det talar 

risk för bristande objektivitet, vilket skulle kunna vara att jag som tolkare av materialet 

omedvetet integrerar egna erfarenheter när jag drar slutsatser från materialet. 

Aktionsforskning ger deltagarna merarbete eftersom det pågår under tiden som de ska sköta 

sitt ordinarie arbete. Någon av vägledarna i denna studie avbröt sin medverkan med tidsbrist 

som förklaring och en annan fick förlänga sin aktionsforskningstid för att hinna med det som 

hade planerats före sitt andra samtal. En månad var en kort tid, men jag bedömer det ändå som 

lämpligt eftersom jag tror att det kunde ha varit svårt att rekrytera deltagare till studien med 

önskemål om engagemang under en längre tid. Även om detta projekt är kortsiktigt skulle jag 

vilja tro att med dessa vägledares engagemang för genusperspektiv och eftersom deras 

kunskaper omsätts i pedagogisk praktik, så skulle det påverka att deras utvecklade 

förhållningssätt har möjlighet att bestå. 

 

 

7.3 Framtid 

 

Vidare studier kunde med fördel fortsätta arbetet på ett liknande sätt. Det finns alldeles säkert 

många fler vägledare som vill uppmärksamma genusperspektiv, men som känner behov av 

stöd i till exempel en aktionsforskningsgrupp. Det finns mer att finna ut om hur vägledare ser 

på sitt uppdrag och vilka reaktioner som de möter och hur de bemöter dessa. Det finns fler 

metoder att utveckla och som jag ser det ett stort behov. Samtalsanalyser är också förslag på 
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annan forskning som skulle kunna ge svar på hur vägledare på bästa sätt bemöter och 

utvecklar samtalsmetodik med genusperspektiv för att ge stöd till dem som vill, men inte vet 

inte vet hur de ska gå till väga. Även annan personal runt eleverna är av intresse att observera 

i ett genusperspektiv utifrån uppdraget att all personal i skolan ska bidra till att elevens studie- 

och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund (Lgr 11, s 14). Det 

kan också finnas flera goda exempel utanför Sveriges gränser. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

Om dig och dina kunskaper: 

 I vilken slags verksamhet arbetar du? 

 Vilken utbildning har du för arbetet som vägledare? 

 Vad har du för kunskaper om genus? 

Frågeställningar: 

SAMTAL I 

Hur ser vägledarna på sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster? 

 Är det möjligt att som vägledare motverka traditionella könsmönster? 

 Vad finns det för traditionella könsmönster i din verksamhet?  

 Vad ser du för möjligheter och svårigheter med uppdraget? 

 Vad behöver vägledare för att klara sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster? 

Hur omsätter vägledarna sina kunskaper om genusperspektiv i pedagogisk praktik? 

 Anser du att du arbetar för att motverka traditionella könsmönster och i så fall hur? 

SAMTAL II (Efter ca en månads fokusering på att motverka traditionella könsmönster.) 

 I vilken utsträckning har du på en skala mellan 1 och 10 sedan vårt första samtal arbetat för att 

motverka traditionella könsmönster jämfört med tidigare, om 1 betyder att du har fokuserat nästan 

ingenting och 10 betyder att din verksamhet har genomsyrats? 

 Hur har du arbetat för att motverka traditionella könsmönster sedan vårt första samtal? 

Hur bemöter och tolkar vägledarna de reaktioner som de får från sökande i vidgandet av könsmässiga 

perspektiv? 

 Vad får du för reaktioner när du försöker vidga könsmässiga perspektiv? 

 Hur bemöter du dessa reaktioner? 

 Hur tolkar du dessa reaktioner? 

Hur ser vägledarna på metodutveckling som ett redskap för att vidga könsmässiga perspektiv? 

 Anser du att du före vårt första samtal har haft tillgång till eller brist på metoder för att vidga 

könsmässiga perspektiv i vägledningsprofessionen? 

 Hur anser du att tillgång till metoder påverkar ditt arbete med att vidga könsmässiga perspektiv? 

 Hur skulle metoder för att vidga könsmässiga perspektiv kunna utvecklas i vägledningsprofessionen? 

 Påverkas på något sätt hur du tror att du kommer att arbeta framöver av att du nu under en tid har 

fokuserat på att vidga könsmässiga perspektiv?  

Har du något du vill tillägga? 



 

118 

 

 

Bilaga 2. Övning nr 1.  

 

 

 

 

Utgivet av Serholt, artikelnr 96-108. 

Webadress:<http://www.serholt.com>(2011-01-18). 

 

 

Tips från deltagande vägledare i pilotstudien på hur dessa begreppsspel kan användas med 

genusperspektiv i undervisning, samtal och gruppvägledning: 

 

På yrkeskorten är det både en kille och en tjej som arbetar med samma yrke. Diskutera vad 

som är ”typiskt” för tjejer och killar. Tänk på att yrkesval och intressen faktiskt kan ändras i 

olika kulturer och över tid.  

 

Förslag på frågor: 

 Finns det någon skillnad och i så fall vad? 

 Är vi bra på olika saker? 

 Finns det speciella ”tjejyrken” och ”killyrken”? 
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Bilaga 3. Övning 2 

 

 

Instruktioner till övning ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” 

Syftet med övningen är att vidga könsmässiga perspektiv.  

Övningen kan användas på så sätt att den sökande på arbetsbladet skriver ner några yrken som 

hon eller han kan tänka sig i framtiden. Därefter frågar vägledaren vilka yrken som skulle 

vara aktuella om den sökande var av motsatt kön. I bästa fall är det desamma eftersom det 

handlar om samma person. I annat fall kan funderingar över varför yrkesvalet begränsas 

kanske aktualiseras. 

Källa: Svaleryd, Kajsa (2002). Genuspedagogik. Stockholm: Liber AB. 
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Bilaga 4. Övning 3 

 

 

Dra pilar till rätt person!  
 
 

 

 

 

 

 
Mobilkransmaskinist  

Lågstadielärare  

Byggnadsingenjör  

Mäklare  

Barnskötare   

Fritidspedagog  

  Städare  

  Datalärare  
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Bilaga 5.  Introduktionsbrev (e-post). 

 

Hej! 

Är det möjligt att som Studie- och yrkesvägledare motverka traditionella könsmönster? Trots uppdraget i skolans 

styrdokument består könssegregeringen i skola och arbetsliv och en statlig utredning (SOU 2004:43) ställer 

frågan om yrkeskåren är med och cementerar könsrollerna, i gott sällskap med lärare och hela samhället!  

Detta mail riktar sig till dig som var vänlig att delta i en undersökning om vägledares kunskaper om genus år 

2008. Tillsammans med en studiekamrat skrev jag då i min utbildning till Studie- och yrkesvägledare en uppsats 

vars resultat visade på att kunskaper om genus ger ett förändrat förhållningssätt 

(http://www.uppsatser.se/uppsats/50a7153829/). Nu läser jag ett Mastersprogram i Karriärutveckling och 

Vägledning och vill undersöka hur arbetet för jämställdhet bedrivs hos de vägledare i skolan som anger att de har 

vissa kunskaper om genus och som vill vara med och utveckla genusperspektivet i vägledarprofessionen.  

Är du som jag engagerad och skulle vilja bidra med kunskaper för att belysa de möjligheter och svårigheter som 

vägledare möter i jämställdhetsarbete? Jag tänker mig en inledande telefonintervju under februari eller mars 

2011 där du berättar hur du ser på ditt uppdrag att motverka traditionella könsmönster och om du har funnit sätt 

att omsätta dina kunskaper i verksamheten. Under några veckor vill jag be dig intensifiera arbetet. Detta kan ske 

på många sätt och du väljer hur, men du kommer att få några tips på enkla metoder att använda, t ex här bifogade 

”Gissa-yrket”-övning. I den finns bilder på personer som arbetar i yrken traditionellt dominerade av motsatt kön. 

Genom att låta elever gissa vilket yrke personen har kan möjligheten att välja könsöverskridande aktualiseras i 

samtalet eller i gruppvägledningen. Avslutningsvis genomförs en ny telefonintervju under mars eller april 2011 

för att samla in reaktioner som du som vägledare har mött och tankar som du har fått i arbetet med att vidga 

könsmässiga perspektiv. 

Om detta låter intressant så hoppas jag att du hör av dig för att ställa eventuella frågor, få facit till övningen eller 

för att helt enkelt tacka ja till att delta! Jag följer forskningsetiska regler och garanterar anonymitet. 

Vänligen Monica Keynemo, Masterstuderande vid Stockholms Universitet, keynemo@ljungby.nu.  

Handledare Professor Lars Jalmert, lars.jalmert@edu.su.se.  

 

 

http://www.uppsatser.se/uppsats/50a7153829/

