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Sammanfattning 

Studie- och yrkesvägledning är något som enligt skollagen alla elever utom förskolebarn ska 

erbjudas för att kunna göra väl underbyggda framtidsval. Skolans vägledning ska även vara 

frivillig, vilket innebär att det ofta är elevernas eget ansvar att söka upp vägledaren för att få 

prata om sina tankar och funderingar. Grundskolan är en plats där eleverna utökar sin kunskap, 

men även utvecklar sin identitet samtidigt som de utsätts för stereotyper och könsmässiga 

fördomar. Denna undersökning har fokuserat på pojkarna i grundskolan. Fyra kvinnliga och fyra 

manliga studie- och yrkesvägledare inom grundskolan har intervjuats för att söka svar på deras 

upplevelser av vägledning av pojkar inom grundskolan. Resultatet visar ambivalenta svar då den 

generella upplevelsen är att pojkar och flickor självmant uppsöker vägledning i samma 

utstäckning, för att sedan visa att pojkar är överrepresenterade i att inte komma till de bokade 

samtalen och att flera vägledare känner sig tvingade att hämta in främst pojkar till samtal. 

Resultatet visade också att vägledarna generellt har en tydlig bild av hur en pojke ”är” och hur 

en flicka ”är”, samtidigt som de har en oreflekterad inställning till hur deras eget kön påverkar 

vägledningssituationen. Studien tillför en förståelse för studie- och yrkesvägledarnas 

upplevelser av att vägleda pojkar inom grundskolan samtidigt som den visar på brister i 

forskningen när det kommer till studie- och yrkesvägledares vägledningssituation med pojkar.  
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Studie- och yrkesvägledning, studie- och yrkesvägledare, grundskolan, pojkar, stereotyper, 

maskulinitet



 

 

Participating girls and avoidant boys? 

Career guidance counsellors experiences of counselling with boys in school. 

Katarina Brundin and Martina Tedenbring 

Abstract 

The availability of career guidance counselling to pupils in the Swedish grundskola (mandatory 

school years covering ages 7-16) is stated in law, with the aim of giving them the tools needed 

to make well-informed choices regarding their future. Career guidance in schools is also 

volontary, meaning the responsibility of seeking it out often falls on the pupil. School is a place 

where pupils expand their knowledge and form their identities, while at the same time being 

exposed to stereotypical expectations based on gender. This study focuses on boys in the 

mandatory school years. Four female and four male career guidance counsellors are interviewed 

in an attempt to describe their experiences of career guidance with boys in school.  

 

The results are ambiguous. On the one hand, the career guidance counsellors experience that 

boys and girls seek career guidance to the same extent. On the other hand the results indicate 

that more boys than girls fail to show up to booked appointments and are more often coerced 

into sitting down to talk with the career guidance counsellor. The results also show that the 

career guidance counsellors generally have a clear picture of how boys and girls "are", while not 

reflecting to the same extent on how their own gender affect the counselling. 

The study improves knowledge on how career guidance counsellors experience counselling with 

boys in the mandatory school years, while at the same time showing the need for further 

research.  
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1. Inledning 

Vi människor har ett biologiskt kön och ett socialt kön. Det sociala könet är skapat utifrån den 

sociala kontext vi lever i, vilket innebär att vi kan ha krav och förväntningar på oss själva och på 

varandra om hur vi ska bete oss utifrån kön (Hirdman, 2001). Stereotypa handlingar eller tankar 

kommer oftast omedvetet då vissa av dessa genusmönster är så djupt rotade i oss från barndomen 

att vi inte ens reflekterar över dem. Ett område där dessa genusmönster kan bli synliga är inom 

arbetslivet, där vissa arbeten kan vara mer förknippade med det ena biologiska könet än det andra. 

När ungdomar ska göra ett framtida yrkesval, vilket ofta påbörjas i samband med valet inför 

gymnasieskolan, så kan vissa könstraditionella yrken kännas mer acceptabla att välja än andra. 

Skolan är en viktig arena för det sociala samspelet bland barn och ungdomar, och det är bland annat 

där sociala könsmönster skapas och upprätthålls. Inom grundskolan ska det enligt skollagen finnas 

en studie- och yrkesvägledare tillgänglig vilken eleverna ska kunna uppsöka för att prata om sina 

tankar och funderingar om sin framtid, få vidgade perspektiv kring vilka yrken som finns och vilka 

yrken som eleven kan finna intressanta, oavsett vilket biologiskt kön eleven tillhör. 

Vägledningssamtalet kan även göra eleven medveten om vilka faktorer och inre och yttre 

förväntningar som påverkar eleven i samband med ett val. Skolans studie- och yrkesvägledning kan 

därför ses som en arena där frågor om genus och könsmönster kan lyftas. 

 

Grundskolan, och kanske framför allt högstadiet, är en tid som många av oss kanske minns som en 

tid med mycket plugg, jobbiga föräldrar, viktiga bästisar och svåra val inför framtiden. 

Som ungdom i grundskolan är man i full färd att lära känna sig själv, samtidigt som både pojkar och 

flickor dagligen möter på stereotypa bilder och förväntningar från omgivningen om hur de “ska 

vara” och hur de “ska bete sig”. Vi är säkert många som kan känna igen oss i att flickor ofta 

beskrivs som duktiga i skolan, tysta och snälla i klassrummet, medan pojkar däremot beskrivs som 

mer stökiga, att de tar mer plats i klassrummet och inte tar skolan på samma allvar. De senaste åren 

har det förts en intensiv debatt om hur situationen för pojkar i grundskolan ser ut. Exempelvis 

nämns pojkars sämre resultat: det är färre pojkar som uppnår behörighet till gymnasiet och deras 

betygssnitt är lägre än flickors (Skolverket, 2012). Som förklaring till pojkars situation i skolan 

nämns i debatten framför allt två saker: en påstådd “antiplugg-kultur” bland pojkar och bristen på 

manliga anställda i skolan. I en artikel i Svenska Dagbladet 2008
1
, i samband med en stor 

jämställdhetssatsning inom skolan, uttryckte utbildningsminister Jan Björklund vikten av manliga 

förebilder i skolan: “Om skolan upplevs som en väldigt kvinnlig miljö finns en risk att en del 

grabbar tycker att ‘detta är inget för mig’.” Detta är ett starkt uttalande från Sveriges 

utbildningsminister där han kritiserar könsfördelningen i de svenska skolorna. Vi kan hålla med om 

att en jämn könsfördelning inom skolan är att föredra för att eleverna ska ha både kvinnliga och 

manliga förebilder, men vi undrar om pojkar verkligen tappar motivationen för sina studier på 

grund av bristen på män i skolan. Vi drar ändå en parallell mellan Björklunds citat och det faktum 

                                                      
1
 http://www.svd.se 2013-05-26 
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att studie- och yrkesvägledarprofessionen är kvinnodominerad. Leder det till att studie- och 

yrkesvägledningen i skolan är ytterligare en miljö som pojkar uppfattar inte är ‘något för dem’? 

1.1 Vägledning av pojkar i skolan  

Gruffman och Schedin (2010), undervisare på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå 

universitet, genomförde 2003 en undersökning med syfte att undersöka i vilken omfattning flickor 

och pojkar med olika social bakgrund söker studie- och yrkesvägledning (ett begrepp som i 

fortsättningen kommer att varieras med förkortningen “vägledning”) i gymnasieskolan. 

Undersökningen visade att pojkar, oavsett social bakgrund, var underrepresenterade bland elever 

som självmant sökte vägledning. Detta ämne tycker vi är intressant att titta närmare på, och då mer 

specifikt om även studie- och yrkesvägledare i grundskolan upplever att pojkar i mindre 

utsträckning självmant söker vägledning och hur de i så fall arbetar med att bemöta det. 

 

Tillgång till studie- och yrkesvägledningssamtal inför ett val menar vi innebär att få förutsättningar 

för att göra ett väl underbyggt val. Denna del av studie- och yrkesorienteringen inom skolan är vad 

Gunnel Lindh, vars doktorsavhandling handlade om samtalet i studie- och 

yrkesvägledningsprocessen, kallar vägledning i snäv bemärkelse:  

Det är den interaktionsprocess som bedrivs inom en institution/organisation, där en 

professionell vägledare hjälper enskilda individer att utifrån sina unika problemställningar 

lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, arbete och livsform (karriärproblem). (Lindh 

1997:5) 

Enskilda vägledningssamtal och gruppvägledningsträffar som många elever i grundskolan har 

främst inför gymnasievalet är exempel på studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse. En 

undersökning om effekterna av vägledning i grundskolan presenterades under fjolåret av Lärarnas 

Riksförbund (2012). I rapporten konstateras att med en låg studie- och yrkesvägledartäthet i 

grundskolan ökar risken att eleverna senare avbryter sina gymnasiestudier. 

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever i skolan, med undantag för förskola och 

förskoleklass, ha studie- och yrkesvägledande personal tillgänglig inför framtida val. Lärarnas 

Riksförbunds yrkesetiska riktlinjer för studie- och yrkesvägledare föreskriver uttryckligen att 

vägledarprofessionen ska respektera att vägledning alltid är frivilligt. Studie- och 

yrkesvägledningen i grundskolan är alltså en lagstadgad men frivillig verksamhet med fokus på 

ungdomarnas framtida studie- och yrkesval. Samtidigt är det vanligt att elever kallas till samtal, 

särskilt inför gymnasievalet, och det kan finnas fall där vägledning inte upplevs som frivillig. På det 

hela taget tror vi ändå att majoriteten av elever är medvetna om att deltagande i studie- och 

yrkesvägledningen i skolan skiljer sig från deltagande i undervisningen i skolan. Frivilligheten 

innebär att det kommer att finnas elever som väljer bort vägledning. Vi var i arbetet med denna 

undersökning nyfikna på om studie- och yrkesvägledare i grundskolan upplever att pojkar söker 

vägledning i mindre utsträckning än flickor. Vi menar att det är ett stort problem ur ett 
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rättviseperspektiv om inte alla elever i grundskolan känner sig lika bekväma med att uppsöka 

vägledning. Om vissa pojkar av någon anledning drar sig för att självmant söka vägledning trots att 

de känner ett behov av det menar vi att de inte har fått alla förutsättningar för att göra ett väl 

underbyggt val. Resultatet av vår undersökning anser vi är relevant både för yrkesverksamma 

studie- och yrkesvägledare och ur ett samhällsperspektiv. Rätten till studie- och yrkesvägledning 

har skärpts i skollagen och det ligger givetvis i statens och samhällets intresse att vägledningen 

kommer så många som möjligt till gagn.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att lyfta fram studie- och yrkesvägledares tankar och erfarenheter 

av vägledning av pojkar inom grundskolan. För att möta detta syfte har vi sökt svar på följande 

forskningsfrågor: 
 

 Hur upplever studie- och yrkesvägledare att pojkar i grundskolan självmant uppsöker 

vägledning? 

 

 Hur upplever studie- och yrkesvägledare vägledningssituationen med pojkar i grundskolan? 

 

 Hur tänker studie- och yrkesvägledarna kring riktade vägledningsinsatser för pojkar i 

grundskolan? 
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2. Bakgrund 

Detta kapitel redovisar både svensk och internationell litteratur och forskning som behandlar 

forskningsområdet. Litteraturen och forskningen är indelade i teman för att underlätta för läsaren. 

De teman som valts för att belysa området är genus och maskulina ideal, pojkarna i skolan och 

slutligen vägledning av pojkar. Litteratur och forskning som riktat sig mot denna uppsats exakta 

ämne har varit svårfunnet, speciellt svensk litteratur och svensk forskning. Att titta på i vilken 

utsträckning pojkar i grundskolan självmant söker studie- och yrkesvägledning verkar vara ett 

någorlunda outforskat område då den mesta forskning som anknyter till grundskolepojkar och 

studie- och yrkesvägledning mer behandlar könsotraditionella studie- och yrkesval, vilket är ett helt 

annat ämne. Då den svenska litteraturen och forskningen varit knapphändig har blicken därför även 

vänts utomlands för att få ett större uppslag om detta fenomen. 

2.1 Genus och maskulina ideal 

genus [je:´-] (latin, 'härkomst', 'släkt', 'stam', 'kön', 'art', 'slag'), begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 

(Nationalencyklopedin) 

 

Man föds inte till kvinna, man blir det. 

(Simone de Beauvoir, 1949) 

 

Sedan 1970-talet har begreppet genus använts i forskning och debatter om människans sociala kön 

(Connell, 2009). Genusbegreppet kan sägas vara ett exempel på socialkonstruktionism. 

Socialkonstruktionismen tar sin utgångspunkt i antagandet att all kunskap är subjektiv och att det är 

i mötet mellan människor som samhället konstrueras (Angelöw och Jonsson, 2000).”Kön” kan då 

ses som en konstruktion utifrån de föreställningar vi i vår specifika tidsålder och kultur har om vad 

det innebär att vara man respektive kvinna. I andra kontexter kan föreställningarna se annorlunda ut 

och socialkonstruktionismen menar att det inte finns någon objektiv sanning om vilka 

föreställningar som är korrekta. Motsatsen till socialkonstruktionism är essentialism. Essentialismen 

menar att vissa egenskaper hos ting och människor är objektiva och sanna (Delegationen för 

jämställdhet i skolan, 2010). Ur en essentialistisk utgångspunkt kan därför de olika föreställningar 

vi har om män och kvinnor antas grunda sig i faktiska, biologiska skillnader. 

Det sociala kön som genusbegreppet beskriver är, till skillnad från vårt biologiska, inte givet utan 

formas av det samhälle och den kontext vi befinner oss i. Vi möter alltså olika förväntningar på hur 
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vi som man eller kvinna bör vara och agera utifrån den kultur vi lever i (Karlson, 2003). Att bryta 

mot de normer som är förknippade med de sociala föreställningarna om man och kvinna kan få 

negativa konsekvenser för individen, som skolpojken som blir retad av sina kamrater för att han i 

deras ögon beter sig “tjejigt” eller den anställda som får höra att hon har en “grabbig” attityd och tar 

för mycket plats. Pojkar tycks möta större motstånd än flickor, både från sig själv och från sin 

omgivning, att avvika från den traditionella könsnormen (Frisén och Hwang, 2006). I 

genusforskningen förs också fram att det i samhället råder en manlig överordning (Myndigheten för 

skolutveckling, 2003). De egenskaper som traditionellt förknippas med män och manlighet värderas 

generellt högre, av både män och kvinnor, än egenskaper som förknippas med kvinnor och 

kvinnlighet. Kvinnlighet förknippas traditionellt med omhändertagande, känslomässighet och god 

kommunikationsförmåga medan den maskulina stereotypen förknippas med självkontroll, 

handlingskraftighet samt fysisk och mental styrka (ibid). Den australiska sociologen Connell 

(2005), vars forskning främst handlar om maskulinitet och genusmönster, menar däremot att det 

inte finns bara en enda maskulinitet, eller maskulint ideal, utan flera. Dessa olika maskulina ideal 

uppstår när män försöker positionera sig i olika sociala sammanhang. Det finns hela tiden ett 

överordnat ideal, det Connell kallar en hegemonisk maskulinitet. Det är kontexten som avgör vilken 

typ av maskulinitet som är överordnad. Skolan, menar Connell, är ett exempel på ett sammanhang 

där pojkar på olika sätt försöker förhålla sig till flera olika ideal för hur en pojke är eller bör vara. 

Dessa olika ideal kan överensstämma med eller helt skilja sig från de förväntningar skolan har på 

sina elever (Connell, 2000). De pojkar som anammar ett maskulint ideal som inte stämmer överens 

med skolans krav på hur eleverna ska uppföra sig riskerar bland annat att uppfattas som stökiga och 

omotiverade. 

 

Det västerländska samhällets förväntningar på män och pojkar tycks även få andra konsekvenser. 

Det finns gott om forskning och statistik som visar att män generellt är mindre benägna än kvinnor 

att söka professionell hjälp för såväl fysiska som psykiska besvär (Addis och Mahalik, 2003). Det 

maskulina ideal som beskriver män som starka, självständiga och kontrollerade tycks, enligt 

Mansfield, Addis och Courtenays (2005) undersökning om mäns hjälpsökande, göra att vissa män 

uppfattar hjälpsökande som stigmatiserande. Längre fram i den här uppsatsen kommer en eventuell 

koppling mellan pojkars inställning till hjälpsökande och pojkars inställning till studie- och 

yrkesvägledning att diskuteras. 

2.1.1 Genus i skolan 

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. 

(Lgr 11: 8) 

 

Genusfrågor är idag, vågar författarna av den här uppsatsen påstå, ett självklart inslag i den svenska 

skolan, ofta i form av diskussioner om jämställdhet och att pojkar och flickor ska ha samma 

möjligheter. I läroplanen för grundskolan 1962, Lgr 62, nämndes för första gången skolans uppdrag 

att motverka traditionella könsrollsmönster (Karlson, 2003). Formuleringen förutsätter att det finns 

något som är icke-önskvärt med de befintliga könsrollsmönstren. Även i dagens läroplan för 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, slås fast att "skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster". Som citatet ovan visar är skolan en arena där könsroller kan 

produceras och reproduceras. Skolans arbete för att främja jämställdhet har tagit olika former 

genom åren. På 1960-talet började samundervisning införas och både pojkar och flickor började 

läsa ämnen som tidigare bara flickor läst, exempelvis hemkunskap (Karlson, 2003). På senare tid 

har det blivit vanligare igen att skolan delar upp flickor och pojkar i olika undervisningsgrupper i 

vissa ämnen eller i vissa sammanhang (Tallberg Broman, 2002). Argumentet är ofta att den ena 

gruppen – oftast flickor – missgynnas av en blandad undervisningsgrupp, exempelvis för att den 

andra gruppen ”tar över”. En uppdelning efter kön kan därmed användas i jämställdhetssyfte. 

Åsikterna om värdet med könssegregerad undervisning går isär. Flera elever i Francis et als (2008) 

intervjustudie med brittiska lågstadiebarn uttryckte missnöje över sammanhang där eleverna 

delades in efter kön och upplevde att lärarna vid sådana tillfällen ofta behandlade elever av samma 

kön som dem själva bättre. I motsats till det visade en svensk enkätstudie bland 550 

högstadieungdomar genomförd 1996 att eleverna, särskilt flickor, föredrog en könssegregerad 

undervisning i naturvetenskap och teknik med hänvisning till att de “vågade mer” när inte pojkarna 

var med (Tallberg Broman, 2002). Ivinson och Murphy (2007), som båda har bakgrund inom den 

brittiska lärarutbildningen, konstaterar i sin forskningsöversikt att majoriteten av internationella 

studier på effekterna av könssegregerad undervisning inte visar några uttalat positiva effekter på 

elevernas studieresultat.  

 

Skolans studie- och yrkesvägledning nämns ofta som ett redskap i skolans arbete för att motverka 

traditionella könsmönster, främst som ett sätt att främja ungdomars könsotraditionella studie- och 

yrkesval. Delegationen för jämställdhet i skolan (2010:107) menar i sitt slutbetänkande till 

regeringen om jämställdhetssituationen i skolan förr och idag att “en bra studie- och 

yrkesvägledning kan stödja och få elever att våga följa sitt eget intresse i samband med 

gymnasievalet, och därmed utgöra en motvikt till slentrianmässiga och könsstereotypa val.” Även 

tidigare har vägledningen haft en roll i jämställdhetsarbetet i skolan. Karlson (2003) beskriver hur 

syokonsulenten under 1960- och 70-talen ansvarade för att driva jämställdhetsfrågor. Skolans 

vägledare har därmed varit, och är fortfarande, i högsta grad en viktig aktör i skolans 

jämställdhetsarbete.  

2.2 Pojkarna i skolan 

Det har de senaste årtiondena förts en samhällsdebatt om pojkars situation i den svenska skolan 

(Wernersson, 2006). Bakgrunden är bland annat att pojkar har lägre betyg än flickor i samtliga 

ämnen utom Idrott och hälsa och att färre pojkar än flickor är behöriga till de nationella 

programmen på gymnasiet efter grundskolan (Löfström, 2012; Skolverket, 2012). Pojkar som grupp 

är också oftare mål för specialpedagogiska insatser (Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010). 

Fenomenet med “underpresterande” pojkar är inte ett isolerat svenskt fenomen utan har 

uppmärksammats i de flesta europeiska länder (Eurydice, 2010). Skillnaderna mellan pojkar och 
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flickors betyg finns kvar också om hänsyn tas till socioekonomisk och etnisk bakgrund, även om 

särskilt socioekonomisk bakgrund också påverkar elevernas resultat (Björnsson, 2005). 

 

Dagens läroplan för förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet, Lgr 11, slår fast att läraren 

ska ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen.” Det finns samtidigt forskning som visar att pojkar tar större utrymme i 

klassrummet och att lärare bemöter elever olika utifrån kön (Myndigheten för skolutveckling, 2003, 

Nordberg, 2008; Tallberg Broman, 2002). Även lärarens eget kön tycks påverka hur läraren 

interagerar med eleverna. Forsells (2006) klassrumsobservationer visade att pojkar får fler 

tillsägelser av lärarna. Hon uppmärksammade även att hälften av de manliga lärarna nästan bara 

riktade sig till pojkar, medan samtliga kvinnliga lärare riktade sig till både pojkar och flickor i 

ungefär samma utsträckning. Lärarna själva uttryckte att de upplevde att pojkar och flickor bör 

bemötas olika: ”Det är skillnad på flickor och pojkar, jag är försiktigare med flickor. Pojkar kan ta 

mer kritik, flickor är känsligare. Det har jag lärt mig genom erfarenheter genom åren, grabbar kan 

jag vara tuffare mot (man, lärare årskurs 7)” (ibid 2006:26). 

Att lärare bemöter elever olika och har stereotypa förväntningar på eleverna utifrån elevernas kön 

menar Nordberg (2008) bidrar till att befästa traditionella könsmönster. Genom att exempelvis 

förklara pojkars upplevda stökighet i klassrummet med att de biologiskt sett är mindre mogna än 

flickorna både ursäktar lärarna pojkarnas beteende och förminskar dem. Intervjustudier visar också 

exempelvis att lärare reagerar kraftigare när flickor är högljudda än när pojkar är det. På så vis 

signalerar vuxenvärlden vilka typer av beteenden som är acceptabla för pojkar respektive flickor 

(ibid). Genom att hänvisa till en biologisk skillnad framställer även lärarna skillnaden mellan pojkar 

och flickor som något ofrånkomligt och omöjligt att förändra. Den amerikanska sociologiprofessorn 

Barrie Thorne (1993) har forskat om genusfrågor i skolmiljö. Thorne menar att våra stereotypa 

förväntningar på pojkar förstärks av att det är pojkar som antingen ligger nära den stereotypa bilden 

av pojkar, eller kraftigt avviker från den, som får mest uppmärksamhet av lärare och andra vuxna, 

medan pojkarna "i mitten" osynliggörs. På så vis blir bilden av pojkar onyanserad, samtidigt som 

pojkars stereotypa beteenden förstärks genom omgivningens förväntningar på hur pojkar “är”. 

 

Vilka förklaringar förs då fram för att förklara skillnaderna mellan pojkar och flickor i skolan? 

Uppsatsförfattarna kan urskilja två typer av förklaringar - essentialistiska respektive 

socialkonstruktionistiska. 

De essentialistiska förklaringsmodellerna handlar dels om pojkars mognadsnivå, dels om huruvida 

skolans utformning och krav inte passar pojkar. Det är förklaringar som uppsatsförfattarna menar 

tar sin utgångspunkt i att pojkar rent biologiskt är på ett visst sätt. En förklaring som förs fram är att 

pojkar i skolåldern utvecklingsmässigt inte ligger på samma språkliga och kognitiva nivå som 

flickorna (SOU 2010:52). Det innebär att pojkar i samband med skolstart riskerar att redan från 

början halka efter flickorna. En anledning till att pojkarna sedan aldrig kommer ifatt kan tänkas 

vara att lärarna redan har lägre förväntningar på dem och att pojkarna själva har ”vant sig” vid att 

misslyckas (Delegationen för jämställdhet i skolan, 2010). Pojkar beskrivs ibland även ha ett 

kortare tidsperspektiv än flickor. En kvantitativ enkätstudie om karriärval bland drygt 1,800 

italienska ungdomar visade bland annat att flickor i högre grad talade med andra om sina val, 

samlade in mer information och ägnade längre tid åt sin beslutsprocess, medan pojkarna tycktes 

föredra att göra snabba val och såg beslutsprocessen som kortare än flickorna gjorde (Ginevra et al, 

2012). Ett liknande resultat framkom i ytterligare en italiensk studie där drygt 1100 ungdomar i 

åldern 11-18 fick svara på enkätfrågor om sin syn på framtida karriärval (Ferrari, Nota och Soresi, 
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2010). Resultatet visade att flickorna uttryckte ett längre tidsperspektiv och visade dessutom att de 

ungdomar som hade ett tydligt tidsperspektiv var mer aktivt engagerade i sina karriärval. 

 

Det andra essentialistiskt grundade argument som nämns i debatten är att skolans utformning sägs 

passa pojkar sämre än flickor, särskilt idag då kravet på självständiga studier ökat och eleverna har 

mindre lärarledd undervisning. Forskning tyder på att flickor som grupp i högre utsträckning klarar 

av de krav på eget ansvarstagande och stillasittande som skolan kräver (SOU 2010:52). Pojkar antas 

utifrån det resonemanget ha andra behov än flickor, exempelvis att få arbeta mer praktiskt och få 

röra på sig mer. 

 

De socialkonstruktionistiska förklaringarna till resultatskillnaderna menar uppsatsförfattarna tar sin 

utgångspunkt i det faktum att dagens skola är en kvinnodominerad miljö och i pojkars påstådda 

anti-pluggkultur. 

Läraryrket i Sverige har historiskt gått från att vara mansdominerat till att vara kvinnodominerat 

(Tallberg Broman, 2002). Skillnaden är störst i förskolan – där 97 % av förskollärarna är kvinnor – 

och minskar ju högre upp i utbildningssystemet vi tittar. 2011 var 76 % av lärarna och 65 % av 

rektorerna i grundskolan kvinnor, medan könsfördelningen bland gymnasielärarna var nästan helt 

jämn. Bland rektorerna på gymnasieskolorna var 58 % män. På universitetsnivå var manliga 

anställda i majoritet på alla poster utom adjunktstjänster (SCB, 2012) Siffrorna är inte unika för 

Sverige. I Eurydices (2010) rapport om betygsskillnader mellan flickor och pojkar konstaterades att 

i alla EU-länder utom två var år 2006 andelen kvinnliga lärare i de lägre skolåren 60 % eller högre. 

Underrepresentationen av manliga pedagoger i för- och grundskolan har de senaste årtiondena 

väckt kraftiga debatter (Berge, 2004). I samband med en jämställdhetssatsning i skolan 2008 

uttalade sig Jan Björklund om situationen: ”Om skolan upplevs som en väldigt kvinnlig miljö finns 

en risk att en del grabbar tycker att ”detta är inget för mig”. Jag tror att det är viktigt att det finns 

manliga förebilder för tonårskillar i skolan.”
2
 Just tanken att pojkar i skolan behöver manliga 

förebilder har varit ett av huvudargumenten i debatten om bristen på manliga lärare (Nordberg, 

2005). 1994 väckte Nordahl (1994) stor uppmärksamhet med en debattbok där han menade att både 

pojkar och manliga lärare for illa i den kvinnodominerade skolmiljön. Pojkarna riskerade att få en 

svag könsidentitet genom att under skoltiden bara uppleva “kvinnliga sätt att tänka, handla och 

agera på” (ibid 1994:24). En större andel manliga lärare skulle, menade Nordahl, göra att pojkarna 

kände sig mindre hotade, hade ett mindre behov av att hävda sig och därmed skulle kunna prestera 

bättre i skolan. Utgångspunkten i Nordahls resonemang är tanken att bara män kan lära pojkar att 

bli män. 

Manliga pedagoger förs ibland i debatten även fram som en lösning på problemet med frånvarande 

fäder (Nordberg, 2005), ett argument som tar sin utgångspunkt i tanken att manliga förebilder är 

viktiga för både pojkar och flickor. Liknande tankar fördes fram redan i början av 1970-talet i 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:27), där mäns deltagande i skola och förskola dessutom sågs som 

en metod för att motverka traditionella könsmönster: 

Dessutom torde det förhållande att enbart kvinnor tar hand om barn befästa traditionellt 

könsrollstänkande och könsrollsfördomar hos barnen. Om inte barnen från tidig ålder får 

uppleva att både män och kvinnor tar del i vård och fostran av små barn och fullgör samma 

arbetsuppgifter torde det vara svårt att få en attitydförändring till stånd. (SOU 1972:27, sidan 

45) 

                                                      
2
 http://www.svd.se 2013-05-26 
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Kritiska röster som har riktats mot kravet på fler män i skolan vänder sig emot att män, enbart i 

egenskap av sitt kön, förväntas kunna skapa förändring i skolan: “När man talar om män på det 

sättet, ser man män som den annanhet som får allt att falla på plats” (ibid 2005:30). En brittisk 

kvalitativ intervjustudie med drygt 300 lågstadieelever och 50 lärare visade att en stor majoritet av 

både elever och lärare förkastade idén att fler manliga lärare var en fördel, det var istället lärarens 

personlighet som sågs som viktig (Francis et al, 2008). Endast en elev, en pojke, uttryckte att 

manliga lärare borde undervisa pojkar. Manliga lärare var mer positiva till tanken att aktivt försöka 

locka fler män till att arbeta i skolan än vad de kvinnliga lärarna var. Argumentet för fler män i 

skolan var framförallt pojkarnas, men även flickornas, behov av manliga förebilder. 

 

Vad tänker elever och lärare själva om lärare? En majoritet av de intervjuade grundskolelärarna i 

Forsells (2006) undersökning upplevde att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare. 

Båda könen menade att manliga lärare har mer pondus och får mer respekt av eleverna, medan de 

kvinnliga lärarna själva beskrev sig som mer ”mammiga” mot eleverna. De manliga lärarna i 

Francis et als (2008) studie nämnde ofta gemensamma intressen, främst sport, som något som 

gjorde att de kunde knyta an till pojkarna på ett annat sätt än de kvinnliga lärarna. Grundskoleelever 

i sin tur tycks i någon mån föredra lärare av samma kön som dem själva. Eleverna både tillskriver 

lärare av samma kön fler positiva egenskaper och vänder sig hellre till dem än till lärare av motsatt 

kön (Tallberg Broman, 2002). Skolverket (2006) uppmärksammade också i sin rapport om 

betygsskillnader att elever rankade lärare av samma kön högre. De undersökte om det fanns något 

samband mellan lärarens kön och resultatskillnader mellan pojkar och flickor, men kunde utifrån 

det material som fanns inte utläsa något sådant samband.   

 

Även studie- och yrkesvägledaryrket är kvinnodominerat. Det går idag ungefär sex kvinnliga 

vägledare på en manlig, och medan andelen kvinnor som tar studie- och yrkesvägledarexamen har 

dubblats sedan 1980-talet är siffran för män oförändrad (Lärarnas Riksförbund, 2011). Yrket 

kommer med andra ord sannolikt att bli ännu mer kvinnodominerat i framtiden. Svensk forskning 

om elevers tankar om manliga respektive kvinnliga studie- och yrkesvägledare är svårfunnet. De 

amerikanska forskarna Rochlen och O'Brien (2002) har forskat om mäns attityder till 

karriärvägledning. Deras studie visade bland annat att män som kände sig obekväma med att öppna 

sig för eller tala med andra män upplevde ett större stigma relaterat till vägledning. I samband med 

studien hade de deltagande männen tittat på videoband med fingerade vägledningssituationer där 

vägledarna var just män. Författarna hänvisar även till annan litteratur som visar liknande resultat 

och spekulerar utifrån den och utifrån sin studie om huruvida män kan tänkas föredra kvinnliga 

vägledare. Det finns även litteratur som talar emot det. 47 manliga and 60 kvinnliga studenter som 

besökte ett counseling center vid ett amerikanskt universitet ombads läsa beskrivningar av fiktiva 

vägledare
3
 som beskrevs utifrån typiskt manliga, kvinnliga respektive androgyna könsroller. De 

fick sedan uppge hur villiga de var att uppsöka vägledaren i olika ärenden. Studenterna uppgav att 

de helst ville besöka den kvinnliga vägledaren om de hade personliga problem, medan majoriteten 

ville uppsöka den manliga eller androgyna vägledaren om de hade problem som rörde deras studier 

(Blier, Atkinson och Geer, 1987). Ett liknande resultat framkom i Bernstein, Hofmann och Wades 

(1987) kvantitativa undersökning, där 169 amerikanska universitetsstudenter fick uppge om de 

föredrog att tala med en vägledare av samma eller motsatt kön angående ett antal olika frågor. 

                                                      
3
 Counselor, här översatt vägledare även om yrkesrollerna skiljer sig något åt; för en längre diskussion 

om detta se Resultatdiskussion. 
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Studenterna föredrog en manlig vägledare i nästan alla frågor, särskilt när det gällde frågor som 

rörde studier och arbete. 

2.2.1 Anti-pluggkultur, eller? 

Den kanske vanligaste förklaringen till betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor är den ”anti-

pluggkultur” som sägs finnas bland pojkar i skolan (Nordberg, 2008). Denna kultur, eller norm, 

sägs ta sig uttryck i att pojkarna lägger mindre tid och engagemang på skolarbetet. Arvastson och 

Ehn (2007) observerade grundskoleelever och upplevde att pojkarna uppträdde mer ointresserat, 

ibland kom försent till lektionen med flit och pratade med varandra under lektionerna i högre 

utsträckning än flickorna. I intervjuer uppgav pojkarna själva att de vände sig emot att ”banka in 

kunskap”, vilket de tyckte att flickorna gjorde. Andra undersökningar visar att flickor uttrycker mer 

motivation än pojkar och att pojkar ser kamrater och att ”ha roligt” som en viktigare del av skolan 

än flickorna gör (Mattsson Ottosson, 2008; Forsberg och Johansson, 2006) 

 

En annan bild som förs fram av pojkars påstådda anti-pluggkultur är att pojkar mycket väl kan vara 

duktiga i skolan och anstränga sig för att få goda betyg, men att de inte öppet vill visa det inför sina 

kamrater. Att exempelvis tacka nej till sociala aktiviteter för att plugga ses som negativt (Nordberg, 

2008). En intervjustudie med pojkar på gymnasiets Naturvetenskapliga program visade att pojkarna 

tyckte att studier var viktiga och att bra betyg var något att sträva efter, men att öppet visa 

engagemang för studierna och prata om sina studieframgångar upplevde de däremot som 

stigmatiserande och ”tjejigt” (Nyström, 2012). Idealet, menade pojkarna, var att exempelvis göra 

bra ifrån sig på prov utan att behöva förbereda sig innan. Det sågs som viktigt att vara ”smart” 

snarare än studiebegåvad. De som avvek från idealet och öppet pratade om sina ansträngningar eller 

sina studieframgångar avvek också från idealet om den ”coola” unga mannen: ”Generellt sett så 

skulle man väl kunna säga att dom som satsar lite mer, dom kan man rubricera som… ja, lite 

nördiga” (ibid 2012:19). Pojkarna upplevde att det i grundskolan, jämfört med gymnasiet, var ännu 

högre förväntningar på pojkar att visa ointresse för skolan och att dåliga betyg då rent av sågs som 

positivt av kamratgruppen. Enligt det här synsättet handlar det ointresse pojkar synbart visar för 

studierna om att de försöker hitta en balans mellan de krav skolan ställer och de krav som den 

maskulina normen ställer. Återkommande i litteraturen är att idealet för en pojke är att vara smart, 

men utan att skryta om det, och att lyckas, men utan att anstränga sig (Arvastson och Ehn, 2007; 

Frosh, Pattman och Phoenix, 2002; Nordberg, 2008; m.fl.) Connell (2000) menar att den hegemona 

maskuliniteten ofta handlar om att ta avstånd från det som uppfattas som feminint. Om pojkarna i 

skolan uppfattar det som ”tjejigt” att anstränga sig kommer vissa av dem att välja bort det.  Hill 

(2007) menar att pojkar hon har talat med på yrkesprogram i gymnasieskolan anser sig vara 

förlorare i skolan då den inte är utformad för att passa dem. Pojkarna ser sig dock inte som offer för 

skolsystemet då de anser att höga betyg och fortsatta studier inte intresserar dem. Målet är istället 

att få ett jobb och kunna tjäna pengar för att kunna leva självständigt. De anser att för att få ett jobb 

de eftersträvar behövs inte skolans kunskaper utan mer praktiska kunskaper som kan användas 

utanför skolan. Liknande tankar förde eleverna fram i en undersökning genomförd av Gerd Skarby 

(1999:138) där 12-åriga elever fick svara på frågan “Vad är viktig kunskap?” Pojkarnas fyra 

vanligaste svar var: 

 Kunna mycket om samhället och hur man ska klara sig 
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 Kunna lära sig mycket på smartaste sätt 

 Förstå varför man gör saker 

 Kunna genomföra det man lärt sig på bästa sätt 

Medan flickornas fyra vanligaste svar var: 

 Kunna svara på frågor 

 Kunna läxorna vid förhör 

 Hänga med i alla ämnen 

 Förstå läraren 

Utifrån detta spekulerar Skarby (1999) i att flickorna verkar ha genomskådat hur systemet i skolan 

fungerar och vet hur de ska arbeta för att få höga betyg inför fortsatta studier, medan pojkarnas svar 

tyder på att de mer är inne på att lära för livet utan tankar på högre studier. 

 

Även eleverna bakgrund nämns ibland som en faktor. Högdin (2007) undersökte bland annat 

studieengagemanget hos elever i grundskolans senare del i sin doktorsavhandling genom att ställa 

frågor till 1193 elever via en elevenkät. Det framkom i undersökningen att det är flera olika faktorer 

som spelar in när det kommer till studieengagemanget, däribland hur eleverna ser på sin framtid 

men även hur elevens familj ser på studier: 

De utbildningspolitiska målen utgår från att samtliga föräldrar betraktar utbildning som något 

väsentligt. Det är dock troligt att alla inte delar denna utgångspunkt. Det faktum att det finns en 

arbetsmarknad utan krav på högre utbildning innebär att det inte är en livsavgörande fråga att 

klara grundskolan. [...] De negativa attityderna kan leda till att barnen inte får något stöd från 

föräldrarna och att barnen tappar intresse för sin utbildning. (Högdin 2007:98) 

2.3 Vägledning av pojkar 

Gottfredson (2002) menar att barn och ungdomar själva anammar rollen som flicka eller pojke 

utifrån den sociala kontext de lever i och beter sig efter vad som förväntas av dem. Detta sker tidigt 

i åldrarna och innan yrkesval ens finns med i barnets tankar har det redan skett en begränsning av 

vilka yrken som barnet anser passande utifrån sitt kön. Skolan är en arena där traditionella 

könsmönster antingen kan utmanas eller reproduceras (Paechter, 2007). Som nämndes tidigare har 

skolan även ett ansvar att motverka traditionella könsmönster och skolans studie- och 

yrkesvägledning används som ett redskap för att genom samtal vidga perspektiven inför kommande 

studie- och yrkesval. För att vidga perspektiv i studie- och yrkesval kan det ofta krävas att eleven 

kommer till ett vägledningssamtal. Lindh (1997) diskuterar tvetydigheten i att skolans studie- och 

yrkesvägledning ska ske på frivillig basis från elevens sida, samtidigt som hon menar att vägledarna 

ibland förväntas att arbeta uppsökande. Många elever blir kallade till samtal, men långt ifrån alla. 

De elever som inte blir kallade får ett eget ansvar att uppsöka studie- och yrkesvägledaren för 

samtal. Sandell (2007) intervjuade fyra studie- och yrkesvägledare om deras uppfattning om 

gymnasieelevers attityder kring studier och hur elevernas kön påverkade deras studieval. 

Vägledarna upplevde att flickorna var överrepresenterade i att söka vägledning. En schweizisk 

studie (Balin och Hirschi, 2010) där 330 elever i åldrarna 12-16 fick svara på enkätfrågor om sina 
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attityder till karriärvägledning visade att pojkar generellt var mer negativt inställda till att uppsöka 

vägledning, medan elever som kände sig osäkra gällande sina karriärval, oavsett kön, var mer 

positivt inställda till karriärvägledning. Mattsson Ottosson (2008) undersökte vad som påverkade 

624 svenska ungdomars gymnasieval. Resultatet visade även här att pojkarna var 

underrepresenterade i att söka studie- och yrkesvägledning.  I en liknande studie undersökte 

Gruffman och Schedin (2010) gymnasieelevers uppsökande av studie- och yrkesvägledning utifrån 

klass- och könsperspektiv. Det var 426 gymnasieelever som deltog i undersökningen i samband 

med sina vägledningsbesök under våren 2003. Resultatet visade att pojkarna var 

underrepresenterade i att söka studie- och yrkesvägledning, oavsett vilken social bakgrund de har. 

Gruffman och Schedin resonerar kring orsakerna till resultatet: 

Männens egna och omgivningens förväntningar är att de ska kunna klara sig själva - “en bra 

karl reder sig själv”. De tenderar därför att undvika att söka hjälp av en studie- och 

yrkesvägledare och därmed försätta sig i en underordnad position. (Gruffman och Schedin 

2010:97) 

Att även män i mindre utsträckning söker vägledning är Cox (2005) inne på, då studie- och 

yrkesvägledarna vid Arbetsförmedlingens utbildningsforum i Gävle vittnade om att 75-80 % av de 

vägledningssökande var kvinnor. Vägledarnas upplevelse var att män generellt hade svårt att 

komma för att få hjälp, och att de män som kom inte var ute efter ett längre samtal om studie- och 

yrkesval utan ofta hade konkreta frågor som de ville ha svar på.  

 

Det finns även undersökningar som tyder på att det inte finns någon skillnad i den självmana 

uppsökningen av studie- och yrkesvägledning. Perrone, Sedlacek och Alexander (2001) utförde en 

kvantitativ undersökning med 2743 collegestudenter i USA där en av hypoteserna som de fick 

förkasta var att det fanns könsskillnader i uppsökning av studie- och yrkesvägledning. Denian och 

Johansson (2012) fick i sin kandidatuppsats också fram resultatet att flickor och pojkar söker 

vägledning i samma utsträckning när de utförde en kvalitativ undersökning med 13 

grundskoleelever för att få vetskap om faktorer som påverkar elevernas gymnasieval. 

 

Om det är så att män och pojkar mer sällan uppsöker hjälp i allmänhet, och specifikt mer sällan 

söker studie- och yrkesvägledning, vad kan anledningen vara?  

Mansfield, Addis och Courtenay (2005) utgick i sin undersökning från att män generellt sett söker 

hjälp i lägre grad än kvinnor. Med en hypotes om att anledningarna till att män undviker att söka 

hjälp har kopplingar till maskulint könsrollsbeteende utförde de en kvantitativ undersökning med 

537 universitetsstudenter. Undersökningen gick ut på att fråga studenter hur de skulle agera 

angående ett läkarbesök om de kände smärta och av vilken anledning de troligtvis inte skulle sökt 

läkarhjälp överhuvudtaget. Den främsta anledningen som männen angav var att de skulle undvika 

läkarbesök då det skulle innebära att förlora kontrollen och de skulle istället skulle försöka att 

bortse från smärtan. 

En annan faktor som kan påverka särskilt ungdomars benägenhet att söka hjälp är rykten, menar 

Littrell, Caffrey och Hopper (1987). I två experiment fick totalt 485 amerikanska elever i high 

school titta på videoband där andra elever fick uttala sig positivt, negativt eller neutralt om en 

manlig eller kvinnlig skolkurator. Hälften av eleverna slumpades fram till att titta på videoband där 

de även fick se kuratorn i ett fingerat samtal med en elev. Samtliga deltagare tillfrågades sedan om 

sina åsikter om kuratorn. De elever som fick se negativa omdömen om kuratorn men som även fick 

se kuratorn i ett samtal var mer positivt inställda än de som enbart fick höra andra elevers negativa 
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omdömen. Pojkarna var dock totalt sett mindre positivt inställda till kuratorn än flickorna. 

Författarna menar att ungdomar i den åldern lägger stor vikt vid kamraters åsikter och att effekten 

av rykten var, enligt dem, "katastrofala" när det gällde ungdomarnas inställning till kuratorn. Ett 

sätt för de yrkesverksamma att bemöta en negativ bild menar författarna är att förmedla information 

om sin verksamhet, utifrån att de elever som fick se kuratorn i ett samtal var mer positivt inställda. 

 

Finns det då några likheter mellan hjälpsökande i allmänhet och att uppsöka studie- och 

yrkesvägledning? Ludwikowski, Vogel och Armstrong (2009) undersökte könsskillnader i 

studenters attityder och upplevda stigman i att söka studie- och yrkesvägledning genom en 

kvantitativ undersökning med 509 universitetsstudenter i USA. Resultatet visade att de manliga 

studenterna värderade studie- och yrkesvägledningen högre än vad kvinnorna gjorde, samtidigt som 

männen var mer påverkade av vad deras familjer och vänner ansåg om att de kände behov av 

vägledning. Författarna reflekterade över att det möjligtvis ansågs mer acceptabelt att söka studie- 

och yrkesvägledning än annan professionell samtalshjälp då det handlade mer om att samla 

information än att få reflektera över sina studie- och yrkesval.  

 

Litteraturen visar att det finns olika sätt att bemöta det stigma som män sägs förknippa med att söka 

vägledning. En amerikansk studie genomförd av Rochlen och O’Brien (2002) undersökte 310 

manliga psykologistudenters inställning till att söka karriärvägledning. Studien utgick från fyra 

filmade, fingerade vägledningssessioner där två av sessionerna fokuserade på ”person-environment 

fit framework”, alltså på att matcha klientens personlighet, intressen och talanger mot ett yrke. I de 

andra två fingerade sessionerna hade vägledningen en mer psykodynamisk inriktning med mer 

fokus på förklaringar, insikt och att sätta karriärvalet i en livskontext. Deltagarna fick svara på 

frågor som bland annat mätte deras inställning till vägledning och hjälpsökande och hur pass 

könstraditionella de var, sedan titta på en filmad vägledningssession inom varje inriktning och 

berätta vilken typ av vägledning de skulle föredra. Generellt föredrog männen, oavsett hur 

könstraditionella de var, den mer matchningsinriktade typen av vägledning framför den mer 

psykodynamiskt inriktade vägledningen. 

I en annan studie skapade Rochlen och Blazina (2002) två olika informationsbroschyrer om de 

karriärvägledningstjänster som finns tillgängliga på college. De konstaterade med utgångspunkt i 

tidigare undersökningar att män ofta har en vag uppfattning om vad de kan förvänta sig av 

vägledning. En broschyr syftade till att vara könsneutral, medan den andra var utformad för att 

specifikt rikta sig mot män. Deras utgångspunkt var ett antagande om att män upplever mer stigma 

relaterat till vägledning, och broschyren som riktade sig mot männen la större tyngd vid att 

uppmärksamma detta stigma som studenten kunde känna och använde delvis andra ord, exempelvis 

consultant istället för counselor. 123 manliga studenter deltog i studien och fick slumpvis läsa en av 

de två broschyrerna. Resultatet visade att männen generellt upplevde mindre stigma och var mer 

positivt inställda till vägledning efter att ha läst broschyrerna, oavsett om det var den neutrala eller 

den riktade broschyren de läst. Författarna drar därför slutsatsen att korrekt, realistisk information 

om vad vägledning innebär kan minska det stigma vissa män kan uppleva. 

Johansson (2012) utgick i sin kvalitativa undersökning från att pojkar söker professionellt 

samtalsstöd mer sällan än flickor och tittade närmare på framgångsmetoder i förtroendeskapandet i 

samtal med pojkar. Hon menar att "fåtöljsamtal" inte alltid passar pojkar och att det krävs mer av 

samtalsledaren genom aktivitet och kreativitet utöver den vanliga samtalsformen för att fånga upp 

pojkarnas intresse och tillit. McGivney (2004) instämmer med att det krävs lite extra för att fånga 

pojkars uppmärksamhet, speciellt tonsårspojkar. Hon skriver om framgångsmetoder som ACLF 
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(Adult and Community Learning Fund) utvecklat för att locka pojkar till deltagande. ACLF 

skapade kontakt och förtroende genom att starta olika projekt som riktade sig till pojkar med ett 

populärt intresse. Under projektets gång fick ungdomarna utveckla sitt intresse samtidigt som de 

fick utveckla andra kunskaper och reflektera över sitt liv och sina val. 

 

De intervjuade studie- och yrkesvägledarna i Sandells (2007) undersökning menade att flickor, 

utifrån att de tycktes uppsöka vägledning i större utsträckning, hade bättre förutsättningar att göra 

studie- och yrkesval utifrån sitt intresse snarare än utifrån sitt kön. Detta är något som Delegationen 

för jämställdhet i skolan (2010) instämmer med då de menar att det är flickor som gör flest 

könsotraditionella studie- och yrkesval och nämner till och med att pojkars könstraditionella studie- 

och yrkesval har ökat, trots skolan uppdrag att bryta traditionella könsmönster. Eurydice, EU-

kommissionens nätverk för europeiska utbildningsfrågor, framhåller också att vägledning kan ge 

ungdomarna redskap för att bryta könsmönster och välja studie- och yrkesval efter intresse istället 

för efter kön (Eurydice, 2010). De anser att det finns för få vägledningsinsatser som riktas till 

pojkar för att vidga deras perspektiv, något som även Sandell (2007) beskriver. 

 

Svensk forskning och litteratur om hur just studie- och yrkesvägledare arbetar för att locka eller 

underlätta för pojkar att söka vägledning har visat sig vara svårfunnet. Det finns två tänkbara 

orsaker till det - å ena sidan kan det vara så att problemet med att pojkar söker mindre vägledning 

antingen inte existerar eller inte uppfattas som ett problem av någon av de inblandade. Å andra 

sidan kan det vara så att det är ett problem som inte har uppmärksammats tillräckligt. Om så är 

fallet hoppas uppsatsförfattarna kunna sprida lite ytterligare ljus över frågan.  

 

2.4 Sammanfattning av forskningsläget 

 Flertalet studier av fenomenet pojkar i skolan visar att det från många håll upplevs finnas 

en problematik kring pojkarnas resultat och inställning till skolan. Orsakerna är 

omdebatterade - möjliga förklaringar som nämns är pojkars mognadsnivå, att skolans 

utformning inte passar pojkar, att den kvinnodominerade skolmiljön har en negativ effekt 

på pojkar och en påstådd anti-pluggkultur. 

 

 Mycket tyder på att traditionella könsmönster gör att män är mindre benägna än kvinnor att 

i olika sammanhang be om hjälp. 

 

 Skolan har ett lagstadgat ansvar att motverka traditionella könsmönster, och där spelar 

studie- och yrkesvägledningen en viktig roll. 

 

 Både flickor och pojkar föredrar i någon mån lärare av samma kön som dem själva. 
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 Studie- och yrkesvägledaryrket är ett kvinnodominerat yrke, samtidigt som viss forskning 

verkar tyda på att både män och kvinnor föredrar att tala med manliga vägledare om 

studierelaterade funderingar. 

 

 Det finns forskning som tyder på att pojkar söker mindre vägledning än flickor, och annan 

forskning som talar emot det. Män tycks dock delvis uppleva mer stigma relaterat till 

vägledning än kvinnor. 

 

 Vägledningsinsatser som syftar till att bryta könstraditionella studie- och yrkesval är oftare 

riktade mot flickor än pojkar. 
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3. Metod 

Kapitlet redogör för hur undersökningen är upplagd och genomförd i syfte att ge svar på 

undersökningens forskningsfrågor. 

3.1 Undersökningsstrategi 

Undersökningen omfattar åtta studie- och yrkesvägledare (ett begrepp som fortsättningsvis kommer 

att varieras med begreppen ”vägledare” och ”respondent”) i grundskolan och syftar till att 

undersöka deras uppfattningar om pojkars självmana uppsökande av vägledning och deras tankar 

och eventuella erfarenheter av vägledning riktad mot pojkar. Denna typ av undersökning kallas för 

fallstudie. Backman (2008:55) menar att “... en fallstudie, liksom den kvalitativa strategin, 

undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin kontext, där gränserna mellan fenomen och 

kontext inte är givna.” Fenomenet i det här fallet är vägledning av grundskolepojkar, och kontexten 

är den arbetsmiljö de enskilda vägledarna är verksamma i. 

I Kvale (1997) diskuteras den naturalistiska generalisering som en fallstudie kan ge: 

Den naturalistiska generaliseringen vilar på personlig erfarenhet. Den utvecklas som funktion 

av erfarenheten; den framgår ur en tyst kunskap om hur saker förhåller sig och leder till 

förväntningar snarare än till formella förutsägelser; den kan verbaliseras och därmed övergå 

från tyst kunskap till explicit påståendekunskap. (Kvale 1997:210) 

Vi ville få en förståelse för de deltagande vägledarnas upplevelser av hur det är, en naturalistisk 

generalisering utifrån deras erfarenheter, snarare än att försöka ge en mer övergripande bild av hur 

vägledning av pojkar i grundskolan generellt ser ut. Detta har vi valt att uppnå genom en fallstudie 

med kvalitativa metoder, för att få fram våra respondenters erfarenheter och deras bilder av hur 

vägledningen ser ut för pojkar i grundskolan idag. Vår uppfattning är att yrkesverksamma vägledare 

ofta utvecklar sitt eget arbetssätt och att vissa framgångsrika vägledningsmetoder och -strategier 

inte alltid kommer andra vägledare till godo. Genom vår undersökning vill vi bidra till ett 

erfarenhetsutbyte inom professionen när det gäller vägledning av pojkar. 
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3.2 Urval och urvalsgrupp 

 

Vi har intervjuat åtta examinerade och yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare inom 

grundskolan, varav fyra män och fyra kvinnor. Det var ett medvetet val att ha en jämn 

könsfördelning mellan våra respondenter, däremot tog vi inte hänsyn till deras ålder eller etnicitet. 

Vi har inte heller lagt någon vikt vid om respondenten arbetar heltid eller deltid, är anställd vid en 

eller flera skolor, eller om skolan är kommunal eller friskola, även om båda skolsorterna finns 

representerade bland respondenterna. Av närhetsprincip har vi enbart utgått från studie- och 

yrkesvägledare som är verksamma inom grundskolor i Stockholms län. 

Anledningen till att vi har valt att intervjua just åtta studie- och yrkesvägledare är att vi anser att det 

ger ett tillräckligt underlag för ett relevant resultat. Vi har intervjuat examinerade studie- och 

yrkesvägledare då det är vägledarprofessionens arbete med pojkar i grundskolan som vi är 

intresserade av. Genom att respondenterna har samma utbildningsbakgrund underlättas arbetet av 

att dra slutsatser om huruvida likheter och skillnader i strategier hos vägledarna beror på något i 

utbildningen eller hos vägledarna själva. 

 

De kontaktade studie- och yrkesvägledarnas intresse att vara med i undersökningen var stort vilket 

tvingade oss att göra ett ytterligare urval. Urvalet gick till att vi bokade intervjuer med de första 

fyra kvinnliga och de första fyra manliga vägledare som svarade på missivbrevet. 

3.3 Metoder och tekniker 

Det är de intervjuade studie- och yrkesvägledarnas uppfattningar och erfarenheter vi ville 

undersöka, vilket gjorde att en kvalitativ metod var mest lämplig. Vi ville även få en bild av hur 

studie- och yrkesvägledarna utformar sitt arbete praktiskt. Eftersom vi inte i förväg kunde veta hur 

de olika vägledarna arbetade behövde vi möjligheten att kunna ställa följdfrågor utifrån vad de 

berättar om sitt vägledningsarbete. Det är anledningen till att vi har valt bort en kvantitativ metod 

med enkäter. Vi ansåg att semi-strukturerade intervjuer med en intervjuguide, se bilaga 1, passade 

bäst för denna undersökning. Kvale (1997) skriver: 

I en intervjuguide anges de ämnen som är föremål för undersökningen och i vilken ordning de 

kommer att tas upp under intervjun. Guiden kan beskriva i stort sett de ämnen som ska täckas 

eller den kan rymma en rad omsorgsfullt formulerade frågor. För den här diskuterade 

halvstrukturerade typen av intervju innehåller guiden en översikt över de ämnen som ska täckas 

och förslag till frågor. (Kvale 1997:121) 

Anledningen till varför vi ansåg att denna intervjumetod passade bäst var att vi ville fånga upp 

respondenternas personliga upplevelser och behövde därför inte ställa exakt samma frågor till 

samtliga respondenter för att få de svar som vi eftersträvade. May (2001:151) anser att 

semistrukturerade intervjuer “gör det möjligt för de tillfrågade att besvara frågorna i egna termer, 
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något som standardiserade intervjuer inte tillåter, samtidigt som denna intervjuform är mer 

strukturerad än fokuserade intervjuer för att kunna skapa jämförbarhet.” Vår tanke var också att 

intervjumetoden ger respondenten utrymme att fundera och reflektera samt även använda sina egna 

ord. 

3.4 Genomförandesteg och datainsamling 

Missivbrevet, se bilaga 2, skickades ut via e-post till studie- och yrkesvägledare verksamma inom 

grundskolan i Stockholms län, utifrån våra urvalskriterier (se nedan). E-postadresserna till 

vägledarna hittades på grundskolornas egen hemsida, vilket innebar att alla grundskolor som själva 

skrev ut att de har en studie- och yrkesvägledare anställd på skolan var med i urvalet. 

Grundskolornas hemsidor hittades genom att vi utgick från Länsstyrelsen i Stockholms förteckning 

över kommuner i Stockholms län
4
, sedan på respektive kommuns listor över grundskolor i 

kommunen. 

 

Intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte på en plats som respondenterna valde. De har genomförts 

med hjälp av intervjuguiden och har i genomsnitt varit drygt 30 minuter långa. Inför varje intervju 

informerades respondenten om att de i undersökningen kommer vara anonyma och att de när de vill 

under undersökningens gång kan avbryta sitt deltagande. Samtliga intervjuer har startats på 

liknande sätt, genom att först ställa bakgrundsfrågor om skolans studie- och yrkesvägledande 

verksamhet. För att få studie- och yrkesvägledarnas spontana upplevelse av pojkars självmana 

uppsökande av vägledning yttrades inget om inspirationskällan till denna undersökning förrän efter 

att respondenten svarat på om hur de upplevde könsfördelningen hos de elever som självmant söker 

upp studie- och yrkesvägledaren. Under majoriteten av intervjuerna har båda författarna varit med, 

men turats om att vara samtalsledare. På detta sätt kunde bisittaren fylla på med följdfrågor i slutet 

på intervjun när det behövdes. Intervjuerna spelades in, med respondenternas medgivande. 

Inspelningen skedde med hjälp av både en diktafon och en mp3-spelare för att minska risken för 

problem med tekniken. Som avslutning på intervjun erbjuds respondenten en sammanfattning av 

intervjun via e-post, samt en fråga om det går bra att återkomma med eventuella uppföljande frågor. 

Ungefär hälften av respondenterna valde att ta del av en sammanfattning av intervjun och ingen av 

dem hade något att tillägga. 

3.5 Hur empiriska data bearbetades  

Efter genomförd intervju har samtalsledaren transkriberat det inspelade materialet. Intervjuerna har  

                                                      
4
 http://www.lansstyrelsen.se 2013-05-26 
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transkriberats i sin helhet eftersom vi inte nödvändigtvis från början kunde veta vilka delar som var  

relevanta för vår undersökning. Vi har valt att behålla talspråket i transkriberingarna för att inte 

riskera att förvränga eller feltolka respondenternas formuleringar. 

All data sorterades sedan genom färgkodning i transkriberingarna utifrån de teman vi har använt i 

intervjumallen (bilaga 1). Respondenterna tilldelades fingerade namn och vi sammanställde i ett 

textdokument deras svar under respektive tema för att se eventuella likheter och skillnader. 

När materialet var sorterat i teman analyserade vi respondenternas svar mot bakgrund av den 

litteratur vi har läst för att se om litteraturen kunde hjälpa oss att förklara de tendenser vi kunde 

utläsa av resultatet. Utifrån detta har vi kunnat besvara våra forskningsfrågor samt diskutera vårt 

resultat. 

3.6 Etiska ställningstaganden  

I alla intervjusituationer finns risken att vi som forskare på något sätt påverkar intervjupersonen och 

situationen. Att som vägledare svara på frågor om hur man utformar sitt vägledningsarbete tror vi 

kan upplevas som både personligt och i någon mån utlämnande. Under intervjuerna har vi strävat 

efter att inte formulera frågorna på ett sätt som låter dömande eller så respondenten upplever att vi 

letar efter ett “korrekt” svar. En annan aspekt vi har tagit hänsyn till är att vägledarnas 

beskrivningar av sina arbetsmetoder kan, om de är tillräckligt specifika, riskera att röja deras 

anonymitet. Vägledarkåren i Stockholm är relativt liten och chansen finns att en insatt läsare skulle 

kunna knyta ett visst arbetssätt till en viss vägledare. Detta är en risk som vi har informerat våra 

respondenter om i samband med intervjun. Genom erbjudandet att läsa en sammanställning av 

intervjun hade respondenten sedan möjlighet att ge synpunkter på om någon del av materialet skulle 

ändras eller strykas. 

 

Vetenskapsrådet (2002) slår i sina Forskningsetiska principer fast fyra huvudkrav som all 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning bör leva upp till för att kallas god forskning. 

Informationskravet innebär att forskaren ska ge deltagarna korrekt information om deras deltagande 

och om att de närhelst de önskar kan dra tillbaka sin medverkan. Genom att i vårt missivbrev och i 

samband med intervjun informera våra respondenter om syftet med vår undersökning och om att 

deras deltagande var helt frivilligt har vi uppfyllt informationskravet. Deltagarna har även erbjudits 

en sammanfattning av intervjun och samtidigt fått en påminnelse om att de närsom helst kan välja 

att inte delta. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas, och när det behövs även målsmans, 

samtycke för deltagande i undersökningen. Deltagaren ska också ha rätt att närsom helst under 

undersökningens gång dra tillbaka sin medverkan. Vi uppfyller detta krav genom att vara tydliga 

med att deltagarnas medverkan är helt frivillig och att de även efter intervjun har rätt att avbryta sin 

medverkan.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna och deras deltagande ska hanteras 

på ett sätt som säkerställer att ingen obehörig kommer åt dem eller att andra kan identifiera 

personen. Intervjuerna spelades in, med respondenternas godkännande, och det inspelade materialet 
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har vi hanterat på ett säkert sätt så att ingen utomstående har kommit åt det. Även de transkriberade 

texterna har vi hanterat med försiktighet. Respondenternas namn har fingerats och vi har även dolt 

vissa detaljer kring respondenternas anställning för att det inte ska vara utpekande. Allt inspelat 

material kommer att raderas så snart vi är färdiga med vår uppsats. 

Nyttjandekravet innebär slutligen att de uppgifter som forskaren samlar in bara ska användas till 

forskningen i fråga. Vi uppfyller kravet genom att bara använda vårt material till vår uppsats. 
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4. Resultat 

Kapitlet börjar med att presentera undersökningens åtta respondenter och hur de lägger upp sina 

vägledningsverksamheter, för att sedan presentera resultatet efter följande teman: Respondenternas 

upplevelse av pojkars uppsökning av vägledning, deras tankar om upplevda skillnader i elevers 

inställning till vägledning, deras upplevelser av vägledningssituationen med pojkar, deras tankar om 

kvinnliga och manliga vägledare och slutligen deras tankar kring riktade vägledarinsatser. Kapitlet 

avslutas med en sammafattning av resultatet. 

4.1 Respondenterna 

Undersökningen omfattar intervjuer med fyra kvinnliga och fyra manliga studie- och 

yrkesvägledare inom grundskolan. Nedan följer en presentation av dessa vägledare med fingerade 

namn. Samtliga vägledare är examinerade. Respondenternas tjänsteomfattning redovisas som 

antingen heltid eller deltid, där deltid innebär olika omfattningar mellan 40 % och 90 %, och antalet 

år de har varit verksamma som vägledare har delats in i följande intervaller: mindre än ett år, 

mindre än fem år, mindre än tio år, mindre än 15 år och mindre än 20 år eller mer än 20 år. 

Respondenter som har anges varit yrkesverksamma i mindre än fem år har alltså arbetat i mellan ett 

och fyra år.  

 

Amanda har arbetat som studie- och yrkesvägledare i mindre än fem år, hon arbetar deltid och har 

ansvar för cirka 650-700 elever. Amanda bokar in frivilliga vägledningssamtal för samtliga elever i 

årskurs 9 inför gymnasievalet. Amanda rör sig mycket i korridorerna och anser sig vara en välkänd 

person på skolan som eleverna gärna uppsöker när de har frågor och funderingar. Förutom att 

eleverna tar kontakt med Amanda genom att stoppa henne i korridorerna så kan de komma till 

hennes kontor eller till ett uppehållsrum som ligger centralt på skolan där Amanda vistas under 

regelbundna tider. 

 

Barbro har arbetat som studie- och yrkesvägledare i mindre än fem år och ansvarar för cirka 750 

elever. Hon arbetar idag deltid. Barbro kallar endast de elever som ligger på gränsen till att uppnå 

behörighet till gymnasieskolan, eller de elever där lärare eller föräldrar anser att det finns behov av 

ett vägledningssamtal. Hon är dock noga med att samtalen är frivilliga och eleverna får i övrigt 

själva boka in sig för vägledningssamtal genom en pärm med tider som finns i skolans cafeteria. 

Barbro har även andra uppdrag på skolan vilket gör att hon har ett välkänt ansikte för eleverna och 

hon försöker vara där eleverna är så mycket som möjligt. Eleverna tar kontakt med Barbro genom 

att stoppa henne i korridorerna eller att knacka på hennes dörr. 
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Cecilia arbetar deltid, har ansvar för cirka 460 elever och hon har arbetat som studie- och 

yrkesvägledare i mindre än fem år. Cecilia kallar alla elever i årskurs 9 till vägledningssamtal inför 

gymnasievalet. Hon försöker vara ute mycket i korridorerna för att vara synlig för eleverna där de 

även tar kontakt med henne när de inte kommer och knackar på hennes dörr. Cecilia följer med 

under friluftsdagar och vikarierar i klasser vid behov för att få en naturlig kontakt med eleverna. 

 

Denise har arbetat som studie- och yrkesvägledare i mindre än 20 år. Hon har ansvar för cirka 440 

elever och är anställd på deltid. Denise försöker ofta vara ute i klassrummen för att få kontakt med 

eleverna. Eleverna får sedan själva boka in sig för vägledningssamtal vilket de kan göra genom att 

söka upp Denise på kontoret eller stoppa henne i korridoren de dagar som hon finns på skolan. 

 

Anders har arbetat som studie- och yrkesvägledare i mindre än ett år, han är anställd på deltid och 

ansvarar för drygt 400 elever. Han kallar elever i årskurs 9 till ett obligatoriskt samtal inför 

gymnasievalet, efter detta kan eleverna själva boka in fler samtal genom att komma överens med 

Anders om en tid. Anders rör sig ute i korridorerna så mycket han kan, försöker skapa relationer 

med eleverna och är ofta också med i klassrummet. Han poängterar för eleverna att han aldrig är så 

upptagen att han inte kan avvara en minut. 

 

Björn har varit yrkesverksam som studie- och yrkesvägledare i mindre än 20 år och arbetar idag 

deltid. Björn har ansvar för totalt cirka 400 elever och arbetar främst med årskurs 8 och 9. I 

dagsläget kallar han inte elever till samtal om det inte finns särskilda skäl till det, han håller 

informationstillfällen i helklass och eleverna kan därefter boka in sig på samtal på en lista utanför 

hans kontor, vilket Björn upplever att nästan alla elever i årskurs 9 gör. Han försöker att vara synlig 

på skolan genom att röra sig mycket i korridorer och klassrum. 

 

Claes arbetar idag deltid som studie- och yrkesvägledare och ansvarar för cirka 450 elever. Han har 

varit yrkesverksam i mer än 20 år. Claes håller obligatoriska informationstillfällen inför 

gymnasievalet och kallar inte elever till samtal, de får själva boka in samtal genom att komma 

överens om en tid med honom. Genom att vara mycket ute i korridorerna och vara synlig i 

verksamheten försöker Claes vara tillgänglig för elevernas spontana frågor. 

 

David har arbetat som studie- och yrkesvägledare i mer än 20 år, arbetar idag heltid och ansvarar 

för ett varierande antal elever på flera skolor. Han kallar inte alla elever till samtal utan uppmanar 

elever att komma om han upplever att behovet finns. Eleverna kan också själva boka in samtal, 

ibland via en lärare. David strävar efter att vara synlig i verksamheterna och att skapa relationer 

genom att umgås med eleverna i korridorer och sällskapsrum. 
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4.2 Respondenternas vägledningsverksamheter  

De olika sätt vägledarna kommer i kontakt med eleverna och hur de har valt att lägga upp sin 

vägledningsverksamhet på sina respektive skolor presenteras närmare här. 

 

Tre av åtta respondenter - Amanda, Anders och Cecilia - kallar samtliga elever i årskurs nio till 

samtal inför gymnasievalet, och de upplever att de allra flesta kommer till det bokade samtalet. 

Amanda och Cecilia accepterar om eleven väljer att avstå från samtalet, även om Cecilia i enstaka 

fall kan välja att hämta en elev till samtal, medan Anders uttrycker att han som regel tar hjälp av 

lärare och vårdnadshavare för att se till att alla kommer till samtalet. Cecilia skrev under föregående 

år upp i sin kalender vilka elever som valde att avstå från det bokade vägledningssamtalet, och 

under förra året var pojkarna som valde bort samtalet dubbelt så många som flickorna. Övriga fem 

respondenter låter eleverna själva boka in samtal och majoriteten upplever att de allra flesta elever i 

årskurs 9 väljer att göra det. Fyra av dessa respondenter, varav tre manliga vägledare, säger att de i 

vissa fall väljer att ringa eleven, hämta eleven i klassrum eller korridorer eller ta hjälp av lärare eller 

vårdnadshavare om de upplever att eleven behöver ett samtal för att komma igång med sitt val eller 

för att ett gymnasieval överhuvudtaget ska bli gjort. Barbro låter också eleverna själva boka in sina 

samtal och i enstaka fall kallar hon elever, men i likhet med Cecilia och Amanda accepterar hon om 

eleven väljer att inte komma. 

 

Samtliga respondenter talar i intervjuerna om vikten av att som studie- och yrkesvägledare bygga 

personliga relationer med eleverna och att det är avgörande att man är synlig i verksamheten. 

Cecilia försöker göra sig känd på skolan genom att vara där eleverna är under lektionstid och raster: 

 […] har jag min vägledning som bygger på personliga relationer, att jag är ute väldigt mycket i 

skolan och försöker bli kompis med eleverna. Jag har tagit väldigt mycket lektioner för det är 

ett naturligt sätt att komma ut, liksom vikariera och hoppa in när det är… så nu kan jag i stort 

sett namnet på alla elever i nian. (Cecilia) 

Den mer informella relationen med eleven och att tala med dem om annat än vägledning beskrivs 

återkommande av samtliga respondenter som en viktig faktor för att eleverna senare ska komma till 

bokade samtal eller välja att själva söka vägledning. Flera respondenter berättar att många frågor 

från elever kommer just när de är ute i skolan. Samtliga manliga respondenter nämner även lärare, 

föräldrar och mentorer som viktiga resurser när det gäller att nå elever för samtal just av den 

anledningen att de känner eleven bättre än vägledaren gör. 

4.3 Upplevelser av pojkars uppsökande av vägledning   

Här redovisas vägledarnas upplevelser av hur pojkar respektive flickor självmant uppsöker 

vägledning och vilken inställning till vägledning de uppfattar att pojkar har. 

 



24 

Sju av åtta respondenter uppger på en direkt fråga att de inte upplever någon skillnad mellan pojkar 

och flickor när det kommer till i vilken utsträckning de självmant uppsöker studie- och 

yrkesvägledning. Barbro upplever däremot att pojkarna är underrepresenterade i att söka 

vägledning, och hon menar att pojkarna som kommer ofta känner behov av fler samtal än flickorna. 

Björns bild är visserligen att utsträckningen är ungefär densamma, men att pojkarna tar betydligt 

längre tid på sig och ofta kommer till samtal sent i gymnasievalsprocessen, vilket även Claes 

beskriver. Claes uttrycker spontant tidigt i intervjun att det är fler flickor som uppsöker honom, men 

uppger på den direkta frågan att fördelningen är jämn. Tre av fyra manliga och en kvinnlig 

vägledare upplever att det främst är pojkar som de behöver hämta till samtal och som i olika former 

behöver ”pushas” för att komma igång med sin valprocess. 

 

Amanda försöker vara där eleverna är genom att vara ute i korridorerna och även i ett uppehållsrum 

centralt på skolan där hon finns tillgänglig under fasta tider varje vecka. Hon har upptäckt att 

speciellt pojkarna trivs i den miljön där de kan träffa henne mer avslappnat i grupp: 

När jag har den här öppna verksamheten nere i det där rummet, där kommer väldigt ofta killar, 

killgäng [...] Det är inte bara så att de vill sitta där och hänga även om man tror det till en 

början, utan det är oftast att de har en massa frågor, och de kommer efter ett tag, det är det fler 

killar som gör där. Tjejer kommer mer och frågar mig så här och bokar tid, eller medan de kan 

sitta där hela gruppen och så börjar de prata och frågar ofta. Det är lite skillnad. (Amanda) 

Amanda nämner också att pojkarna ofta kommer på frågor när de ser henne i korridoren, frågor som 

hon inte tror att de skulle komma till henne för att ställa men som ställs just där och då. Flickorna 

vill hellre boka tid och stänga dörren under samtal. 

 

Respondenternas syn på vilken inställning pojkar har till vägledning skiljer sig lite åt. Amanda och 

Denise har upplevelsen att pojkar ser positivt på vägledning och att de vill komma till samtal. 

Amanda tror att det beror på skolans storlek och att hon känner eleverna så pass bra. Denise säger 

att både vägledaren och kuratorn är välbesökta av pojkarna på skolan. Barbro upplever däremot att 

det finns en del pojkar som tycker att studie- och yrkesvägledning är ganska onödigt. Detta gäller 

främst de pojkar som genom familjeföretag redan har planer inför framtiden. Tre av fyra manliga 

vägledare säger att pojkar i högre utsträckning än flickor känner att de kan göra sitt val utan hjälp, 

och alla tre säger även uttryckligen att pojkar ibland har en tendens att överskatta sig själva, trots att 

de ibland i vägledarens ögon inte har de verktyg eller den kunskap som krävs för att göra ett väl 

underbyggt val, medan flickor uttrycker mer oro över sin framtid: 

Alltså enkelt uttryckt kan jag säga, flickorna är mer kompetenta men har sämre självförtroende 

eller självkänsla, medan pojkarna är tvärtom. De har liksom sämre betyg, men större 

självsäkerhet och, vart de ska gå och vad de vill. (Björn) 

Pojkarna, beskriver dessa tre manliga respondenter, vill gärna vara självgående och klara av 

gymnasievalsprocessen på egen hand: 

I grupp brukar det ju alltid bli lite gruppmentalitet med grabbarna liksom, det ska vara lite coolt 

och ballt, så här ’äh, vi är självständiga, vi är vuxna killar som, det här fixar vi själva’, men det 

kan vara lite att man får lite mothugg, så här att ’jamen, det kanske inte behövs vägledning’, 

men sen när man kommer tillräckligt långt in i samtalet med dem så kanske de inser att ’det 

kanske inte är så dåligt ändå’. Tjejerna är mer välkomnande till det, i grupp också. (Anders) 
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Denise har fått sätta ned foten då pojkarna gärna vill komma i grupp till vägledningssamtalen, 

vilket hon menar kan göra att samtalet kan bli stökigt. Amanda och Anders säger också att pojkarna 

generellt föredrar att komma i grupp, medan Cecilia, Björn och Claes berättar att pojkarna oftast 

kommer enskilt. Övriga respondenter uppger att det varierar huruvida pojkar kommer ensamma 

eller i grupp. 

4.4 Tankar om upplevda skillnader i elevers inställning till 

vägledning   

Här redovisas studie- och yrkesvägledarnas upplevelser av skillnader i flickornas och pojkarnas 

inställning till vägledningen på skolan. 

 

Flera av respondenterna har tankar om att elevernas hemförhållanden spelar in när det kommer till 

behovet av vägledningssamtal och att elever som talar mycket om skola och framtid hemma är 

bättre förberedda inför sitt val: 

Märks ju att de som får hjälp hemifrån de har ju, de sköter det här med gymnasievalet själva. 

De kanske bara frågar i korridoren eller lite sådär, för att veta att de är på rätt väg. (Denise) 

Barbro anser att elevernas kunskap om vad studie- och yrkesvägledning är beror mycket på hur 

insatta och drivande föräldrarna är i barnens skolgång, något som även Anders och Claes tar upp. 

Cecilia har liknande tankar om att hemförhållanden spelar in, men att det från hemmet även ställs 

höga krav på både pojkarna och flickorna. Barbro tror även att vissa pojkar kan känna att det är en 

svaghet att söka hjälp: 

Samtidigt är det väl så att det kanske fortfarande är lite som en svaghet att gå till någon och få 

hjälp. Alltså kurator, psykolog, alla de här hjälp-yrkena. Det passar inte med det här alfahane-

stuket som det är ganska många som försöker vara i den här åldern, tycker man att de är så 

balla och coola och att liksom gå då och be om hjälp kan kanske vara töntigt eller sådär. 

(Barbro) 

En liknande tanke för Claes fram, som i samtal med pojkar uttryckligen har hört att pojkarna inte 

vill framstå som avvikande och att det upplevs som lite pinsamt att söka vägledning, jämförbart 

med att uppsöka en specialpedagog eller skolkuratorn. Detta är något som Cecilia inte anser passa 

in på sin skola, då både vägledare och kurator är välbesökta av eleverna: 

Här är det liksom som inget konstigt med att gå och prata med kuratorn. Alltså, alla vill ju prata 

med nån, föräldrarna [...] de går ju och pratar med sina liksom coacher och psykologer och vad 

det nu är. Så det är flera, vet jag som samtalar liksom, så det är liksom inget... (Cecilia) 
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4.5 Upplevelser av vägledningssituationen med pojkar   

Här presenteras vägledarnas upplevelser av mötet med pojkar respektive flickor. 

 

Av de åtta respondenterna beskriver sex att de upplever skillnader i vägledningssamtalet beroende 

på om de pratar med en pojke eller en flicka. Amanda och Denise är undantagen som inte ser någon 

skillnad i samtalssituationen. Amanda säger att man kan föreställa sig att pojkarna i större 

utsträckning är ute efter enbart information, men det inte stämmer på hennes skola där pojkarna är 

minst lika pratsamma som flickorna. Barbro säger att pojkarna har mer korta och praktiska 

frågor, men håller ändå med Amanda om att även pojkarna kan vara pratsamma och hon tar tillfället 

i akt att skapa relationer med pojkarna när de kommer med de praktiska frågorna: 

Det är mer konkreta saker; ’jag behöver att du hjälper mig ta reda på hur många poäng som 

behövs till det programmet’ eller att ’jag behöver hjälp att hitta telefonnummer’ eller ’jag har 

tappat bort min inloggningskod’. Det kan ju kännas trist ibland. […] Som man tror under 

utbildningen att man kommer ha de där vägledande samtalen. De är ju inte så himla många, 

tyvärr, de flesta är ganska klara på vad de vill… eller vad de inte vill i varje fall. Fördelen med 

när man träffar killarna på det sättet är att man kan ”bounda” mer med dem, det blir mer 

avslappnat liksom… (Barbro) 

Att pojkar i första hand söker konkret information, att de ofta har kortare, mer praktiska frågor och 

att de i mindre utsträckning än flickor utforskar och resonerar kring sina val är något som fem av de 

sex respondenterna som upplever skillnader i samtalen beskriver. Björn beskriver det som att 

flickor i högre utsträckning använder vägledning som en process: 

Flickorna använder mer av samtalet som en process, för att komma fram till nånting. En, en 

man då, eller en kille, är mer liksom från han, han, det är nåt slags, hur ska jag säga? Det är mer 

bara för en punkt till en annan, det är inte, det är inte så mycket en process utan […] mer ett 

konstaterande bara att, ungefär, ’så är det’. En kvinna, eller en flicka då, de söker mer under det 

här samtalet då, söker sig fram. Medan för, pojkar är liksom mer rakt på sak. (Björn) 

Att pojkar oftare pratar om yrkesprogram nämns i flera intervjuer, och två manliga respondenter, 

Anders och Björn, uttrycker även att flickor i högre utsträckning än pojkar känner ett behov av att 

läsa vidare på högskola efter gymnasiet och därför tänker mer långsiktigt i sina vägledningssamtal 

redan i grundskolan. Anders säger att pojkar i större utsträckning istället tänker att ”det löser sig”: 

De tänker så här, ’vafan, bara jag kommer in på nåt yrkesprogram och får en, en, så löser det 

sig, så får jag jobb efteråt och får lite cash och kan köpa bil och ta körkort och bli, flytta 

hemifrån. (Anders) 

Cecilias upplevelse av samtalen med pojkarna att de generellt inte vill sitta ner och prata utan är 

mer tacksamma för information och svar på konkreta frågor: 

Alltså, när de kommer hit och jag inte har pratat med dem innan så blir det… väldigt stelt… 

alltså att de ska svara rätt på frågor och vill inte dela med sig för mycket och kanske inte förstår 

varför de ska svara på vissa frågor eller vad man ska med… de är lite misstänksamma kanske 

och så. […] De är inte vana att föra samtal på det sättet, upplever jag i varje fall. […] De är 
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framför allt väldigt tacksamma för information. De vill egentligen inte sitta… många vill inte 

bara sitta och prata. (Cecilia) 

David upplever skillnader i samtalssituationen, men hans bild är den omvända mot de övriga 

respondenternas. I hans fall handlar pojkars frågor och funderingar mer om framtiden, medan 

flickorna i högre utsträckning vill prata om situationen ”här och nu”. Han kan delvis se 

organisatoriska förklaringar till det som gör att flickorna har ett behov av att prata om mer 

personliga saker, men ser också mognadsskillnaden mellan pojkar och flickor som en tänkbar 

förklaring till att flickor exempelvis vill prata mer om relationer. En skillnad i biologisk mognad 

hänvisar även Björn till som en förklaring till att pojkar tänker mer kortsiktigt och tar längre tid på 

sig att komma igång med valprocessen inför gymnasiet. Detta är något som Denise också känner 

igen, då hon upplever att fler killar kommer till henne vid gymnasievalets omval och ofta i slutet på 

omvalsperioden. 

4.6 Tankar om kvinnliga och manliga vägledare   

Vid intervjuerna har respondenterna fått ta ställning till huruvida de tror att vägledarens egen 

könstillhörighet på något sätt påverkar vägledningen. Björn och Claes upplever inte att det 

påverkar, och Cecilia tror att personligheten hos vägledaren är viktigare än könet och att det främst 

handlar om att eleverna ska känna att de vågar gå och prata och känna sig bekväma med den studie- 

och yrkesvägledare de har. Amanda kan tänka sig att vägledarens kön kan påverka elevernas vilja 

att komma till vägledningssamtal, men har svårt att precisera på vilket sätt. Hon tror även att det 

kan bero på hur könsfördelningen ser ut i den övriga personalstyrkan på skolan. Barbro håller med 

Amanda om att könsfördelningen hos skolans personal i övrigt kan påverka eleverna, men har 

också svårt att precisera hur vägledarens kön skulle kunna påverka eleven: 

Alltså, klart att killar kan ha lättare att gå till mig om jag var man… å andra sidan så kan det 

vara lättare att gå till en kvinna för att det påminner om mamma… (Barbro) 

Denise tror också att studie- och yrkesvägledarens kön kan påverka eleverna och anser själv att hon 

får bättre kontakt med flickorna på skolan då de bjuder in mer till samtal. Hon säger också att man 

måste försöka att inte bete sig som en mamma till pojkarna. Att kvinnliga vägledare kan bete sig 

som en mamma till eleverna är något även Anders tar upp: 

Så som jag har observerat nu då, bara utifrån min verklighet, så som jag har sett, att de är lite 

mer… kanske lite mamma så där, liksom att ’naaw’. Man har ju hört liksom elever berätta, ja, 

’pillade mig i håret under samtalet, och klappade mig på axeln, och betedde sig jättekonstigt’. 

Det är liksom det här, ’ååh, lilla flickan’ liksom, ibland kan man ju liksom… förminska de 

eleverna med det här pluttinuttandet. […] Min uppfattning är att många elever tycker om att 

man är ganska, att man är ändå ganska rak och ärlig, att man är väldigt tydlig i samtalet, att 

man inte gräver ner sig med en massa… bubbli-bubbli, pluttinuttig. (Anders) 
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Anders är också den som tydligt uttrycker att hans egen könstillhörighet väcker reaktioner hos 

eleverna: 

Samtidigt har jag märkt också att de... det fanns en kvinnlig vägledare här innan. Jag uppfattar 

att de har blivit nästan lite mer nyfikna bara för att nu sitter det plötsligt en kille på den här 

positionen, och många lärare har ju också sagt att det verkar vara en lite annan stämning bland 

eleverna nu på vägledning. […] Jag är ju lite yngre än vad de flesta kvinnliga vägledare är. Och 

det har ju gjort att man är lite mer på deras nivå, att man kan snacka datorspel i korridoren. […] 

Det är inte som man kan höra det här ena grabbgänget säga, ’vafan, du är så jäkla bra. du är inte 

som den där tråkiga syv-tanten innan, det är, det är lite fart på dig, det händer grejer, hon är så 

här… dig kan man prata med i alla fall. (Anders) 

David upplever inte själv att hans könstillhörighet påverkar vägledningen, men säger också att det 

utifrån säkert skulle gå att se skillnader i samtalssituationen beroende på om det var en pojke eller 

flicka han samtalade med, utifrån att han, och alla andra, påverkas av det samhälle vi lever i.  

Två av fyra kvinnliga vägledare uppger i intervjuerna att de har enklare att prata med pojkar utan att 

gå in på varför, medan en av de kvinnliga vägledarna upplever att det är lättare att prata med 

flickorna då de oftare bjuder in till samtal. En av de manliga vägledarna uppger att han föredrar att 

prata med flickor eftersom samtalen blir mer utforskande. 

4.7 Tankar kring riktade vägledningsinsatser   

Respondenterna har i intervjuerna dels fått ta ställning till hur de ställer sig till att rikta 

vägledningsinsatser mot en särskild grupp, dels till vilka strategier – om några – som de kan tänka 

sig skulle fungera för att nå fler pojkar. 

 

Respondenternas åsikter om tanken på att vid behov rikta vägledningsinsatser mot en viss grupp 

elever var delade. Amanda anser att riktade vägledningsinsatser inte behövs på hennes skola, men 

om hon hade känt att det fanns en underrepresenterad grupp som inte självmant sökte studie- och 

yrkesvägledning skulle hon vilja rikta insatser mot den gruppen. Hennes tankar om insatser som 

möjligtvis skulle fungera för att nå en underrepresenterad grupp är att spendera ännu mer tid där 

eleverna befinner sig och bedriva uppsökande verksamhet, tankar som återkom i ett flertal 

intervjuer. Tre av fyra manliga vägledare var positiva till att rikta sin vägledning vid behov, och 

beskriver alla tre att riktade vägledningsinsatser måste ta sin utgångspunkt i att bygga upp relationer 

med eleverna genom att vara synlig och umgås med dem i korridorer och klassrum. Flera 

respondenter uttrycker också att de redan i praktiken riktar sina insatser mot enskilda elever de 

upplever behöver mer stöttning eller ”pushning”. 

Barbro tror inte på riktade insatser mot en viss grupp, utan vill att studie- och yrkesvägledningen 

ska vara frivillig och lika för alla. Det hon kan tänka sig för att generellt få fler elever att söka 

studie- och yrkesvägledning är att införa gruppvägledning för årskurs åtta, för att visa upp för 

eleverna att studie- och yrkesvägledaren inte är en ”farlig person”: 
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Det skulle vara om man börjar med att jag gör mig ett ansikte lite tidigare så de som är 

avvaktande märker att jag inte är nån läskig person liksom. Men jag skulle ändå… jag skulle 

som aldrig vilja gå in för det för då känner jag att risken är att det liksom slår över för det är 

väldigt många tjejer som är… Även om de söker vägledning mer så finns det många tjejer som 

inte får så mycket uppmärksamhet i skolan… (Barbro) 

Något som dock återkom i flera intervjuer var just att vägledarna tänker sig att ett aktivt arbete för 

att öka medvetenheten hos eleverna om vad studie- och yrkesvägledning är skulle kunna få positiva 

effekter för en underrepresenterad grupp. Barbro och Denise påpekar även att studie- och 

yrkesorienteringen är hela skolans ansvar och inte enbart vägledarens. Cecilia är inne på samma 

spår och tycker inte att man ska rikta vägledningsinsatser mot en speciell grupp, och ska det göras 

måste deltagarna i gruppen förstå varför de får speciella insatser för att det ska ha någon betydelse. 

I praktiken menar Cecilia att det ändå blir att man riktar sina insatser, främst mot de elever som inte 

klarar utbildningsmålen för grundskolan. Claes är den respondent som tydligast vänder sig emot 

riktade vägledningsinsatser, det är något som han ser riskerar att bli stigmatiserande för de elever 

som blir utpekade. Om det finns ett behov av särskilda insatser anser han att det bör samordnas från 

högre ort eller regleras genom styrdokument. 

 

När det gäller vilka strategier som respondenterna tror kan locka just fler pojkar handlar det 

återigen om att bygga relationer och klargöra vad studie- och yrkesvägledning är. Anders nämner 

vikten av rykten bland eleverna: 

Jag tror man får nog bryta ner det i flera steg. Dels får man göra lite personliga besök i 

korridoren och så här ’tjena grabbar, hur är läget?’ Och sen får man gå bemöta tjejerna, för du 

vet rykten sprider sig. När man är där ute och liksom gullar med lite elever här och lite där, det 

går ju rykten om dig. Tjejerna sprider sina rykten på sitt sätt, killarna på sitt sätt. Sen är man 

där. (Anders) 

Anders beskriver även elever som han benämner ”tickande bomber” och som, om de får ett dåligt 

första intryck av vägledaren, kan sprida en ofördelaktig bild bland de andra eleverna. Rykten på 

skolan har även Cecilia erfarenhet av och berättar att vad en elev har sett eller hört sprider sig 

snabbt till både vänner och syskon. Cecilia anser att bästa sättet att bli av med rykten är att vara ute 

mer i skolan så att eleverna får en personlig uppfattning om vem vägledaren är istället för att de ska 

lyssna på rykten. 

David ser det som viktigt att ”avdramatisera” vägledningen och att om den traditionella 

vägledningsverksamheten i grundskolan inte fungerar måste man prova något nytt: 

’Ja, gå skriv upp er, eller skriv upp, anmäl till klassföreståndaren så får jag listan så får ni 

komma för kallelse.’ Kommer det fler, och de som då är det, om fördomen då säger att, det 

behöver ju inte vara en fördom men, att det är många killar som skulle behöva mycket samtal, 

de skriver aldrig upp sig. Även tjejer, naturligvis. De som man ska jobba kompensatoriskt med. 

Då måste man ju ha en annan metod för att locka till sig dem, då får man väl gå ner och slänga 

sig i den sönderrivna skinnsoffan eller vad det nu är. Rökrutan. Och liksom… göra, skapa sig 

en relation där. Och liksom avdramatisera hela skiten. Då måste man göra så. Det, det spelar 

ingen roll om det är killar eller, om det är pojkar eller flickor. Du måste vara beredd att ändra 

din metod. (David) 

David poängterar även vikten av att vara synlig i verksamheten för att nå alla elever: 
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Och det, alltså det handlar ju om att man får vara ute i verksamheten, och ha tid för det. Inte 

sitta… i en halvstängd dörr, på nån expedition. Då når du inte dem som du bäst skulle behöva 

nå. Då när du dem som står i kö där att visa hur duktiga, bra betyg de har. (David) 

Björn har en tanke om att gruppvägledning i mindre grupper där flickor är i majoritet och pojkar i 

minoritet skulle kunna göra att pojkarna ”dras med” de mer drivna flickorna och därför kommer 

igång med en tankeprocess. Barbro är inne på samma spår om att gruppvägledning är en strategi 

som skulle passa pojkar i den här åldern. Hon stödjer dock inte Björns tanke om att blanda könen då 

hennes erfarenhet säger att tjejer i gruppen blir mer bekväma och pojkarna pratar mer om de är i 

separata grupper. Björn har försökt provocera fram reaktioner hos pojkarna genom att i 

klassrummen nämna att pojkar som grupp har lägre meritvärden än flickor, men han upplever inte 

att pojkarna reagerar på det. Han ser dock pojkarnas biologiska mognad som ett hinder som är svårt 

att komma över och upplever att pojkar i 15, 16-årsåldern i många fall har ett behov av styrning 

samt att gymnasievalsprocessen går bättre de gånger sonen har en bra relation med sin pappa och 

pappan är aktiv i valet. 

4.8 Sammanfattning av resultatet 

 Vägledarna upplever generellt ingen könsskillnad i uppsökandet av vägledning, men 

upplever skillnader när det handlar om tidpunkt för uppsökandet, vilka frågor som ställs 

och elevernas syn på vägledning. 

 

 Pojkar uppfattas ställa mer konkreta, kortsiktiga frågor och i högre utsträckning vilja klara 

av gymnasievalet själva – vissa respondenter upplever att pojkarna överskattar sig själva. 

 

 Pojkar beskrivs oftare än flickor som en grupp som är svår att nå och som behöver 

”pushas” för att komma till samtal eller komma igång med sitt gymnasieval. 

 

 Manliga vägledare är mer bestämda med att plocka in elever till samtal, medan kvinnorna i 

större utsträckning accepterar att eleverna inte kommer till samtal. 

 

 Återkommande i intervjuerna är vikten av personliga kontakter och att vara synlig i skolan. 

Detta upplevs ha större betydelse än vägledarens könstillhörighet. 

 

 Det råder delade meningar om nyttan eller riskerna med riktade vägledningsinsatser, men 

återkommande är att viktigast för att nå en underrepresenterad grupp är att bygga upp 

personliga relationer med eleverna och klargöra för dem vad studie- och yrkesvägledning 

är. 
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5. Analys 

Detta kapitel behandlar undersökningens resultat och tolkar det mot bakgrund av den tidigare 

forskning och litteratur som presenterades i kapitlet Bakgrund. 

5.1 Pojkars uppsökande av vägledning  

Resultatet visar att vägledarnas upplevelse är att det inte är någon skillnad mellan pojkars och 

flickors uppsökande av vägledning, då det endast är en av respondenterna som menade att pojkar 

var underrepresenterade i att söka vägledning. Respondenternas upplevelser av pojkars uppsökande 

av vägledning tyder på ett avvikande resultat jämfört med de kvantitativa undersökningar som 

utförts av Gruffman och Schedin (2010) och Mattsson Ottoson (2008), och den kvalitativa 

undersökning som Sandell (2007) utfört, som alla visat att pojkar var underrepresenterade i att 

självmant söka studie- och yrkesvägledning. Tidigare undersökningar som däremot liknar resultatet 

är den kvantitativa undersökning som Perrone, Sedlacek och Alexander (2001) och den kvalitativa 

undersökning som Denian och Johansson (2012) utfört, där ingen skillnad mellan könen kunde ses. 

Flera upplevda skillnader har dock framkommit i intervjuerna. En respondent visade att fler pojkar 

än flickor inte kommer till inbokade samtal, och flera av studie- och yrkesvägledarna har lagt märke 

till att pojkarna tar längre tid på sig att komma till vägledningen. Vissa av vägledarna, främst 

männen, känner sig även tvungna att hämta in en del av pojkarna som inte självmant kommer till 

samtal inför gymnasievalet. Pojkarna beskrivs ha ett större behov av stöttning och att bli ”pushade”, 

och flickor och pojkar upplevs även generellt ha olika typer av frågeställningar. Pojkars inställning 

till studie- och yrkesvägledning beskrivs oftare än flickors inställning vara att det är onödigt eller 

rentav pinsamt. 

5.2 Essentialistiska och socialkonstruktionistiska förklaringar  

De förklaringar som vägledarna själva ger till de skillnader de upplever mellan pojkar och flickor är 

dels essentialistiska, dels socialkonstruktionistiska. De essentialistiska förklaringarna tar sin 

utgångspunkt i att pojkar och flickor i den här åldern av naturen uppfattas ha olika mognadsnivåer. 

Två respondenter sa uttryckligen att pojkarnas mognadsnivå är ett hinder. Liknande tankar förs 

fram i SOU 2010:52, där pojkar i högstadieåldern, jämfört med flickorna, beskrivs ha svårt att klara 
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av eget ansvarstagande. Undersökningen har visat att majoriteten av respondenterna inte kallar 

samtliga elever till samtal, vilket kan tyckas lägga ansvaret på eleverna att själva boka in samtal. 

Pojkars sena, eller uteblivna, uppsökande av vägledning kan då uppfattas vara ett tecken på att 

ansvaret att själv söka vägledning får olika utfall för pojkar och flickor. 

 

Det går att se tre spår i respondenternas tankar som går att tolka som socialkonstruktionistiska 

förklaringar: elevernas skilda inställning och attityd till vägledning, elevernas bakgrund och 

slutligen att de försöker leva upp till sociala ideal. 

Studie- och yrkesvägledarna för fram tankar om att anledningen till att pojkar söker vägledning 

senare eller är svårare att nå handlar om deras inställning och attityd. Pojkarna beskrivs av flera 

vägledare vilja vara självständiga, mindre benägna att utforska alternativ och mer benägna att se 

vägledning som ”onödigt”. Den ”anti-pluggkultur” som flertalet författare, debattörer och forskare 

anser finns bland pojkar menar de kan visa sig genom att pojkar inte vill visa att de engagerar sig i 

skolarbetet. Idealet, menar litteraturen, är istället att lyckas utan att anstränga sig (Nyström, 2012; 

Arvastson och Ehn, 2007; Frosh, Pattman och Phoenix, 2002; Nordberg, 2008; m.fl.). Relaterat till 

respondenternas upplevelser kan det uttryckas som att pojkarna kan känna att de vill klara av allt 

som har med gymnasievalet att göra själva, utan att få hjälp och utan att visa att de engagerar sig 

och kanske även ibland oroar sig över sin framtid. Resultatet tyder på att denna upplevelse av 

attityd och inställning av självständighet hos pojkarna hittas främst hos de deltagande manliga 

studie- och yrkesvägledarna. 

 

En vägledare tror själv att elevernas benägenhet att söka vägledning hör ihop med föräldrarnas 

socioekonomiska och sociala status, de föräldrar som själva anser att det är självklart att uppsöka 

psykologer, coacher och liknande överför denna inställning till sina barn. Det här visar den möjliga 

betydelsen elevernas bakgrund spelar för deras inställning till vägledning. Detta är något som 

Högdin (2007) också tar upp och menar att det är föräldrarnas inställning till skola och utbildning 

som påverkar elevernas engagemang och motivation till sina studier. 

 

De upplevda skillnaderna i attityd kan även tolkas mot bakgrund av Connells (2005) teori om att 

det hegemoniska, eller överordnade, maskulina idealet inte ser likadant ut överallt. Utifrån 

respondenternas upplevelser är det möjligt att tro att de pojkar som beskriver det som pinsamt och 

avvikande att uppsöka vägledning och de pojkar som ser det som självklart förhåller sig till olika 

ideal för en hur en pojke ”ska vara”. Detta avvaktande i att söka vägledning, och inställningen till 

vägledning, från pojkarnas sida kan även tolkas mot bakgrund av den könsroll som, enligt 

Gottfredson (2002), barn och ungdomar anammar i den sociala kontext de lever i. Samhället skapar 

det sociala könet som gör att pojkar och flickor växer upp med olika förväntningar på sig att bete 

sig på ett visst sätt (Connell, 2009; Karlson, 2003). Frisén och Hwang (2006) menar att pojkar tycks 

ha svårare än flickor att bryta mot de sociala könsrollerna. Denna uppfattning återspeglas också 

delvis i respondenternas upplevelser då ett par av dem spontant nämner att flickor oftare söker 

typiskt mansdominerade program på gymnasiet än tvärtom. Det maskulina ideal som beskriver män 

som starka, självständiga och kontrollerade tycks, enligt Mansfield, Addis och Courtenays (2005), 

Rochlen och O’Brien (2002) och Rochlen och Blazinas (2002) undersökningar om mäns 

hjälpsökande och attityd till vägledning, göra att vissa män uppfattar hjälpsökande och vägledning 

som stigmatiserande, något som med andra ord överensstämmer med hur vissa respondenter 

upplever pojkars inställning till vägledning. 
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Hälften av vägledarna nämner att pojkarna gärna kommer till studie- och yrkesvägledaren i grupp 

och andra hälften anser att pojkarna helst kommer ensamma till samtal. I pojkarnas fall kan detta 

resultat bero på individuella skillnader, men även vilket sorts stöd pojkarna anse sig ha i sin 

kamratgrupp. Vissa kamratgrupper kanske föredrar att gå tillsammans för att minska det dramatiska 

i att söka vägledning, medan i andra kamratgrupper passar de pojkar som känner behov av att söka 

vägledning på när den övriga kamratgruppen inte ser på. Ludwikowski, Vogel och Armstrongs 

(2009) resultat visar att männen kände sig påverkade av familjens och vännernas tankar om att de 

hade behov av att söka vägledning. Mot bakgrund av det går det att göra tolkningen att pojkar ofta 

är angelägna om sina kamraters åsikter om att söka vägledning. De pojkar som söker i grupp 

beskrivs av flera respondenter ofta inledningsvis vilja prata om annat än vägledning, vilket kan 

tolkas som en försiktighet och att pojkarna provar sig fram, antingen inför varandra eller inför 

vägledaren. 

5.3 Upplevelser av vägledningssituationen med pojkar 

En majoritet av respondenterna upplever skillnader mellan pojkar och flickor i 

vägledningssammanhang. Pojkars frågor beskrivs vara mer kortfattade och konkreta, oftare handla 

om yrkesprogram och vara mindre utforskande och resonerande än flickors frågor. Några 

respondenter nämner att pojkarna gärna ställer frågor i korridoren, spontana frågor som vägledarna 

tror uppkommer just när de ser studie- och yrkesvägledaren. Det framkommer även i intervjuerna 

att pojkar är mer självsäkra och de beskrivs av tre av de manliga vägledarna rentav överskatta sig 

själva, medan flickor oftare beskrivs som oroliga inför sin framtid och mer benägna att se 

högskolestudier som viktiga. Detta kan tolkas mot bakgrund av Gruffman och Schedin (2010), som 

menar att flickor är mer osäkra och pojkar tänker mer kortsiktigt, Ginevra et als (2012) och Ferrari, 

Nota och Soresis (2010) studier som tyder på att pojkar tänker mer kortsiktigt än flickor och Cox 

(2005) intervjuer med studie- och yrkesvägledare som upplevde att män generellt tyckte att det var 

svårare att söka hjälp och inte var ute efter längre samtal, utan snarare ville har svar på korta frågor. 

Balin och Hirschis (2010) kvantitativa studie kan dessutom tolkas som att det finns ett samband 

mellan hur osäkra eleverna känner sig angående sitt karriärväl och hur positivt inställda de är till att 

söka vägledning. Om pojkarnas tidsperspektiv är kortare, samtidigt som de känner sig säkrare på 

sina val och lägger mindre tid på att utforska sina alternativ, är det möjligt att tro att de ser ett 

mindre behov av vägledning än flickor.  

 

Högdin (2007) menar att en förklaring till skillnaden i engagemang för studierna kan vara att 

arbetsmarknaden ser olika ut för kvinnor och män, där det finns ett större utbud av manligt 

dominerade yrken utan krav på vidare utbildning. Det tyder, menar hon, på att pojkar kan vara av 

den uppfattningen att det “löser sig” utan att de behöver engagera sig i sina studier. En liknande 

uppfattning uttrycktes rakt ut av en respondent som upplevde att pojkarna känner att bara de 

kommer in på ett gymnasieprogram ”löser det sig”, samtidigt som två respondenter uttryckte att 

flickor oftare än pojkar känner ett behov av att läsa vidare på universitetet. Det är därför mot 
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bakgrund av litteraturen och resultatet möjligt att göra tolkningen att pojkar är, eller åtminstone 

upplevs vara, självsäkrare och önskar en annan typ av vägledning än flickor. 

 

Det finns forskning som visar att lärare bemöter elever olika utifrån kön och att lärare själva 

upplever skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare (Myndigheten för skolutveckling, 2003; 

Forsell, 2006). Grundskoleelever i sin tur tycks i någon mån föredra lärare av samma kön som dem 

själva (Tallberg Broman, 2002; Skolverket, 2006). Ett par av de deltagande studie- och 

yrkesvägledarna i undersökningen uttalade att de strävar efter att inte göra någon skillnad mellan 

pojkar och flickor i vägledningssammanhang, samtidigt som majoriteten av respondenterna uttalar 

tankar om att pojkar och flickor ”är” på olika sätt. Endast en respondent sa att det utifrån antagligen 

skulle gå att se att han omedvetet bemöter pojkar och flickor olika. Denna inställning hos 

respondenterna liknar litteraturen som visar att lärare i skolan ofta har stereotypa föreställningar om 

att flickor och pojkar ”är” på ett visst sätt. I fallet med lärarna visar klassrumsobservationer ofta att 

de trots sina intentioner att bemöta elever lika i praktiken ibland bemöter dem olika utifrån kön. Om 

liknande tendenser finns hos studie- och yrkesvägledare kan denna undersökning däremot inte svara 

på. 

5.4 Tankar om kvinnliga och manliga vägledare   

Enligt Rochlen och O'Briens (2002) studie och deras litteraturgenomgång tycks män föredra att 

vända sig till kvinnliga vägledare, medan Blier, Atkinson och Geers (1987) och Bernstein, 

Hofmann och Wades (1987) studier visade att både män och kvinnor tycks föredra manliga 

vägledare när det gäller studierelaterade ärenden. Skillnaden i resultaten kan tänkas bero dels på att 

deltagarna i de olika studierna har olika åldrar och bakgrund, dels på att undersökningarna har 

skilda tillvägagångssätt. Det faktum att det skiljer 15 år mellan den förstnämnda undersökningen 

och de två andra kan också tänkas påverka. En majoritet av studie- och yrkesvägledarna i denna 

undersökning upplevde antingen att deras egen könstillhörighet inte alls påverkade deras 

vägledningsverksamhet eller elevernas uppfattning om dem, eller hade svårt att sätta fingret på 

huruvida den påverkade. Undersökningen strävar inte efter att ge en bild av huruvida eleverna 

föredrar manliga eller kvinnliga vägledare, men en slutsats som går att dra är att en majoritet av de 

deltagande vägledarna inte upplever sin egen könstillhörighet som en faktor som påverkar 

vägledningssituationen. Det går av resultatet inte att dra några slutsatser om huruvida manliga 

vägledare i högre utsträckning lockar pojkar att självmant söka vägledning. Det tycks snarare vara 

andra faktorer som påverkar hur många elever vägledaren når, så som i vilken utsträckning 

vägledaren kallar till obligatoriska samtal och hämtar de elever som inte självmant kommer. De 

manliga vägledarna tycks i högre utsträckning hämta elever till samtal och därigenom möjligtvis 

når fler pojkar, såväl som flickor. 
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5.5 Tankar kring riktade vägledningsinsatser   

Studie- och yrkesvägledarna är generellt öppna för att rikta vägledningsinsatser mot grupper som är 

underrepresenterade i att söka vägledning. Flera av respondenterna menar också att de redan idag i 

någon mån riktar sin vägledning mot elever som de upplever behöver extra stöd. Det finns med 

andra ord redan ett kompensatoriskt inslag i vägledningen, även om den riktar sig mot enskilda 

elever snarare än grupper av elever. Lindh (1997) diskuterar det paradoxala i att skolans studie- och 

yrkesvägledning ska ske på frivillig basis, samtidigt som hon menar att vägledarna ibland förväntas 

att arbeta uppsökande. En majoritet av vägledarna i undersökningen väljer att inte kalla alla elever 

till samtal, men flera av dem säger också att de i praktiken arbetar uppsökande genom att ibland 

välja att hämta in elever till samtal om de upplever att de behöver extra stöd. Oftast är dessa elever 

pojkar. Utifrån resultatet går det därför att utläsa en tendens till att pojkar som grupp oftare är i 

behov av, eller upplevs vara i behov av, kompensatoriska vägledningsinsatser. Eurydice (2010) och 

Delegationen för jämställdhet i skolan (2010) menar att en god studie- och yrkesvägledning kan ge 

ungdomarna redskap för att bryta könsmönster och välja studie- och yrkesval efter intresse istället 

för efter kön. De anser att det finns för få vägledningsinsatser som riktas till pojkar för att vidga 

deras perspektiv, något som även Sandell (2007) beskriver. En respondent i undersökningen 

beskriver att flickor oftare än pojkar överväger otraditionella studie- och yrkesval, medan flera 

vägledare upplever att pojkar är mindre pålästa, resonerar mindre kring sina val och snabbare ”nöjer 

sig” med sina val.  

Precis som de manliga lärarna i Francis et als (2008) studie som nämnde gemensamma intressen 

som något som gjorde att de kunde knyta an till pojkarna nämner ett par av de manliga vägledarna 

att ett sätt att nå pojkar är att hitta gemensamma samtalsämnen. Exempel på möjliga samtalsämnen 

som nämns är dataspel och skotrar. Även att tala om gymnasiets yrkesprogram förs i ett par 

intervjuer fram som något som kan väcka pojkars intresse. 

 

Det förekommer ibland att flickor placeras bredvid stökiga pojkar i klassrummet för att ”lugna ner” 

pojken (Ivison och Murphy, 2007). En respondent för fram ett liknande resonemang när han 

föreslår att en grupp i vägledningssammanhang med en majoritet flickor och en minoritet pojkar 

kan leda till att pojkarna inspireras av flickornas driv och medvetenhet. Med undantag från detta 

handlar alla respondenters tankar om hur man som vägledare ska nå pojkar som grupp är att göra 

dem mer positivt inställda till vägledning genom att medvetandegöra vad studie- och 

yrkesvägledning är, och framför allt att skapa personliga relationer med dem och utgå från deras 

intressen för att fånga deras nyfikenhet. Johansson (2012) och McGivney (2004) är inne på samma 

spår när de uttrycker att pojkar, och speciellt tonårspojkar, kräver lite mer aktivitet och kreativitet 

för att fånga deras intresse. Johansson (2012) menar att ”fåtöljsamtal" inte alltid passar pojkar och 

att det krävs mer av samtalsledaren för att fånga pojkars intresse och tillit, något som återkommer i 

respondenternas berättelser om att pojkar ofta ställer frågor när de ser vägledaren ute i korridoren 

och att det är genom informella samtal i korridorer, klassrum och uppehållsrum som 

vägledningsprocessen börjar. Eleverna i Tallberg Bromans (2002) fältstudier uttryckte att de gärna 

ville ha en mer personlig relation med sina lärare och att de ville känna att lärarna ”brydde sig”, 

något som tyder på att även elever ser den personliga relationen med de vuxna i skolan som viktig. 
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6. Diskussion 

Kapitlet redovisar först våra ursprungliga antaganden inför denna undersökning för att sedan 

besvara undersökningens forskningsfrågor, för att slutligen gå vidare till våra reflektioner om 

resultatet, metoden och våra tankar om framtida forskning inom området. 

6.1 Våra ursprungliga antaganden  

Våra ursprungliga tankar inför arbetet med denna undersökning grundade sig till stor del i att vi 

läser studie- och yrkesvägledarprogrammet, en utbildning som riktar sig mot skolväsendet. Vi har 

därför tagit del av mycket litteratur som berör skolan, däribland genusperspektiv i skolan, och tagit 

del av aktuell samhällsdebatt om skolan. Intresset för att undersöka grundskolepojkars självmana 

uppsökande av studie- och yrkesvägledning väcktes genom en undersökning som beskrevs 

i kurslitteraturen inom utbildningen. Undersökningen i fråga handlade om gymnasieelevers 

uppsökande av vägledning (Gruffman och Schedin, 2010), men vi tänkte oss att detta fenomen 

eventuellt visar sig redan i grundskolan. För att kunna göra ett väl underbyggt val menar vi att det 

krävs kunskap om vem man själv är och vad man vill göra. Detta är en process som vi anser kan 

och bör börja i god tid före gymnasievalet, så att eleven har förutsättningar att göra ett bra val. 

Utifrån det menar vi att det är viktigt att undersöka elevers inställning till vägledning redan tidigt i 

skolåren. Gymnasieelever är efter sina gymnasieval uppdelade efter sina intressen eller utifrån 

andra sociala faktorer som har påverkat deras val, vilket gör att vissa gymnasieprogram och 

skolklasser är mer könssegregerade än andra. I grundskolan är könsfördelningen i klasserna 

generellt mer jämn då eleverna i grundskolan oftast går på den skola de bor närmast. Det är 

ytterligare en anledning till att vi väljer att undersöka grundskolan.  

Vi upplever att vi i utbildningen får öva på att möta individer och grupper med olika behov och att 

anpassa vägledningen efter den individ vi möter. Det perspektiv vi har mött i utbildningen angående 

vägledning och genus handlar till största delen om hur studie- och yrkesvägledare kan främja 

könsotraditionella val, men däremot har vi inte upplevt någon diskussion om hur vi som studie- och 

yrkesvägledare når pojkar och respektive flickor för vägledningssamtal. 

 

Vi funderade på om en förklaring till att pojkar eventuellt söker mindre vägledning kan vara att 

söka studie- och yrkesvägledning kan uppfattas av pojkar som att söka hjälp. Detta var något som 

respondenterna hade delade meningar om. Tanken uttrycktes i ett par av intervjuerna att pojkarna, 

som vill visa sig tuffa och coola, inte söker hjälp då det är pinsamt att visa sig svag. Även 

litteraturen stödjer till viss del denna föreställning. Vi tänkte oss också att en möjlig förklaring är att 

vägledarprofessionen är kvinnodominerad. Ett par undersökningar vi har läst pekar på att pojkar 

föredrar manliga lärare och att såväl manliga som kvinnliga studenter föredrar att tala med män om 
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sina studierelaterade problem. Vi spekulerade i om vissa pojkar känner att en kvinnlig studie- och 

yrkesvägledare inte kan relatera till deras intressen och gissade utifrån det att manliga vägledare i 

högre grad lockade pojkar till vägledning. Denna tanke stöddes inte direkt av undersökningens 

resultat, även om ett par manliga vägledare uttryckte att de kunde knyta an till just pojkar utifrån 

gemensamma intressen.  

 

Den ”antiplugg-kultur” som litteraturen menar finns bland vissa pojkar i skolan såg vi också som en 

möjlig förklaring till eventuella skillnader. Det anses, menar litteraturen, “tjejigt” att plugga och att 

öppet visa att man anstränger sig. De flesta respondenter hade upplevelsen att pojkarna kom senare 

till studie- och yrkesvägledaren, ofta först under omvalsprocessen till gymnasiet, vilket kan tolkas 

som att de vill klara valet själva utan hjälp. Det kan också tolkas som att pojkarna möjligtvis inte 

vill visa inför andra att de är engagerade och anstränger sig för att planera sina framtida studier. Av 

våra ursprungliga antaganden är detta därför det som mest liknar respondenternas upplevelser och 

litteraturens teorier. 

6.2 Svar på undersökningens forskningsfrågor  

Den första forskningsfrågan som inledningsvis ställdes i denna undersökning var hur studie- och 

yrkesvägledare upplevde att pojkar i grundskolan självmant uppsökte vägledning. Det spontana 

svaret var att sju av de åtta tillfrågade vägledarna upplevde att pojkar och flickor uppsökte studie- 

och yrkesvägledning i samma utsträckning. Under samtalets gång visades det senare vid vissa 

intervjuer att pojkarna var överrepresenterade i att inte komma till de samtal som de blivit inbokade 

på och att flera vägledare kände sig tvungna att hämta in just pojkarna för samtal gällande 

gymnasievalet i slutet på omvalsperioden. Detta ger alltså ett ambivalent resultat då 

respondenternas upplevelser gällande pojkars uppsökande av vägledning delvis var motstridiga. 

 

Den andra forskningsfrågan behandlade hur studie- och yrkesvägledaren upplever  

vägledningssituationen med pojkar i grundskolan. Majoriteten av vägledarna hade en uppfattning 

om hur pojkar “är”, vilket i deras ögon innebar kortare framförhållning i jämförelse med flickorna 

och att pojkarnas frågor var mer konkreta och praktiska. Flera respondenter upplevde skillnader i 

attityden till vägledning mellan pojkar och flickor: flickor beskrevs oftare som mer öppna för 

vägledning än pojkarna. Vägledarna var enhälliga i att en förutsättning för att ens få till en 

vägledningssituation med de flesta pojkar krävde en personlig relation med dem. Detta tacklade 

vägledarna ofta med att försöka vara ute i skolans korridorer så mycket som möjligt för att möta 

pojkarna där de är. 

 

Den tredje forskningsfrågan ville lyfta studie- och yrkesvägledarnas tankar kring riktade 

vägledningsinsatser för pojkar i grundskolan. Vägledarna var generellt positiva till riktade 

vägledningsinsatser mot en grupp som var underrepresenterad i att söka vägledning. Flertalet 

vägledare ansåg att de redan nu hade riktade insatser mot exempelvis elever som inte klarar målen 

för att bli behöriga till gymnasieskolan, en insats på individnivå där det är betygen som bestämmer 
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vem som blir föremål för den extra vägledningsinsatsen. Några av vägledarna ansåg inte att de ville 

rikta sin vägledning mot en viss grupp och framförde tankar om att det blir utpekande. Ungefär 

hälften av vägledarna upplevde att pojkarna gärna kommer i grupp när de självmant uppsökte 

studie- och yrkesvägledaren, och den strategi som vägledarna såg låg närmast till hands om de 

skulle utföra riktade vägledningsinsatser mot pojkar var att genomföra gruppvägledning med 

pojkarna. Respondenternas tankar om gruppvägledningen såg lite olika ut, men den gemensamma 

grundtanken var att få igång pojkarnas tankeprocess om att grundskolan snart är slut, samtidigt som 

vägledaren skulle få chans att visa upp sig för att bli ett känt ansikte för pojkarna. Genom att 

dessutom tydliggöra vad vägledning är trodde respondenterna att vissa pojkar kunde bli mer 

benägna att själva uppsöka vägledning. 

6.3 Våra reflektioner och tankar kring resultatet  

I denna uppsats har vi tecknat en bild av hur pojkars situation i skolan idag framställs som 

problematisk i media, litteratur och forskning. Vi har visat på de olika förklaringar som förs fram 

till den upplevda problematiken och frågat oss om problematiken även går att relatera till 

vägledningen i grundskolan. Som studie- och yrkesvägledare i grundskolan är du en aktör på en 

arena där könsroller produceras och reproduceras. Vi menar att det därför är rimligt att anta att även 

vägledningen påverkas av de faktorer som inverkar på elevers inställning till skolan och deras 

föreställningar om vad som är acceptabelt för flickor respektive pojkar. Relationen mellan pojkars 

påstådda problematik i skolan och vägledningen i skolan är ett område vi anser behöver belysas 

mer, och vi är förvånade över att pojkars inställning till vägledning inte nämns i debatten kring 

pojkars studieresultat.  

 

Som vi tidigare har nämnt avvaktade vi i samband med intervjun med att informera om att studien 

skulle fokusera på specifikt pojkar och vägledning. Syftet var att få studie- och yrkesvägledarnas 

spontana upplevelse av huruvida pojkar uppsöker vägledning i jämförelse med flickorna. Generellt 

upplevde studie- och yrkesvägledarna ingen skillnad mellan flickorna och pojkarnas självmana 

uppsökande av vägledning. Detta var en fråga som flertalet av vägledarna inte heller hade 

reflekterat över, och ingen av vägledarna utförde någon kontinuerlig dokumentation över vilka 

elever som besökte dem, oavsett om det var bokade samtal eller spontana självmana besök från 

elevernas sida. Något som slog oss var att vägledarnas upplevelser var delvis motstridiga – de 

kunde inledningsvis säga att det inte fanns några skillnader i pojkars och flickors uppsökande eller 

inställning, samtidigt som det senare i intervjuerna uttrycktes att skillnader fanns. Det får oss att 

fundera på om detta är en fråga som vägledare ibland inte reflekterar över. Utifrån att tidigare 

litteratur också visar motstridiga uppgifter om huruvida pojkar uppsöker mindre vägledning än 

flickor tänker vi att det vore värdefullt om frågan lyfts inom professionen och att vägledare i större 

utsträckning uppmärksammar mönster i elevernas uppsökande. Om en grupp elever – oavsett vilken 

– tycks uppsöka mindre vägledning kan det behöva diskuteras och undersökas vidare. Vi tror även 

att det är en fråga där vägledarprofessionen har mycket att vinna på erfarenhetsutbyte med 



39 

varandra: om pojkar söker mindre vägledning på vissa skolor men inte på andra, vad kan det bero 

på? Tycks det finnas arbetsmetoder på somliga skolor som i högre utsträckning lockar alla elever? 

 

Respondenternas generella upplevelser av vägledningssituationen med pojkar är att pojkar har 

konkreta och mer praktiska frågor och ett kortare tidsperspektiv. De vägledare som upplever det har 

förklaringar som handlar om att pojkar “är” på ett visst sätt. Något som däremot inte har lyfts av 

respondenterna i intervjuerna är funderingar om pojkarnas attityd och benägenhet att söka 

vägledning kan påverkas av vägledarens egen inställning och bemötande, eller om det som sker i 

mötet mellan vägledaren och eleven kan påverka vägledningen. Vägledarna tenderar med andra ord 

att förlägga förklaringen till eventuella skillnader i pojkars och flickors uppsökande av vägledning 

till egenskaper hos eleverna, till något som finns utanför det som sker i samtalet. Bilden av både 

pojkar och flickor som kan anas i intervjuerna påminner om den stereotypa bilden av grupperna 

som finns i skolan och samhället i stort. Pojkar beskrivs vara mindre intresserade av att utforska 

sina alternativ och upplevs ta mindre eget ansvar vilket leder till att vägledarna känner sig tvingade 

att hämta dem till samtal. Nyckelord som förs fram som lockande för pojkar är exempelvis dataspel 

och gymnasiets yrkesprogram. Det är också intressant att se att vägledarna har tydliga bilder av att 

pojkar och flickor ”är” på ett visst sätt, samtidigt som de flesta inte ser några större skillnader i hur 

manliga och kvinnliga vägledare ”är” eller beter sig. Det får oss att fundera på om vägledarna i 

högre grad reflekterar över elevernas beteende än sitt eget och på vilka eventuella konsekvenser det 

kan få. Om vi upplever stereotypa beteenden hos pojkar och flickor menar vi att det finns anledning 

att reflektera över varför vi inte i samma utsträckning upplever att vi själva uppvisar stereotypa 

beteenden utifrån vår könstillhörighet. Vi är alla påverkade av samhället vi lever i och av de 

stereotypa bilderna av manligt och kvinnligt vi möter. Som deltagare i samhället inte bara påverkas 

vi, utan vi påverkar även andra. Liksom det är svårt att vara medveten om de signaler vi sänder ut 

kan det vara svårt att alltid vara medveten om sina fördomar och beteenden i mötet med andra 

människor. Vi anser att alla människor har fördomar och i någon mån beter sig olika efter vilken 

människa man möter. Utifrån det tänker vi att i en profession som vägledaryrket krävs 

självmedvetenhet och stunder för reflektion, och vi ser en risk med att inte ta sig tid för detta då 

våra omedvetna föreställningar lätt tar över vägledningssituationen.  

 

Samtidigt är vi medvetna om att tidsbrist är ett problem som många vägledare tvingas hantera i sina 

verksamheter. Under denna undersöknings gång har vi mött åtta engagerade studie- och 

yrkesvägledare med en vilja och önskan om att på olika sätt göra vägledningen tillgänglig och 

attraktiv för alla elever, såväl flickor som pojkar. Tidsbrist nämndes ofta som ett hinder för att 

omsätta ambitioner till verklighet. Majoriteten av våra respondenter arbetar deltid och har ansvar 

för ett relativt stort elevunderlag, något som inte alls är en ovanlig situation för vägledare idag. 

Något som också blev påtagligt i intervjuerna var att samtliga respondenter när de ombads fritt 

beskriva sin vägledningsverksamhet uteslutande beskrev sitt arbete med årskurs nio och, i vissa fall, 

med årskurs åtta. Vissa respondenter nämnde tankar de hade om att arbeta med yngre årskurser, 

men såg det i dagsläget inte som möjligt. Ambitionen med vår undersökning var från början att 

undersöka vägledarnas arbete med grundskolepojkar i alla åldrar, men utifrån hur vägledarnas 

verklighet ser ut kom arbetet att mestadels fokusera på elever i nian och särskilt gymnasievalet. Vi 

ser det här som ytterligare ett tecken på att tidsbrist gör skolans vägledningsverksamhet mer 

begränsad än vad vägledarna själva önskar och menar att det finns anledning att väcka frågan om 

vägledarnas situation i grundskolan påverkar vägledningens kvalitet.  
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I den litteratur och de intervjuer som denna undersökning har baserats på förs båda essentialistiska 

och socialkonstruktionistiska förklaringar fram för hur pojkar och flickor som grupper ”är”. Vi vill 

problematisera det faktum att de studie- och yrkesvägledare vi har intervjuat tycks uppfatta att 

pojkar och flickor ”är” på ett visst sätt, samtidigt som vi vill vara tydliga med att vi inte 

nödvändigtvis tror att deras upplevelser är felaktiga. Pojkar och flickor idag möter sociala 

förväntningar utifrån sin könstillhörighet och tvingas på något sätt förhålla sig till det, samtidigt 

som skolan är en arena där samspelet mellan elever och vuxna kan reproducera traditionella 

könsmönster. Vi ser det därför som rimligt att vägledarnas upplevelser till stor del speglar 

verkligheten. Skillnaden i betyg mellan pojkar och flickor i skolan är odiskutabel och kan ses som 

ett exempel på att det existerar faktiska skillnader mellan dessa två elevgrupper. Orsakerna till 

dessa skillnader tror vi är komplexa och möjligen en kombination av både essentialistiska och 

socialkonstruktionistiska faktorer. Vägledare i skolan sitter också i en komplex situation där de, 

menar vi, måste reflektera över att det tycks finnas vissa generella skillnader mellan pojkars och 

flickors inställning till vägledning, samtidigt som de måste se varje individ som unik. Vi ser ingen 

enkel lösning på det här, men ser det som värdefullt att frågan lyfts ytterligare i framtiden. 

 

Delar av den litteratur vi har läst menar att bilden av den ideala eleven i skolan är bilden av en 

flicka. Liknande tankegångar tycker vi oss kunna ana i delar av respondenternas beskrivningar av 

samtalen med flickor respektive pojkar. En respondent uttrycker att samtalen med flickorna är 

roligare eftersom de innebär en process, i motsats till pojkarnas korta och praktiskt inriktade samtal. 

En annan respondent säger att när samtalen blir korta har processen inte tagit så lång tid som han 

tycker att den borde ta. Med utgångspunkt i oss själva kan vi känna att vi som vägledare har en bild 

av hur studie- och yrkesvägledning idealiskt sett ”ska vara” – vi personligen föreställer oss det just 

som en utforskande, perspektivvidgande process. Därmed inte sagt att det är vad de vi möter 

föreställer sig eller vill ha. Vi reflekterar över om det finns en risk med att som vägledare ha en klar 

föreställning om hur en vägledningsprocess ”ska gå till”. Riskerar vi då att misstolka eller rent av 

att stöta bort de vi möter som vill ha en annan typ av process? Vägledning måste, som alla 

respondenter också uttryckte, i stor utsträckning kunna vara flexibel och anpassningsbar efter 

behoven och önskemålen hos dem vi möter. Vi ser det därför som viktigt att självkritiskt reflektera 

över att vår egen bild av vägledningsprocessen inte alltid är det bästa för den vi möter. Om det som 

delar av litteraturen och vissa respondenter upplever stämmer och pojkar och män som grupp 

generellt föredrar kortare, mer praktiskt inriktade samtal, är det kanske vår egen inställning till 

vägledning som bör anpassas snarare än deras inställning? 

Vi vill också påpeka att tre av respondenterna, samtliga kvinnor, säger att de alltid har haft lätt att 

prata och få kontakt med pojkar och vi tror att vilken typ av samtal ett möte utmynnar i har många 

gånger mer med vägledarens egen personlighet att göra snarare än könstillhörighet. Det är omöjligt 

att som vägledare helt bortse från egna preferenser och uppfattning om hur ett vägledningssamtal 

bör se ut, inser vi, samtidigt som vi ser det som viktigt att våga vara öppen för att processen kan ta 

sig väldigt många olika uttryck och att det ena inte nödvändigtvis är bättre än det andra. 

 

En ytterligare fråga som vi anser behöver problematiseras är frågan varför eller om det 

överhuvudtaget är ett problem om det stämmer att pojkar söker mindre eller senare vägledning. 

Pojkar beskrivs både av litteraturen och de intervjuade studie- och yrkesvägledarna som mer 

självsäkra och mindre oroliga för sin framtid. Den rapport från Lärarnas Riksförbund (2012) som 

visar att en låg studie- och yrkesvägledartäthet i grundskolan hänger samman med att eleverna löper 

20 procent högre risk att göra studieavbrott i gymnasieskolan visar samtidigt att flickor är mer 
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benägna än pojkar att göra studieavbrott och att en låg studie- och yrkesvägledartäthet får en större 

negativ effekt för flickor än pojkar. Om pojkarna upplever mindre oro och i mindre utsträckning 

hoppar av gymnasiet, kan vi då hävda att de har något att vinna på att få mer eller tidigare 

vägledning? Om vägledningens syfte är att anpassa sig efter individens behov, är det då i själva 

verket bara vår egen uppfattning om att vägledningen “ska” komma alla till godo som gör att vi 

som profession uppfattar det som ett problem om vissa elever väljer att inte uppsöka oss? Det som 

vi anser talar för att det tycks finnas en faktisk problematik när det kommer till pojkar och 

vägledning är att både litteraturen och respondenternas berättelser antyder att det finns vissa pojkar 

som känner sig obekväma med att söka vägledning just utifrån att de upplever att det kolliderar med 

de maskulina ideal de försöker leva upp till. De pojkar som respondenterna beskriver att de hämtar 

till samtal riskerar även ofta, enligt respondenterna, att exempelvis inte komma in på gymnasiet om 

de inte hämtas till samtal eftersom de antingen annars inte gör ett val i tid eller har missförstått 

behörighetskraven. Det tycks därför finnas direkta negativa konsekvenser av pojkars inställning till 

vägledning som vi anser förtjänar att lyftas ännu mer i framtida forskning.  

 

Vikten av en personlig relation med eleverna, framför allt med pojkarna, var något som samtliga 

respondenter var överens om. Respondenterna anser också att det är på denna punkt mer tid bör 

läggas, men att det är här som tiden dras in beroende på hur stor tjänst studie- och yrkesvägledaren 

har. Den personliga relationen är något som samtliga respondenter anser byggs upp genom att de 

visar sig ute på skolan och när de pratar med eleverna i korridorerna. Respondenternas åsikter har 

varit att ju mer kända de är för eleverna, desto mer benägna är eleverna att ta kontakt med 

vägledaren för frågor och funderingar. Vi tror också, precis som respondenterna, att det är viktigt 

att vägledaren är känd på skolan och att det är viktigt att eleverna kan känna sig bekväma med att 

komma fram och prata med vägledare. Men vi kan även se en risk med att vägledarna försöker 

skapa kontakt genom att bli kompis med eleverna, då vägledarens roll på skolan samtidigt måste 

vara vuxen och professionell. I likhet med Littrell, Caffrey och Hoppers (1987) experiment som 

visade vikten av rykten upplever ett par av vägledarna i denna undersökning att rykten om den 

enskilda vägledaren är viktiga för elevernas villighet att uppsöka vägledning. Den vikt som elever 

lägger vid rykten tror vi är lite av ett tveeggat svärd för vägledare. Å ena sidan kan positiva rykten 

skapas ju fler elever som har kontakt med vägledaren, vilken kan skapa en positiv bild av 

vägledning som fenomen. Å andra sidan kan mer personliga relationer innebära en ökad risk för 

missförstånd eller konflikter som gör att elever bildar sig en uppfattning om vägledaren som person 

och att negativa rykten skapas som indirekt påverkar elevernas inställning till vägledning. Nordberg 

(2008) upplevde i samband med klassrumsobservationer att ju mer personliga och informella 

lärarna var i sina konversationer med eleverna, desto mer benägna var de att förstärka traditionella 

könsmönster. Vår slutsats är att mycket finns att vinna på att bygga personliga relationer med 

elever, men att det också kräver att vi som vägledare försöker vara medvetna om möjliga 

konsekvenser av det. Som en respondent uttryckte det, vi är vägledare oavsett om vi sitter på vårt 

kontor eller i soffan i uppehållsrummet. 

 

Något vi slogs av var respondenternas generellt positiva syn på riktade vägledningsinsatser, även 

om det fanns undantag. Studie- och yrkesvägledning ska, enligt studie- och yrkesvägledarnas 

intresseorganisation inom Lärarnas Riksförbund
5
, vara frivillig. Vår förutfattade mening var att 

riktade insatser mot grupper eller individer skulle anses strida mot det frivilliga i vägledning. Just 

                                                      
5
 http://www.lr.se 2013-05-26 
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frivilligheten är något som de flesta respondenter trots allt nämnde under intervjuerna och de flesta 

respondenter var måna om att informera eleverna om att studie- och yrkesvägledningen är frivillig, 

samtidigt som vissa elever hämtades till samtal. Intressant var också att respondenterna generellt 

var mer positiva till riktade insatser på individnivå än mot grupper av elever. De negativa, 

utpekande konsekvenser som ett par respondenter nämnde gällande riktade vägledningsinsatser 

gällde i samtliga fall insatser mot grupper. Liknande resonemang om insatser på individnivå 

förekom inte i någon av intervjuerna. Skolan ska följa Skollagen (SFS 2010:800) och under 

paragraferna 29 och 30 som behandlar skolans studie- och yrkesvägledning står ingenting om att 

vägledningen ska vara frivillig. Vi funderar på att om grundskolans vägledning inte var frivillig 

kanske pojkarna inte skulle avvakta med att självmant söka vägledning. Genom att alla elever kallas 

till obligatoriska samtal tror vi att en del av det ”pinsamma” vissa elever kan förknippa med 

vägledning kan lindras när det inte längre finns någon risk att sticka ut genom att självmant söka 

vägledning. Ett ytterligare argument för att kalla samtliga elever är att det i våra ögon blir mer 

utpekande att hämta vissa enskilda elever till samtal eftersom det kan signalera att dessa elever på 

något sätt har gjort något fel. Om det främst är pojkar som blir hämtade undrar vi om det i sin tur 

kan påverka deras syn på vägledning negativt? Vi inser att vägledare förmodligen alltid kommer att 

behöva arbeta mer uppsökande mot vissa elever, men vi ser en vinst i att vägledningen som 

fenomen så långt det är möjligt ska uppfattas som något som alla elever är delaktiga i. 

De strategier för att locka fler pojkar till vägledning som nämndes av respondenterna handlade i 

flera fall om att ha gruppvägledning med pojkar. Utifrån den litteratur som visar att könssegregerad 

undervisning i skolan tycks uppfattas negativt av vissa elever och positivt av andra (Francis et al, 

2008; Ivinson och Murphy, 2007) och utifrån studier som visar att pedagogers bemötande av elever 

utifrån elevernas kön riskerar att förstärka könsroller (Myndigheten för skolutveckling, 2003; 

Nordberg, 2008; Tallberg Broman, 2002) menar vi att det är värt att problematisera huruvida en 

strategi som utgår från pojkar som stereotyp grupp är det bästa alternativet.  

 

Tankar om att eleverna behöver mer information om vad studie- och yrkesvägledning är har också 

lyfts under intervjuerna och återkommer även i litteraturen om det stigma vissa män upplever 

gällande att söka vägledning. Utifrån studier som visar att män var mer positivt inställda till 

vägledning efter att ha fått information om vad vägledning innebär (Rochlen och Blazina, 2002; 

Littrell, Caffrey och Hopper, 1987) tror vi att detta är något viktigt att beakta i diskussionen om 

pojkars uppsökand av vägledning. Vi tänker också att om man ska kalla skolans vägledning frivillig 

måste eleverna veta vad de tar ställning till. Om de inte känner sig säkra på vad vägledning innebär, 

är det rimligt att vi kräver att de själva ska bestämma huruvida det är något för dem eller inte? När 

det kommer till likvärdigheten i skolans studie- och yrkesvägledning kan elevernas behov förstås se 

olika ut, men om det är en grupp som känner behov av att träffa studie- och yrkesvägledaren men 

tenderar att avvakta med att söka vägledning oavsett om det beror på okunskap om vad vägledning 

är eller på grund av sociala grupptryck blir resultatet att den gruppen får mindre tid för en 

perspektivvidgande vägledningsprocess. Som vi påpekade ovan är det heller inte nödvändigtvis vad 

alla vill eller behöver få ut av vägledningen, men vi anser att en öppen relation och god 

kommunikation mellan elev och vägledare ger de bästa förutsättningarna för att eleven ska få ut så 

mycket som möjligt av sin studie- och yrkesvägledning. 
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6.4 Resultatdiskussion  

Resultatet belyser åtta studie- och yrkesvägledares upplevelser av pojkars självmana uppsökande av 

vägledning, vilket var det vi ville belysa med denna undersökning. En begränsning i 

undersökningen är att den enbart behandlar vägledare verksamma i Stockholm. Vi kan därför inte 

svara på om det finns regionala skillnader i vägledares upplevelser. Respondenterna som blev 

utvalda att delta i undersökningen var de åtta första vägledarna, utifrån en jämn könsfördelning, 

som svarade på missivbrevet. Det skulle kunna innebära att de är mer intresserade av genusfrågor 

och därför har reflekterat mer över de ämnen som undersökningen belyser än gemene vägledare 

som är verksam inom grundskolan. Något som vi anser talar emot det är att majoriteten av 

respondenterna uppfattade att frågorna var svåra och att de var tvungna att tänka till innan de 

svarade. Vi vill också påpeka att respondenternas upplevelser givetvis bara är deras egna och att vi 

inte kan dra några långtgående slutsatser om hur vägledare i allmänhet upplever vägledning av 

pojkar. Trots detta anser vi att de tendenser vi tycker oss kunna utläsa ur resultatet är intressanta 

och förtjänar att diskuteras och belysas ytterligare i framtida forskning. 

 

Undersökningens förtjänster är just att den har bidragit till kunskapsområdet med några 

yrkesverksamma studie- och yrkesvägledares upplevelser och visar på att det behövs mer forskning 

inom ämnet pojkar och vägledning. Den visar även att vi som vägledare behöver fundera över hur 

vi ser på pojkar och flickor. Tidigare forskning vi har tagit del av har inte i någon större 

utsträckning undersökt vägledarnas upplevelser och deras tankar om förklaringar till eventuella 

skillnader i uppsökande. Vi anser att det finns en kunskapslucka i den svenska forskningen som 

behandlar detta område; det finns mycket forskning om lärare - elever men inte mycket om 

vägledare - elever och ännu mindre om vägledare - pojkar. Den forskning som finns som belyser 

hur vägledares uppfattningar om pojkar och flickor kan påverka vägledningen belyser främst hur 

samtalet påverkas, inte hur själva uppsökandet av vägledning påverkas. Denna undersökning 

antyder att pojkar i större utsträckning blir hämtade till vägledningssamtal, ett intressant resultat 

som vad vi kan se har belysts mycket lite, om alls, i tidigare forskning.  

 

En ytterligare begränsning vi vill ta upp är att vi har jämfört resultatet med både svensk och 

utländsk litteratur, vilket kan vara vanskligt då studie- och yrkesvägledarrollen och vägledningen i 

sig ser olika ut i olika länder. Viss litteratur som vi hänvisar till gällande exempelvis studenters 

åsikter om manliga respektive kvinnliga vägledare utgår från främst amerikanska studier. 

Yrkesrollen som nämns i dessa studier är counselor, ibland career counselor. Vi är medvetna om 

att detta är en yrkesroll som inte helt liknar den svenska studie- och yrkesvägledarrollen utifrån att 

den ofta är mer terapeutiskt inriktad. Det är därför möjligt att ifrågasätta i vilken utsträckning våra 

resultat kan tolkas mot bakgrund av denna litteratur, vilket vi är medvetna om. Vi hänvisar också 

till både kvalitativa och kvantitativa studier där antalet deltagare varierar mellan några tiotal till 

drygt 1000. De skilda resultat litteraturen visar gällande exempelvis pojkars uppsökande av 

vägledning kan delvis bero på att studierna har genomförts på olika sätt och har olika 

deltagarunderlag. Det är därför med viss försiktighet vi vill tolka våra resultat mot bakgrund av den 

litteratur vi hänvisar till. Vi tror trots detta att de allmänna slutsatser vi har dragit utifrån vår 

undersökning är relevanta. Syftet med studien var att få en inblick i studie- och yrkesvägledarnas 

subjektiva upplevelser av vägledning av pojkar och vi har även strävat efter att försöka teckna en 
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bild av hur dessa vägledare beskriver pojkar som grupp, vilket vi anser att vi har lyckats med. De 

olika resultat som litteraturen visar belyser snarast att det är ett område som behöver utforskas mer.  

 

En svaghet med denna undersökning inser vi är att den är gjord på ett relativt litet underlag, åtta 

respondenter, om man jämför med en kvantitativ undersökning där många fler respondenter kunde 

vara representerade. En styrka är att genom att respondenten i intervjun får tala relativt fritt utifrån 

teman ökar chansen att vi får fram det vi söker, det vill säga deras egna subjektiva uppfattningar, 

erfarenheter och tankar. Det har tillåtit oss att leta efter de förklaringar till skillnader som 

respondenterna uttryckt och har bidragit till en ökad förståelse. I samband med intervjun har vi 

erbjudit respondenten att få möjlighet att läsa och godkänna en sammanfattning av intervjun, vilken 

vi har skickat via e-post. Några av respondenterna tackade ja till detta erbjudande. När 

respondenten får se och godkänna en sammanfattning av intervjun minskar vi risken för 

missförstånd och ökar tillförlitligheten i materialet. Det var ingen respondent som utifrån 

sammanfattningarna hade något att invända.  

6.5 Metoddiskussion  

Anledningen till att vi valde en semi-strukturerad form av intervjuer var att vi ville kunna följa med 

i samtalet för att inte missa någon av respondenternas upplevelser som var relevanta, samtidigt som 

vi ville ha med vissa gemensamma frågor och teman för att jämföra respondenternas svar. Inför 

intervjuerna med respondenterna utförde vi en provintervju med en kontrollperson, som också är 

verksam studie- och yrkesvägledare inom grundskolan, för att säkerställa att våra frågor tolkades på 

det sätt vi önskade. Efter denna provintervju skrevs intervjuguiden om något. Genom att minska 

risken för att våra intervjufrågor kan misstolkas så ökar chansen att det resultat vi får besvarar våra 

forskningsfrågor. Vi är medvetna om att vi ändå inte kan vara helt säkra på att respondenterna har 

tolkat våra frågor rätt. Vi ser en brist i den sista frågan i intervjuguiden om hur vägledarna tänker 

kring för- och nackdelar med riktade vägledningsinsatser, vilken vi nu i efterhand har förstått var 

för stor och svårtolkad. 

 

Wärneryd (1990) använder begreppet "social önskvärdhet" och påpekar då risken att respondenter 

anpassar sig till de normer de tror att intervjuaren representerar och därför ger svar som de tror att 

intervjuaren förväntar sig. Frågor som berör genus tror vi ofta är omgärdade av föreställningar om 

vad som är "politiskt korrekt" att tycka. Det finns därför en tänkbar risk att våra respondenter tänker 

att vi som forskare har en förförståelse om vilket sätt att tänka kring och arbeta med genusfrågor 

som är önskvärt, och utifrån det anpassat sina svar. En självkritisk reflektion vi kan göra är att våra 

frågor kan ha gjort att eventuella skillnader mellan pojkar och flickor som vägledarna upplever 

förstärktes, utifrån att vi gav dem kategorierna flicka och pojke, presenterade dem som självklara 

grupper, och bad dem reflektera över dem. 

 

Alternativa metoder vi hade kunnat använda för denna undersökning är fokusgrupper med studie- 

och yrkesvägledare. Anledningen till att vi valde bort fokusgrupper är att vi ville få respondenternas 
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individuella och spontana svar på våra intervjufrågor utan att bli färgade av de andras svar. En 

annan möjlighet hade varit att göra elevenkäter om hur pojkar respektive flickor i grundskolan ser 

på sin egen uppsökning av studie- och yrkesvägledning. Vi valde dock bort elevenkäter då det är 

studie- och yrkesvägledares upplevelse av vägledning av pojkar vi ville undersöka. Vi hade också 

kunnat välja att kombinera intervjuer med observationer av vägledares dagliga arbete. Det hade 

möjligtvis kunnat ge oss en bättre förståelse för hur vägledarnas arbete ser ut och vilka effekter 

deras eventuella strategier får. Vi har valt bort observationer av etiska skäl. Vi befarar att vi genom 

vår närvaro skulle kunna påverka hur bekväma eleverna skulle känna sig att uppsöka sin vägledare, 

vilket möjligtvis skulle kunna äventyra elevernas tillit till sin vägledare och även påverka syftet 

med observationen. 

6.6 Framtida forskning  

Vi har i denna uppsats lyft fram åtta studie- och yrkesvägledares upplevelser av vägledning av 

pojkar i grundskolan.  Inför framtida forskning inom detta ämne skulle ett tänkbart komplement 

vara forskning som belyser pojkars upplevelse av studie- och yrkesvägledning i grundskolan. Det 

skulle vara värdefullt att lyfta hur de beskriver sin egen inställning till vägledning och deras tankar 

och uppfattning om det frivilliga i vägledningen på skolan. Hur ser pojkar i grundskolan på studie- 

och yrkesvägledning? Upplever pojkarna att vägledningen på skolan är frivillig? Känner de sig 

utpekade när vägledaren kommer för att hämta in dem för samtal? 

 

Eftersom den personliga relationen framställs som så viktig av respondenterna skulle det även vara 

intressant att observera hur den egentligen tar sig uttryck och vad eleverna tänker och tycker om 

den - är den värdefull? Ser de studie- och yrkesvägledaren om en vuxen de kan vända sig till för att 

prata om sina funderingar inför framtiden?  

 

Något som också skulle vara en intressant fortsättning inom detta område är att utföra en 

observation för att se och höra hur flickors och pojkars vägledningssituation ter sig och på vilket 

sätt de skiljer sig från varandra. Vid en sådan observation skulle det vara möjligt att se om och hur 

studie- och yrkesvägledaren agerar olika beroende på om vägledningssamtalet är med en pojke eller 

en flicka. En observationsstudie skulle också, precis som exempelvis en kvalitativ enkätstudie bland 

elever, kunna ge ett bredare underlag för att svara på frågan om huruvida pojkar uppsöker 

vägledning i mindre utsträckning än flickor, eftersom vägledarnas egna upplevelser på den punkten 

tycks vara något motsägelsefulla. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
  

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som studie- och yrkesvägledare? 

 

Hur många elever har du? 

 

Hur stor är din tjänst? 

 

Berätta om hur du jobbar med vägledning! 

(Möjliga följdfrågor: kallar till samtal? Drop-in? Gruppvägledning?) 

 

På vilka olika sätt kan elever få tag i dig? 

(Möjliga följdfrågor: drop-in? Via epost? Facebook? Lista på dörren?) 

 

Upplever du att eleverna vet vad studie- och yrkesvägledning är? 

(Möjliga följdfrågor: på vilket sätt märker du det? Hur kommer det sig, tror du?) 

 

Har du upplevt att pojkarna och flickorna har olika syn på vad vägledning är? 

 

Pojkar och vägledning 

Hur upplever du att könsfördelningen är bland de elever som självmant söker upp dig?  

(Möjliga följdfrågor: hur kommer det sig, tror du?) 

 

Upplever du någon skillnad i vägledningssituationen på om det är pojkar eller flickor du vägleder?  

(Möjliga följdfrågor: hur kommer det sig, tror du?) 

 

Här presenterar vi våra tankar och nämner den undersökning som vår studie bygger på. 

 

Arbetar du aktivt för att få eleverna att söka upp dig självmant? I så fall, hur? 

 

Tror du att eleverna påverkas av om studie- och yrkesvägledaren är man/kvinna? 

 

Vilken inställning upplever du att pojkar har till vägledning?  

 

När pojkarna självmant söker upp dig för vägledning, hur gör de oftast då?  

(Möjliga följdfrågor: kommer de ensamma/ i grupp? Ringer/mailar/kommer utan bokad tid?) 

 

Riktade vägledningsinsatser  

Hur tänker du kring för- och nackdelar med om vägledaren skulle rikta sin vägledning? 
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Bilaga 2: Missivbrev 
 
 

Hej, studie- och yrkesvägledare! 

 

Vill du dela med dig av din värdefulla kunskap? 

 

Vi heter Katarina Brundin och Martina Tedenbring och läser vår sista termin på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats och har tänkt 

fördjupa oss i frågor kring genus och vägledning i grundskolan. Det är därför vi nu kontaktar dig! 

 

Vi söker examinerade studie- och yrkesvägledare till individuella intervjuer under veckorna 15-18. 

Intervjuerna räknar vi med tar ca 30-60 minuter och med din tillåtelse vill vi gärna spela in dem för 

att kunna transkribera dem. Du väljer själv var du vill att intervjun ska äga rum. Ditt deltagande i 

undersökningen är givetvis helt frivilligt och du kan när som helst under arbetets gång välja att 

avbryta din medverkan. Vi kommer då inte använda materialet från vår intervju med dig. 

 

Vi blir väldigt glada och tacksamma om du har möjlighet att medverka i vår undersökning! Tveka 

inte heller att höra av dig om du har några frågor eller funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar 

Martina & Katarina 

 

Katarina Brundin, 0739-98 28 11, katarinabrundin@comhem.se                                                 

 

Martina Tedenbring, 0704-80 15 81, martina.tedenbring@folkbildning.net  

 


