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Tack till deltagarna på kursen ”Genusmedveten vägledning” 7,5hp, en kurs som gavs på uppdrag av 
Skolverket med start hösten 2013. Deltagarnas reflektioner ligger till grund för de vardagsexempel från 
skolan som utgör underlag till bokens metoddel. 

Tack också till studenterna på Studie- och yrkesvägledarutbildningen som läste kursen ”Vägledning i ett 
normkritiskt perspektiv” 7,5 hp under hösten 2014. Era diskussioner, reflektioner, förslag till program  
för gruppvägledning med normkritisk blick, har inspirerat oss till övningar som behandlas i boken.  

Vi  vill också tacka kollegor för att ni har stått ut med våra ständigt pågående diskussioner om detta 
svåra ämne. Sist, men inte minst, stort tack till Regionalt utvecklingscentrum och Kristin Andersson 
för inspirerande och utvecklande diskussioner om vägledning, skola och normkritik samt till Skolverket 
som gav oss möjligheten att sätta dessa på pränt. 

– Frida Wikstrand och Mia Lindberg
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INLEDNING

 Hur ska jag bemöta könsöverskridande val? 
 − Ställa extra många frågor för att se om eleven är säker och förstår vad det innebär?
 − Försöka att förstå hur det kan bli med arbetsplats som är dominerad av det ena eller andra könet? 
 − Hur kontrollera sina reaktioner? Positiva eller negativa?
 − Om att använda egna erfarenheter och generalisera för alla andra
 − Riskerna att reproducera föreställningar om arbetsplatser där män eller kvinnor är i flertal. 
    Och varna eleverna eller göra dem observanta på det. 

Frågan ovan kommer från en av Studie- och yrkesvägledarna som gått kursen ”Genusmedveten vägledning” 
som gavs av Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola på uppdrag av Skolverket.  Frågorna 
ovan ringar in en del av de svårigheter som vägledare och andra har med att hantera individer som bryter 
normer, i det här fallet könsnormer i val av utbildning, yrke och framtid. Att välja yrke handlar till viss del 
om att välja just framtid och kommer till stor del påverka din klass (Ulfsdotter Eriksson 2012). I citatet ovan 
ställer vägledaren en mängd frågor. De två första berör frågan om hen ska ställa frågor för att säkerställa att 
eleven förstår vad det innebär att göra normbrytande val. Frågan bygger på antagandet att det är svårt att 
vara ensam flicka bland pojkar på en utbildning eller arbetsplats eller vice versa. Det är viktigt för vägledaren 
att eleven förstår att detta kan bli svårt. Frågan är alltså om vägledaren har ansvar för att få eleven att förstå 
hur svårt det kan antas vara.  I den sista frågan funderar vägledaren på risken att reproducera föreställningar 
om arbetsplatser som har en stark könsobalans genom att påtala att det kan vara svårt att vara på en sådan 
arbetsplats. Vägledaren frågar också hur hen ska hantera sina reaktioner när en elev gör normbrytande yrkes-
val, reaktionerna var både positiva och negativa. Det visar att den här typen av frågor är starkt personliga, det 
handlar om våra värderingar och känslor från egna erfarenheter. Genom de reaktioner och de ord vi använder 
i samtal och i möten där utbildnings- och yrkesval diskuteras visar vi om vi ser det som ett acceptabelt yrkes-
val eller inte. Vägledaren inser att det är svårt att dölja sådana känslor. Den näst sista frågan ovan handlar om 
att använda egna erfarenheter och generaliserande förståelser av yrken då en talar om dem. 

Vi kan inte veta allt om alla yrken men samtidigt måste skolpersonal, vägledare och andra som möter 
människor som funderar på sin framtid kunna prata om en mängd olika arbeten. Hur kan en egentligen prata 
om något som en inte känner till? Dessa och andra frågor som handlar om utmaningarna och möjligheterna 
med att tala om arbetslivet och framtiden på ett sätt som inte reproducerar våra föreställningar om är det 
denna bok kommer att handla om. Ett sätt att göra det är att vara medveten om genus och arbeta norm- 
kritiskt för att se sig själv och utmana egna och andras föreställningar om arbetslivet  och unga 
människors framtid.

Det finns ett spel som heter Mix Max. I det spelet finns en massa bitar av kroppar, fötter, ben, torson, huvuden 
och huvudbonader. Varje del har en siffra och spelarna får plocka den kroppsdel som siffran symboliserar och 
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sätta ihop den till olika figurer. I den version som fanns när jag var liten fanns det en bl.a. en sjuksköterska, 
en cowboy, en fängelsekund med randig dräkt och andra mycket stereotypa karaktärer.  Spelet gick ut på att 
sätta ihop delar som inte hängde ihop, till det som sedan skulle upplevas som absurda figurer som t.ex. en 
ballerinakropp med skäggigt ansikte och brandmanshjälm, eller vad det nu kunde vara. 

Vi spelade ofta det här spelet och fnissade över figurerna. Spelet visar hur strikta och styrda de bilder är, 
som de flesta av oss har av hur en viss roll, en hobby eller hur ett specifikt yrke gestaltar sig. 

Spelet i sig utmanade egentligen inte dessa bilder. Några av våra studenter på studie- och yrkesvägledarut- 
bildningen vid Malmö högskola använde en normkritisk övning i ett grupparbete som på många sätt visade 
på liknande bilder och föreställningar. Deltagarna i övningen fick välja ut några yrken och beskriva den typiske 
arbetaren. Någon i gruppen hade valt nageltekniker, någon annan ingenjör osv. De fick skriva ner  vad som 
karakteriserade dessa yrken på olika papperslappar och lägga dem synliga för alla på bordet, tillsammans 
med det specifika yrket. 

Nageltekniker fick till exempel kvinna, asiat, 30-årsåldern. Ingenjören var en svensk man osv. Deltagarna fick 
sedan vända sig om och övningsledarna blandade runt bland lapparna. Nagelteknikern var nu en medelålders, 
svensk, heterosexuell man och ingenjören en äldre kvinna. De nya kombinationerna väckte en del reaktioner, 
precis som spelet Mix Max ovan. Bilden av nagelteknikern upplevdes av gruppmedlemmarna som absurd 
och omöjlig. 

Genom övningar som den ovan, synliggjordes de föreställningar som de flesta av oss har om olika yrken och 
dess utövare. Föreställningar som bygger på en bild av vem som brukar utföra arbetet och ofta med stereo- 
typa uppfattningar om vad arbetet innebär. Vidare visar övningar som den ovan, tydligt hur föreställningar 
om yrkesutövare baseras på kön, hudfärg, funktionalitet och till och med sexualitet. Genom att synliggöra 
dessa bilder kan vi bli medvetna om dem både hos oss själva och hos andra. Därmed får vi möjlighet att 
utmana dem. 

I den här boken kommer vi att visa att vi alla är bärare av föreställningar om arbete, arbetsliv, utbildning, 
yrken och vad en god framtid är. Dessa föreställningar påverkar vad vi säger och hur vi talar om olika yrken 
och vilka liv att leva. De formar våra bilder av vilka yrken och utbildningar som ses som möjliga att välja. 
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HUR KOM VI HIT?

Det här metodmaterialet har arbetats fram i ett samarbete mellan Frida Wikstrand 
och Mia Lindberg. Frida är lektor och disputerad i arbetsvetenskap. Mia är univer-
sitetsadjunkt och studie- och yrkesvägledare med en magister i pedagogik. Bägge är 
verksamma på studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Malmö högskola. 

Under de senaste åren har Frida och Mia arbetat tillsammans med kursen ”Genus- 
medveten vägledning” som erbjudits till verksamma vägledare på uppdrag av Skol- 
verket. Samarbetet har också spänt över kursen ”Studie- och yrkesvägledning i ett 
normkritiskt perspektiv” som ingått i programmet för de som läser studie- och yrkes-
vägledarutbildningen vid Malmö högskola. I denna kurs har även Maria Mäkinen 
och Ola Tostrup, universitetsadjunkter på utbildningen, undervisat och bidragit till 
utveckling av metoder. Fridas forskning inom ramen för forsknings- 
projektet ”Yrkesbeskrivningar för vägledning” har också lett till utveckling av 
metoder och tankar kring bokens innehåll. Utöver det har en mängd litteratur, 
material, spel och artiklar, lett till spännande diskussioner med kollegor och 
studerande. Vi hoppas att den här boken också inspirerar er till att ”Tala om 
arbetslivet” på ett genusmedvetet och normkritiskt sätt.

Varför ”Tala om arbetslivet” 
Ibland sägs det att Sverige har en av världens mest könsuppdelade arbetsmarknader. 
Det är väldigt svårt att göra internationella jämförelser men Sverige och de andra 
nordiska länderna har en förhållandevis hög könssegregering i jämförelse med de 
flesta europeiska länderna (SOU2014:81).  Det brukar förklaras med att vi i Sverige 
har en stor offentlig sektor där många kvinnor arbetar. De sysslor som tidigare utför-
des i hemmet ses idag som kvinnoarbete. Det är inte bara i Sverige som detta ses som 
ett problem. Varför är det då ett problem? En aktuell svårighet är att olika yrken ger 
olika stor ersättning i form av lön och andra förmåner. Kvinnor i Sverige hade 2012 
88,1 % av mäns löner. Fem till sex procent av löneskillnaden har, då standardavvikel-
ser gjorts vad gäller yrke, ålder, sektor, utbildning och arbetstid, inte någon förklaring 
(SOU2014:81). Region Skåne har i sin vision för 2020 konstaterat att den könsupp-
delade arbetsmarknaden är det största kompetensförsörjningsproblemet i Skåne. Det 
är ett stort problem att bara hälften (om ens det) av den arbetsföra befolkningen kan 
tänka sig att arbeta med vård och omsorg. Men detta är inget nytt . Kvinnor och män 
har länge utfört olika typer av arbete men könsarbetsdelningen har sett olika ut i olika 
länder och har också till viss del varierat över tid (Wikstrand 2011). De senaste tio 
åren har könsfördelningen blivit jämnare inom mansdominerade yrken i Sverige, det 
är däremot få förändringar inom kvinnodominerade yrken (SOU2014:81). Nedan ser 
ni grafer över de 30 största yrkena i Sverige fördelade på kön. AV dessa är det bra tre, 
kockar/kokerskor, läkare och universitetslärare som har en jämn könsfördelning. 
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Skolan beskrivs ofta som en plats för reproduktion av sociala strukturer. Ett 
exempel på detta är då det visar sig att unga vars föräldrar har en längre efter- 
gymnasial utbildning i större utsträckning läser vidare på universitet och högskolor 
än de vars föräldrar saknar detta (UKÄ 2015:8). Snedrekryteringen till högre ut-
bildning har med andra ord inte förändrats med avseende på social bakgrund. UKÄ 
visar i sin årsrapport 2015 att 51 % av de som vid 24 års ålder påbörjat en högsko-
leutbildning var kvinnor och 36 % var män. Skolan har i Sverige en kompensatorisk 
uppgift. Det innebär ett ansvar att stödja svaga och så kallade missgynnade elever 
(Nilsson 2005). Särskilt vägledning pekades i en proposition från 1971 ut som en 
viktig funktion för att kompensera för olika 
hinder såsom social bakgrund, kön eller geografi (ibid). Nilsson (2005) beskriver hur 
studie- och yrkesvägledarna skulle medvetandegöra elever och därigenom bidra till 
samhällsförändringen. 

Detta kompensatoriska uppdrag har sedan 1970-talet tolkats och förvaltats på 
olika sätt. Under 1980- och 1990- talet inleddes till exempel ett stort antal så kall-
lade ”Brytprojekt” i Sverige. På 1980-talet fanns det medel att söka från Länsar-
betsnämnderna för att  få unga att söka sig till könsnormsbrytande arbets- 
områden (Lindberg 2002). Från 1993/94 delades också så kallade brytmedel ut 
av Arbetsmarknadsverket till projekt vars syfte var att bryta den könsuppdelade 
arbetsmarknaden (ibid). De flesta brytprojekt riktade sig till kvinnor med syftet att 
öka intresset för teknik och naturvetenskap (SOU2004:43). Det finns också exem-
pel på brytprojekt som riktar sig till pojkar för att öka deras intresse för vård- och 
omsorgsarbeten. Det har gjorts utvärderingar av de olika jämställdhetsprojekt som 
de som beskrivits ovan. Generellt kan sägas att det är svårt att visa att just projek-
ten gjort någon skillnad (VR2008:7). Fler kvinnor har dock börjat läsa tekniska 
ämnen på högskolan men under samma tid har också andelen kvinnor på högre 
utbildning ökat (SOU2004:43) och det är svårt att se om denna förändring beror 
på brytprojekten i sig eller om det handlar om någon annan trend.
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Över tid så har 
mycket material producerats 

för att belysa olika sätt att mer 
normkritiskt prata om arbets- 

livet. (Se metod och 
materialtips)



Tala om arbetslivet – i skolan
Skolan och den vägledning som ges i skolan ska fortfarande ha en kompensato-
risk roll. Som vi ska visa senare har vägledare svårt att arbeta med dessa frågor då 
många upplever att de inte har verktyg eller kunskap om hur de ska möta eleverna 
utifrån dessa aspekter (Skolinspektionen 2013:5). Att vi idag 2015, fortfarande 
talar om den könsuppdelade arbetsmarknaden som ett problem är också ett kvitto 
på att de åtgärder som eventuellt gjorts tidigare inte har haft någon större effekt. 
Vår tanke med den här boken är inte i första hand att peka på vissa specifika grup-
per som vi anser har problematiska karriärvägar framför sig. Däremot tror vi på 
skolans reproducerande kraft och också på dess potential att förändra och utmana 
rådande normer och föreställningar om till exempel vem som förväntas göra vad på 
arbetsmarknaden och/eller hur individens framtid 
bör se ut. 

Vägledning, menar vi, är något som alla elever i skolan ska ha tillgång till för att 
skapa medvetenhet om sig själva och vilka föreställningar eller normer som lig-
ger till grund för de vägar i livet som den enskilde ser som möjliga. I detta arbete 
behöver alla som arbetar i skolan bli medvetna om både sig själva, sitt språkbruk  
de egna antagandena och det som tas för givet för att förstå sin egen roll i denna 
reproduktion. 

Boken syftar till att ge redskap för dem som arbetar i skolan så att de kan utmana 
både sina egna och andras föreställningar om arbetsliv, yrken och kön samt i vidare 
bemärkelse också klass, funktion, migrationsbakgrund, sexualitet eller funktionali-
tet. Vi har alla bilder av vilka kroppar som utför vilket arbete och 
hur ett gott liv bör levas.  Det handlar om att se sig själv först och utmana det 
för givet tagna.

Hur kan boken användas?
Boken riktar sig till skolpersonal som lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare, 
personal i elevhälsan och mentorer. Den har en teoretisk och vetenskaplig ingång 
till att förstå ämnesområdet, men är huvudsakligen en metodbok som tar sin 
utgångspunkt i olika egna exempel från vägledares och skolpersonals normkritiska 
reflektioner i den vardagsnära praktiken. De valda exemplen belyser områden  som 
skolkulturer, genus, maktstrukturer och intersektionalitet. Dessa reflektioner och 
exempel kommer att utgöra en ram för bokens metoddiskussioner. Boken har vi 
också kryddat med små karriärberättelser som visar exempel på hur människor vi 
mött, valt sina karriärvägar. Vissa följer norm, andra bryter den. Troligen kommer 
de personer ni möter här göra fler mer eller mindre medvetna val av framtid, eller 
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landa fint där de är. Berättelserna visar att karriärvägarna är många, att de varierar 
beroende på social situation i livet och de erfarenheter vi tar med oss. De tankar och 
funderingar vi har inför gymnasievalet är aldrig slutgiltiga. När vi för samtal med 
elever är det viktigt att öppna upp och ge exempel på, sådant som bidrar till tankar 
som går utanför det eleven ser som sin handlingshorisont. Tips på litteratur och ma-
terial att fördjupa sig i och diskutera med kollegor finns i bokens senare del. Innan 
detta görs vill vi introducera skolans styrdokument som tydliggör att det är hela 
skolans ansvar att arbeta för att stödja eleverna så att de inte gör val som baseras 
på klass, kön eller kulturell bakgrund. 

Boken är uppdelad i två delar. I den första delen ges en bakgrundsförståelse för 
varför det här är något som alla ska arbeta med i skolan och varför den upp- 
delade arbetsmarknaden är ett problem. Det finns också en teoretisk genomgång 
som lägger grunden för en förståelse av teoretiska begrepp och de antaganden som 
metodiken bygger på. Den andra delen av boken, som börjar med ”Metodiken i 
praktiken”, bygger på exempel från olika skolor runt om i Sverige. Exemplen, som 
benämns ”att upptäcka” har vi fått från studie- och yrkesvägledare och behandlar 
fenomen som handlar om begränsningar i tankar om vilka arbeten, yrken, framti-
der som är möjliga för elever på skolan, som grupp eller som individer. I anslutning 
till dessa exempel kommer de teoretiska begrepp och förståelse- 
ramar som satts i boken första del att användas för att ge en bakgrund till vad som 
sedan skulle kunna göras. Dessa två  delar heter ”att förstå” och ”att göra”. Boken 
avslutas med en presentation av kollegahandledning som ett sätt att arbeta vidare 
på er skola. De båda delarna kan läsas och användas separat.

Vår förhoppning är att boken kan utgöra ett material som kan stödja och bidra 
till att studie- och karriärvägledningen utvecklas till att bli hela skolans ansvar och 
inspirera till att tala om arbetslivet på ett normkritiskt sätt. Boken riktar sig till alla 
skolformer och tankarna som presenteras i boken kan följa eleven genom hela skol-
tiden samt ge inspiration för dem som arbetar med vuxna i studier. 

Vad säger styrdokumenten?
I de olika skolformernas läroplaner finns beskrivningar av och hur personalen ska 
förstå frågan om kön och genus. Nedan lyfts ett exempel från grundskolans läro-
plan, LGR11. Samma eller liknande skrivningar finns i samtliga läroplaner för den 
svenska skolan.  

 “Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
  möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i
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  skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 
  forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
  har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 
  ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
  intressen oberoende av könstillhörighet” (Lgr 11, s. 8)

Enligt Maria Hedin (2010) innebär detta att lärare och annan skolpersonal måste 
ha kunskaper för att kunna diskutera dessa frågor med eleverna. Risken är stor, 
konstaterar hon, att frågorna annars kommer att handla om vardagskunskaper och 
egna erfarenheter (s.8). 

Skrivelserna om genus i skollagen står inte för sig själva, de baseras på de svenska 
jämställdhetspolitiska målen som ska genomsyra svensk politik. Målet med 
jämställdhetspolitiken är att såväl kvinnor som män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Arbetet ska styras av fyra delmål: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma 
rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för be-
slutsfattandet. 

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och vill-
kor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet 
livet ut.  

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män 
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på 
lika villkor.  

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”  
(regeringen.se 2015-07-09)

Dessa jämställdhetspolitiska mål ska även genomsyra arbetet i skolan. De jäm-
ställdhetspolitiska målen handlar till stor del om det som diskuteras i den här 
boken. Hur kan vi i skolan skapa förutsättningar som gör att individer blir fria och 
inte formade av socialt konstruerade föreställningar om hur flickor och pojkar bör 
vara. Hur kan vi i skolan arbeta för och utmana föreställningar om vem som gör 
vad hemma. Det är också utifrån dessa mål vi kan förstå och läsa statistiksamling-
en ”På tal om kvinnor och män” som ges ut av SCB vartannat år. 
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Talet om arbete i Läroplanen och Skolverkets allmänna råd 
En anledning att arbeta med frågorna om att vidga elevers perspektiv kring val av 
utbildning, arbete och yrke är att det tydligt uttrycks i skolans styrdokuemt att det 
är skolans ansvar. Det är något som  alla som arbetar inom grundskola, gymnasie-
skola och vuxenutbildning har ett ansvar för. LGR11 avsnitt 2.6  
(skolverket.se 2015-03-04) som handlar om skolan och omvärlden beskriver  
det på följande sätt: 
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Mål
Skolans mål är att varje elev
• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den  

egna framtiden,
• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv,  

och har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och 
i andra länder.

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska
• verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv 

samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en 
lärande miljö, 

• bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av 
social eller kulturell bakgrund.

Läraren ska
• bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning, och med- 

verka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med 
organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 
verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande 
       uppgifter, ska:
• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och 

yrkesinriktningen och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever 
med funktionsnedsättning, och

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



I läroplanen är det tydligt att alla i skolan bör ”bidra till att elevens studie- och 
yrkesval inte begränsas av vare sig kön, social eller kulturell bakgrund. I Skol- 
verkets allmänna råd för Studie- och yrkesvägledning, som utgår från bestämmel-
ser i skollagen, läroplanerna och förordningar, beskrivs  hur arbetet med dessa 
frågor bör fördelas.  

Rektorn bör enligt de allmänna råden ”se till att personalen på skolan har kuns- 
kaper om och förståelse för hur kön samt social och kulturell bakgrund påverkar 
elevernas studie- och yrkesval samt att de har kunskaper om hur elevernas före-
ställningar om utbildningar och yrken kan utmanas.” (s.20) Råd riktas sedan till 
lärare och studie- och yrkesvägledare: 

Lärare bör i undervisningen: 

•  ge eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för hur kunskaper i ämnet kan 
ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett underlag för deras framtida 
studie- och yrkesval, 

• utmana, problematisera och visa på alternativ till traditionella föreställningar 
om kön, kulturell och social bakgrund som annars kan begränsa elevernas 
framtida studie- och yrkesval, samt 

• ge eleverna möjlighet att utveckla allsidiga kunskaper om hur arbetslivet fung-
erar. 

 
Lärare och studie- och yrkesvägledare bör:
• ge eleven möjlighet att utveckla sin förmåga att genomföra sina val av 

studier och yrken.
 
Studie- och yrkesvägledaren bör:
• Studie- och yrkesvägledaren bör se till att vägledningssamtalen planeras och 

genomförs så att de:”utmanar elevens föreställningar om yrken och utbildning-
ar utifrån kön samt utifrån social och kulturell bakgrund” (s. 35) 
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   Vägledning är en processinriktad verksamhet 
        och har som mål att underlätta för individer och 
                 grupper i olika åldrar och vid olika tidpunkter i livet att 

              välja utbildning, yrke eller karriär samt bidra till 
                    en bättre livsplanering.



Som framgår av utdragen från skolans styrdokument och de allmänna råden ovan 
är frågan om att utmana elevers föreställningar om utbildning, arbete och yrke 
något som alla som möter eleven på olika sätt ska arbeta med från grundskola till 
vuxenutbildningen. Skolinspektionen (2013:5) har granskat 34 grundskolor i 
Sverige. Rapporten visar att i princip alla de granskade skolorna hade brister när 
det gällde frågan om allas ansvar för att elever inte begränsar sina val på bakgrund 
av kön, social eller kulturell bakgrund. Inspektionen konstaterar att berörda parter 
var medvetna om att valen till gymnasiet ofta var stereotypa men att tid och kun-
skap saknades för att arbeta aktivt med att utmana dessa förställningar. Eleverna 
var i stor utsträckning hänvisade till egna nätverk inför valet till gymnasieskolan.  
Vidare konstaterades i inspektionen att huvudmän och rektorer sällan arbetade 
för att studie- och yrkesvägledning skulle bli hela skolans ansvar och lärare sällan 
kände ansvar för eller hade kunskap om hur detta kunde integreras i den egna 
undervisningen. (Skolinspektionen rapport 2013:5). 

Den könsuppdelade arbetsmarknaden består. Frågan är HUR den ska kunna för-
ändras och hur skolor ska kunna arbeta vidare med frågan. Detta arbete bör, anser 
vi, baseras på teoretisk kunskap och beprövad erfarenhet. Vi kan inte ge alla svar 
men vi vill gärna inspirera till reflektion, diskussion och mer medvetna handlingar 
hos skolpersonal. Vi vill också betona att syftet med boken inte är att alla unga 
ska bryta könsmönster. Vår förhoppning är snarare att unga ska få redskap och 
utmanas för att kunna göra mer medvetna val.
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Hur kan ni föra en 
gemensam diskussion på er  
skola om hur personalen 

ska kunna jobba för dessa 
möjligheter?



För att kunna gå in i frågorna om arbete, yrke, val och väljande på ett normkri-
tiskt och genusmedvetet sätt, är  det viktigt att förstå vilka mekanismer som ligger 
bakom den könsuppdelade arbetsmarknaden och individers karriärval. Vad säger 
till exempel forskning om vad som påverkar våra val av utbildning och yrken? Då 
syftet med boken handlar om att utmana utifrån framförallt ett könsperspektiv 
och våra socialt konstruerade föreställningar om hur arbetslivet är beskaffat är 
det just karriärteorier med en sociologisk ansats som kommer att behandlas här. 
Vi kommer i materialet också visa statistik som belyser hur ungas val till gymna-
sieskolan är könsuppdelat och annan statistik som synliggör den könsuppdelade 
arbetsmarknaden.  

Forskning om val av utbildning och yrken
Vartannat år kommer Sveriges Statistiska Centralbyrå (SCB) ut med en statistik- 
samling som heter ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet” I den-
na skrift, som finns att ladda ner, kan vi hitta könsuppdelad statistik som 
berör människor som lever i Sverige. Statistiken visar att könsfördelningen i valen 
till gymnasiet är förhållandevis sned. Fördelningen ses som jämn om det 
är 40 % flickor och 60% pojkar, eller omvänt. Särskilt de praktiska, yrkesförbe- 
redande utbildningarna är starkt könsuppdelade. Anna Sandell (2007) beskriver 
i sin avhandling att ungdomar fortfarande gör könsstereotypa val till gymnasiet, 
något som också bekräftas i statistik från 2014. Sandell konstaterar också att såväl 
flickorna som pojkarna i hennes studie distanserade sig från det som sågs som 
kvinnligt. Det som kodades med femininitet tillskrevs ett lägre värde än 
det som kodades med maskulinitet. 

De unga i studien hade också en traditionell syn på vilka yrken som passade vil-
ket kön (Sandell 2007). Den bild de unga visade beträffande arbetsmarknaden, 
strukturerade också deras bild av vilka utbildningar de borde välja. Bilderna av 
hur arbetsmarknaden ser ut påverkar alltså vad unga människor ser som möjligt. 
Ju tidigare yrkesvalet görs desto mer könsstereotypa verkar valen bli (Ulfsdotter 
Eriksson & Hedenus 2014). 

Sandell (2007) påpekar vidare att ungdomarna i studien inte kändes vid att deras 
tankar om utbildnings- och yrkesval styrdes av stereotypa föreställningar om kön. 
De hävdade istället det egna intresset, för att på så sätt påvisa att valet är deras 
eget och att det är ett fritt val. Intresse blir på så vis, ett sätt att hävda individuell 
identitet. Således kan vi se att även intresse påverkas av såväl kön som socialbak-
grund och av var du bor (Hedenus & Wikstrand 2015). Sandell (2007) talar om 
självsortering för att beskriva denna process. 
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Men det är inte bara kön som påverkar ungas utbildningsval. Sandell (2007) visar 
också att social bakgrund och den lokala praktiken på skolan eller på den ort du 
bor, påverkar vilka utbildningsval som ses som möjliga. I SOU 2008:69 lyfts två 
sorteringsmekanismer upp för social snedrekrytering. Den primära effekten av 
social snedrekrytering innebär att barn till högre socialgrupper presterar bättre i 
skolan, de får högre betyg än barn från de lägre socialgrupperna. Den sekundära 
effekten innebär att för elever med likvärdig skolprestation, så är sannolikheten att 
de läser vidare högre, än för de elever som kommer från lägre socialgrupper.  

Samtidigt visar Sandell (2007) att den lokala praktiken ibland väger tyngre än 
den sociala bakgrunden. Kommunens art, om det är en industriort eller ett bruks-
samhälle, där det finns långa traditioner av att arbeta i den lokala industrin kan 
bidra till att fler, särskilt pojkar, väljer praktiska gymnasieprogram oavsett social 
bakgrund. Vi kommer att adressera mer då vi diskuterar hur personalen på skolor 
skulle kunna arbeta med de här frågorna. 
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Det finns också yrken som går i arv. SCB tog 2011 fram statistik över yrken som 
går i arv för tidskriften ”Du och jobbet”. Listan ser ut på följande sätt:

  

Tabell. Yrken som går i arv i procent (de 20 första på listan) (duochjobbet.se 2015-07-09)

Listan gäller endast yrken som går i arv till exakt samma yrke. Barn vars föräldrar 
har en längre eftergymnasialutbildning och väljer en liknande, men inte exakt 
samma utbildning, syns inte i statistiken. Listan är heller inte uppdelad på kön. 
Statistiken visar dock att vissa yrken går i arv vilket tyder på en social 
reproduktion eller att det är lätt att välja det en känner till.
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  Nr Yrke        Andel %

   1 Fiskar och jägare      37,1%
   2 Vård- och omsorgspersonal     34,6%
   3 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift   23,4%
   4  Städare m.fl.       18,3%
   5  Garvare, skininberedare och skomakare   15,8%
   6  Fordonsförare       15,5% 
   7  Masinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri  15,3%
   8  Hälso- och sjukvårdsspecialister    15,1%
   9  Processoperatörer vid stål- och metallverk   14,0%
  10  Djuruppfödare och djurskötare    13,4%
  11  Processoperatörer, trä- och pappersindustri   12,6%
  12  Byggnads- och anläggningsarbetare    12,3%
  13  Maskinoperatörer, trävaruindustri    11,3%
  14  Gruv- och bergarbetare, stenhuggare    11,2% 
  15  Maskinförare       10,9%
  16  Byggnadshantverkare      10,7%
  17  Brevbärare m.fl.      10,7%
  18  Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.  10,6%
  19  Pastorer       10,3% 
  20  Processoperatörer, glas och keramiska produkter  10,1%



Vad säger karriärteorierna? 
Det finns en rad karriärteorier som försöker beskriva vad det är som påverkar indi-
viders utbildnings-, yrkes- och karriärval. Dels utifrån psykologiska perspektiv 
”Live Space Life Span” (Super, D, 1996) eller pedagogiska perspektiv som ”A Cog-
nitive Information Processing Approach to Problem Solving and Decision Making” 
(CIP) (Sampson et al 2004) eller ”Social Cognitive Career Theory” (SCCT) (Lent, 
Brown & Hacket, 2002).  

Eftersom boken tar sin utgångspunkt i strukturella faktorer som genus, klass, 
etnicitet, funktionalitet m.fl. perspektiv, teorier som har en sociologisk ansats, så 
kommer Hodkinson och Sparkes (1997) teori ”Careership” samt Linda Gottfred-
sons (1996) teori ”Circumscription and Compromise” att behandlas närmare. Den 
förstnämnda är inspirerad av Bourdieu och använder bland annat begreppet habitus 
för att förklara den föränderlighet som trots allt finns under en människas livstid. 
Gottfredsons teori försöker istället förklara vilka faktorer som påverkar individers 
val och hur vi genom uppväxten avgränsar antalet möjliga val i relation till våra 
föreställningar om yrkets könskodning och den status som yrket är förknippat med 
samt hur vi ser på oss själva i relation till dessa två faktorer.

The Theory of Circumscription, Compromise and Self-Creation 
Linda Gottfredson är en nordamerikansk psykolog som på 1980-talet lanserade 
teorin om vad som påverkar och avgränsar våra studie- och yrkesval. Hon samar-
betade länge med karriärteoretikerna John F. Holland (1973) och senare med 
Donald E. Super (1996) då hon börjar tillämpa egenskaps- och faktorteori (match-
ning) med Supers utvecklingsteori och börjar ifrågasätta idén om att karriärval styrs 
av inre faktorer. Hon konstaterar att individen inte gör det. Hen väljer utifrån helt 
andra variabler, vi kompromissar, enligt Gottfredson, utifrån socialt konstruerade 
verklighetsbilder.  

Gottfredson beskriver att vi redan från det att vi är mycket små skapar mentala 
kartor över arbetsmarknaden. På dessa kartor kategoriseras yrken (de vi känner 
till) framförallt efter kön, vem som utför arbetet, vilken könskodning yrket har. 
Till exempel kommer ett litet barn som går i förskolan ganska snart, med tanke på 
könsfördelningen bland förskolelärare och annan personal i förskolan, få bilden av 
att det är kvinnor som passar barn och män som oftast arbetar på vägarbeten. Utö-
ver kön tillskrivs yrkena också en status baserade på bilder av privilegier, makt och 
inflytande samt andra symboler som förknippas med yrket. På samma sätt placeras 
alla yrken en individ känner till ut på denna karta. Samtidigt utvecklar vi också vår 
egen självbild, även den är starkt knuten till kön men även till status. Barnet skapar 
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således sina egna mentala kartor där vissa yrken passar vissa människor. 

De yrkespreferenser en ung människa har baseras sedan på hur den egna självbilden 
passar ihop med de mentala kartor som individen har gjort och där vissa yrken och 
utbildningar passar medan andra inte gör det. På så vis anpassar unga sina yrkes-
drömmar efter det som är möjligt och det som passar med den egna självbilden 
eller ”social space” som är det begrepp som Gottfredson (1981) använder för att 
beskriva denna zon av acceptabla möjligheter. Utöver kön och status påverkar även 
intresse och förmåga, men kön beskrivs som den viktigaste påverkansfaktorn och 
status som nummer två. Slutligen konstaterar hon vidare att barn lär sig hur könsar-
betsdelningen ser ut i ganska tidig ålder. Redan i 4-årsåldern börjar barn kunna sätt 
ord på just vilka arbetsuppgifter som utförs av kvinnor respektive män Gottfredson 
beskriver också hur barn mycket tidigt kopplar olika redskap till yrken. Till exem-
pel knyts redskapet hammare till snickare som oftast är en man. Redskapet kodas 
då som ett manligt redskap (Gottfredson 2002). Figuren nedan kommer från det 
Nya Zeeländska materialet ”KIWIcards” som är utvecklat för att göra könsneu-
trala bilder av yrken. Att även redskap och attribut tillskrivs kön innebär att det är 
väldigt svårt att gör könsneutrala bilder av arbete och yrken. Detta är ett argument 
för att börja arbeta med dessa frågor redan i skolans lägre åldrar och i förskolan. 
Då eleven börjar i åttan och nian är kartan redan klar. Det samma gäller för fakto-
rer som social bakgrund. 

Careership
Hodkinson och Sparkes (1997) visar att individer gör pragmatiskt rationella val när 
det kommer till utbildning och arbete. Besluten är rationella i bemärkelsen att de 
baseras på kunskap från egna erfarenheter eller från kunskap som de fått via familj, 
vänner eller skola.  Besluten är pragmatiska i bemärkelsen att de baseras på det 
individen känner till. Hodkinson och Sparkes menar också att beslut som rör
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Hur gör du? Hur får 
dina mentala kartor dig 
att agera i klassrummet/ 

med eleverna?



karriärval bara kan förstås utifrån den kulturella och sociala kontext som individen 
befinner sig i. Det påminner på sätt och vis om de mentala kartor som Gottfredson 
(1981) beskriver. Hodkinson och Sparkes utgångspunkt är att social klass struktu- 
rerar vad vi ser som möjligt men de skriver också: 

 The ’dispositions’ of individual beliefs and perceptions are located within 
  ’positions’ or social structures. Within these social structures he (Bourdieu) 
  gives preeminence to social class, but to the extent that we use his ideas 
  here, they might equally apply to gender or ethnicity.  
 (Hodkinson & Sparkes 1997:33) 

Hodkinson och Sparkes (1997) använder Bourdieus begrepp habitus för att visa hur 
individuella preferenser dels är personliga och baserade på erfarenheter, men också 
strukturellt styrande genom de traditioner som finns bundna i de klassgemensamma 
erfarenheterna. Habitus som begrepp innefattar också kroppsliga erfarenheter och 
bör förstås i relation till den kontext som individen är uppvuxen i och befinner sig i. 
Det betyder att de erfarenheter en individ får genom livet och som är starkt påver-
kade av till exempel social bakgrund och genus påverkar individens habitus. På 
samma sätt kan våra normer sägas vara en del av vårt habitus, det är det vi ser som 
självklart och som vi i vardagen inte ifrågasätter. Habitus, betonar Hodkinson och 
Sparkes (1997), påverkar inte bara vilka beslut som fattas utan även hur dessa tas.  

Beslut fattas, menar författarna, utifrån individens handlingshorisont. Individer 
förstår sin omvärld och de möjligheter som finns utifrån det som individen känner 
till. Dessutom begränsas valet av vad som anses vara lämpligt och utgör det som 
författarna benämner handlingshorisont. Andra begränsande faktorer är också den 
lokala arbetsmarknaden och den lokala praktiken (jmf Sandell 2007). Hodkinson 
och Sparkes (1997) konstaterar vidare att även om det finns ingenjörs- 
arbetare som är kvinnor, eller för den sakens skull, omvårdnadsarbetare som är 
män, så är det inte säkert att flickorna eller pojkarna ser detta som relevant på 
ett som gör att de betraktar dessa yrken som lämpliga. 
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”En elev ger uttryck för att ”studier inte finns på kartan”. Eleven känner 
ingen som har läst vidare och vägledaren funderar kring hur hon kan 
arbeta för att vidga perspektiven hos den här och andra elever som 
är i samma situation.  Hur ska jag bredda perspektivet hos en ensam- 
stående kvinna som är arbetslös och som saknar gymnasiebetyg och 
som dessutom är bunden till orten hon bor på. Kvinnan ser vårdyrken 
som sitt enda alternativ. Andra i hennes omgivning har också sagt till 
henne att hon skulle passa i vård och omsorg.” 
/vägledare på Komvux



Inom ramen för handlingshorisonten tillsammans med habitus och synen på 
den lokala utbildnings- och arbetsmarknaden gör individerna pragmatiskt ratio- 
nella val. På så sätt implementeras och reproduceras samhällets normer och värde-
ringar i unga människors utbildnings- och karriärval och den köns- och klassupp-
delade arbetsmarknaden reproduceras genom individuella och fria val. Samtidigt är 
detta inte deterministiskt menar Hodkinson och Sparkes (1997), det finns hela tiden 
möjligheter till förändring och förskjutningar. Det en ska komma ihåg är att struk-
turer är sega och svåra att förändra. Vi kommer att beskriva normkritisk pedagogik 
senare som ett sätt att utmana och få syn på vilka normer och värderingar som styr 
oss och vårt habitus. 

Hur yrken kan förstås − aktuell svensk forskning
Den här boken heter ”Tala om arbetslivet!”. Det är en uppmaning till att alla som 
arbetar i skolan ska tala om arbetslivet och göra studie- och yrkesvägledning till 
hela skolans ansvar. Som diskuterats ovan har barn i väldigt tidig ålder förhållande-
vis stereotypa bilder om vilka kroppar som ska utföra vilket arbete. Dessa stereo- 
typer baseras framförallt på kön men också på status och social bakgrund
hos individen. 

Anna Sandell (2007) talar om att unga redan inför valet till gymnasiet gör en själv- 
sortering. För att kunna arbeta med dom här frågorna är det därför på sin plats att 
försöka reda ut vad ett yrke är och varför det är så lätt att kategorisera yrken på 
det sätt som vi sett att barn gör. Och handen på hjärtat, så gör vi nog det allihop på 
olika sätt. 
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Hur tänker du om detta? 
Vad har påverkat dig i 
dina egna karriärval?



Olika yrken ger bilder av vissa kroppar som utför yrket och får oss att tänka på 
vad yrkesutövaren utför för arbetsuppgifter. Yrket ’undersköterska’ ger säkerligen 
en bild av en kvinna med gymnasieutbildning. Yrket ’bilmekaniker’ skulle ge en 
annan bild, antagligen en man med ungefär samma utbildningslängd. Du skulle 
kanske också få en bild av en man i arbetarkläder med oljefläckar och svarta fläckar 
på händerna. Yrket ’börsmäklare’ eller ’banktjänsteman’ skulle ge bilden av en per-
son, antagligen en man i skjorta och kavaj och händer utan synlig smuts. En manlig 
undersköterska berättar i en intervju att han ofta blev tagen för läkare när han kom 
in till patienten (Wikstrand 2011). Bilden av läkaren som man och undersköterskan 
som kvinna var så stark hos många patienter att det var självklart att den vitklädde 
mannen var en läkare och inte undersköterska. 

Ylva Ulfsdotter Eriksson (2012) beskriver att ett sätt att förstå yrken är att se dem 
som stereotyper. Denna kulturella aspekt av yrke betyder att yrken inte är neutrala 
entiteter utan de fylls med en mängd föreställningar och bilder. Yrken i sig har inget 
kön, de är neutrala, men de fylls med mening genom att det associeras med den 
typiske utövaren av yrket. Utövare av vissa yrken tillskrivs också yrkesspecifika 
egenskaper. En person som arbetar som journalist eller lärare ses som om hen hade 
ett analytiskt och mentalt arbete, medan frisörer eller industriarbetare anses ha prak-
tiska och manuella arbeten  (Ulfsdotter Eriksson 2012). Vi tenderar ofta att göra en 
uppdelning av yrken utifrån om de ses som manuella eller mentala och ser dessa två 
aspekter som varandras motsatser, på samma sätt som manligt och kvinnligt kodade 
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     Daniel arbetar som sjuksköterska.  
     Efter att ha läst samhällsvetenskaplig linje på 
     gymnasiet studerade Daniel lite av  varje som 
      till exempel datakurser, grafisk formgivning 
      och pedagogik. Det växande intressera för 
      anatomi, livsstil och hälsa gjorde att det  
     kändes naturligt att läsa till sjuksköterska. 
     Han var osäker i början och tyckte att det var 
     stort att ansvara för andra människors liv. 
      Men han har vuxit med uppgiften och 
     upplever idag att han har en klinisk blick och 
     kan läsa av patienten. Arbetet kräver enga- 
     gemang  och förståelse för varje patients behov.  
     Det är också ett varierat arbete och den ena  
     dagen är inte den andra lik. I sitt arbete kan 
      han förena sitt intresse för livsstil och hälsa i 
mötet med patienterna. Kärleken har nu fört Daniel till Norge där han arbetar som 
sjuksköterska i Oslo.



yrken. Men de flesta yrken är komplexa och kräver att yrkesutövaren kan utföra 
båda delarna. Kirurgens arbete är till exempel i stor utsträckning ett praktiskt arbete
men det är samtidigt ett yrke som i vardagen beskrivs som ett mentalt eller teoretiskt 
yrke. Detta handlar också om vilka som sägs passa vilka yrken. För många är det 
självklart att tänka att en elev som har svårt att sitta stilla och inte är så intresserad 
av skolan passar i ett praktiskt yrke och tvärt om. Dessa antaganden bygger på 
föreställningar om att det finns manuella och mentala yrken, och att vissa individer 
passar bättre för det ena och andra för det andra.  

Många vägledare använder olika yrkesbeskrivningar för att kunna informera elever 
och föräldrar om yrken och utbildningar. Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar 
”Yrken A till Ö” (www.arbetsformedlingen.se 2015-08-11) är ett stort material som 
innehåller mer än 400 yrkesbeskrivningar. I forskningsrapporten ”Yrkesbeskriv- 
ningar för vägledning” visas att de ord som används i beskrivningarna såsom 
”lämplig för” eller ”passar som” riskerar att dölja den utbildning och färdighetsträ-
ning som behövs för att kunna utföra yrket. Orden antyder också att vissa individer 
är mer lämpliga för yrket och att matchning mellan lämplighet och yrket behövs 
(Hedenus et al 2015). Forskarna konstaterar att yrkeslämplighet är en del i socialisa- 
tionen in i yrket och att det inte är något som en är. Att skriva fram och tala om 
lämplighet riskerar att leda till en felaktig  självsortering (ibid). De förenklingar som 
måste göras i en yrkesbeskrivning riskerar också att leda till att otypiska egenskaper 
hos den ”normale” yrkesutövaren (till exempel baserat på kön) nedprioriteras. Det 
kan innebära att fysiskt tunga arbetsuppgifter tonas ner i kvinnodominerade yrken 
(ibid). I forskningsrapporten konstateras också att arbetaryrken beskrivs med andra 
ord än vad som används för medelklassyrken samt att sociala kompetenser mest 
betonas i kvinnodominerade yrken. Forskningen från projektet visar också att just 
rubriken ”Att tänka på” i Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar riskerar att 
reproducera föreställningar om vad ett normalt arbete är. Att arbeta ute och utanför 
kontorstider är exempel på sådant som tas upp under rubriken. Vägledarna som 
intervjuats inom ramen för studien betonade just dessa, som de beskriver som nega- 
tiva aspekter av yrket, som en garant för att beskrivningarna var neutrala 
(Wikstrand och Ulfsdotter Eriksson 2015, Hedenus et al 2015). 
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Forskningsrapporten visar att det finns en medvetenhet om vikten av att skriva neut- 
rala arbetsbeskrivningar men att detta är svårt då alla, även de som skriver dem, har 
stereotypa bilder av arbete och yrken och därmed återger könsstereotypa bilder av 
yrken (Hedenus et al 2015).   

Det är inte bara yrken som kodas med eller tillskrivs kön, det vill säga att de är 
antingen feminina eller maskulina. Även de redskap som används i olika arbeten 
tillskrivs kön. 

Avhandlingen Det tekniska spelet (Wikstrand 2011) visar att viss teknik inte ses som 
riktig teknik eftersom den huvudsakligen används av kvinnor. Kvinnlig teknik kan 
vara tvättmaskinen, spisen, symaskinen eller ett administrativt datasystem medan 
hammare ses som manlig teknik, de tillskrivs genus. 
 
 
 

Vad är genus? 
I vårt samhälle finns en massa föreställningar om hur flickor ska vara och se ut 
och om hur pojkar ska vara och se ut. Dessa föreställningar har förändrats över 
tid och ser olika ut i olika sociala sammanhang, de är socialt konstruerade av oss 
människor och är alltså inte av naturen givna. Det är dessa socialt konstruerade 
föreställningar om kvinnor och män som benämns genus. Ibland talas det också 
om socialt konstruerat kön i detta sammanhang. Ett av fundamenten i den socialt 
konstruerade föreställningen om kön är att det finns två kön, män och kvinnor. I 
några länder finns det även ett tredje kön. Tyskland och Thailand är exempel på 
länder som har en tredje kategori för dem som inte kan eller vill kategorisera sig 
som kvinna eller man. I Sverige har vi dock fortfarande tvåkönsnorm vilket innebär 
att när du till exempel ansöker om ett pass finns det bara två rutor att fylla i, man 
eller kvinna, och att du måste välja. Föreställningen om kvinnor och män baseras 
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också på att dessa två kategorier är varandras motsatser. De ses som dikotomier 
(Hedin 2010). 

Många aspekter av samhället är kodat med genus. Traditionellt, och fortfarande 
idag, har exempelvis hemmet setts som kvinnors sfär medan det offentliga livet har 
beskrivits som männens. Olika yrken har också en könskodning vilket innebär att 
vi ser en person med ett visst kön framför oss när vi hör talas om ett yrke. Det finns 
en könsarbetsdelning, som beskrivits tidigare, som innebär att kvinnor och män i 
stor utsträckning arbetar inom olika yrken (SCB 2014). Yrkens könskodning är inte 
fasta utan kan förändras. Ett yrkes könskodning handlar inte bara om könsfördel-
ningen inom yrket utan även om föreställningar om de egenskaper yrkesutövaren 
har. Även egenskaper tillskrivs kön på olika sätt (Wikstrand 2011). Kvinnor antas 
ofta vara bättre på omsorg medan män ses som mer analytiska och logiskt tänkande. 
Sådana antaganden är också socialt konstruerade och påverkar dessutom hur vi 
från det att vi är små lär oss att vi ska vara som flickor eller pojkar. Genus är med 
andra ord något vi lär oss genom socialisation, genom hur vi blir bekräftade eller 
tillrättavisade i våra relationer till andra människor från mycket tidig ålder. Flickor 
ska till exempel inte bråka och höras för mycket och pojkar ska inte bry sig för 
mycket om sitt utseende. 

Hur flickor och pojkar bör vara skiljer sig också åt beroende på social bakgrund 
och var i landet du växer upp. Andra faktorer som påverkar är huruvida man växer 
upp i en medelklassfamilj i storstad eller i en arbetarklassfamilj i en bruksort (eller 
vice versa)   Raewyn Connell (2002) beskriver det som att det finns olika möjliga 
maskulinitetskonstruktioner. En maskulinitet, den hegemoniska maskuliniteten är 
normen i samhället och den  har också större makt och inflytande. Det är denna 
maskulinitetsform som alla män och kvinnor omedvetet förhåller sig till. Den 
hegemoniska maskuliniteten kan sägas basera  på en bild av en vit, medelålders 
man med en längre akademisk utbildning. Det finns liknande femininiteter men 
skillnaden är att den hegemoniska femininiteten förhåller sig till och stödjer den 
hegemoniska maskuliniteten. Dessa två former är alltså inte likvärdiga. Hur en 
kvinna bör vara, alltså vilken femininitet som ger legitimitet varierar liksom för 
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maskulinitet också beroende på social bakgrund (Skeggs 2000) och var du bor 
(Sandell 2007). Genus handlar om hur vi alla gör kön och vilka skilda förvänt- 
ningar och möjligheter vi har på oss baserat på vilket kön vi tillskrivs. 

Yvonne Hirdman (1988) beskriver att det finns ett genussystem i samhället. Genus- 
systemet bygger på en särhållning av könen, alltså uppfattningen om att kvinnor 
och män är varandras motsatser samt att det som ses som maskulint tillskrivs ett 
högre värde än det som ses som feminint. Med utgångspunkt i en maktanalys som 
denna kan vi till exempel förklara varför manligt kodade yrken belönas med högre 
lön än vad kvinnligt kodade yrken gör. Det samma gäller för manligt kodade egens- 
kaper vs kvinnligt kodade egenskaper osv. Du har kanske funderat på varför det 
kan ses som ganska coolt för en flicka att utöva sport som är kodade med maskuli- 
nitet eller bära kläder som ses som pojkaktiga med det motsatta ses som, och ofta 
bemöts med, bekymring. Det finns ett ord för flickan, ”pojkflicka”. Motsatsen 
”flickpojke” används inte på samma sätt. Detta är just ett uttryck för att det är 
mer okej för flickor att gå in på pojkarnas område än vad det är för pojkar att göra 
tvärt om. Det pojkarna gör tillskrivs ett högre värde än det flickor gör. Detta kan 
förklara varför det är lättare för flickor att ta del av maskulina attribut och aktivi- 
teter, de tar så att säga del av den status som dessa är kodade med. Att som pojke ta 
på sig en klänning eller göra något annat normöverskridande innebär däremot att 
han får den lägre status som femininitet för med sig. De som bryter normen riskerar 
att straffas. Pojken med klänning kan riskera att bli osynliggjord, hånad eller hotad 
av sina kamrater eller vuxna i barnets närhet. Det händer också att de som bryter 
mot könsnormen utsätt för fysiskt våld. Att något är flickigt används ibland som 
ett nedlåtande uttryck. Till exempel är uttryck som ”kasta som en flicka”, ”springa 
som en flicka” eller ”det låter som en hönsgård” uttryck för att femininitet ses som 
något negativt. Även om uttrycken ovan används är det få som identifierar sig som 
flickor/kvinnor som springer eller kastar på det sätt som nidbilden säger.
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Vad är intersektionalitet?
Sandell (2007) visade att val av utbildning inte bara handlar om genus. Likaså vet 
vi att skillnader i karriärmöjligheter på arbetsmarknaden inte heller bara handlar 
om kön (SOU2014:34). Ett sätt att beskriva hur olika aspekter av individer påverkar 
den enskildes position i olika sammanhang är begreppet intersektionalitet (de los 
Reyes & Mulinari 2005). Detta begrepp används mer och mer för att förstå indi-
viders olika positioner, makt och inflytande. Ett exempel på detta är att de sociala 
konstruktionerna eller föreställningarna av maskulinitet skiljer sig beroende på 
social bakgrund och/eller var du bor, som Sandell (2007) beskrev. 

Andra faktorer som kan ha betydelse i individers möte med andra och arbetsmark-
naden är nationalitet och hudfärg, sexualitet, religion, funktionsförmåga eller funk-
tionalitet, ålder eller generation med flera faktorer. De här faktorerna samverkar 
och interagerar med varandra på olika sätt i olika sammanhang. Individen befinner 
sig i en skärningspunkt mellan olika normer kring till exempel sexualitet, genus och 
funktionalitet i olika lokala, konkreta sammanhang. Forskning visar till exempel att 
unga kvinnor med utomnordisk bakgrund i större utsträckning har osäkra anställ-
ningar än unga kvinnor med svensk bakgrund (SOU 2014:43). I detta fall gör ålder, 
kön och att vara utrikesfödd att analysen blir annorlunda än om bara kön som 
kategori beaktades. 

Om att arbeta genusmedvetet
När vi fick den första förfrågan om att göra en kurs för vägledare som handlade 
om den könsuppdelade arbetsmarknaden i relation till vägledning handlade för-
frågan om en kurs i könsneutral vägledning. I samtal med vägledare och blivande 
vägledare framgår ofta att de ser inte vill se en individs genus eller sociala bakgrund 
utan de försöker möta individen bakom alla dessa strukturer. Genom att tala med 
eleverna om till exempel intressen uttryckte vägledarna att de kunde arbeta neutralt 
(Hedenus & Wikstrand 2015). Mot denna bakgrund kan vägledningen i Sverige 
sägas vara könsneutral i den bemärkelsen att den i liten utsträckning arbetar med 
att bryta könsstrukturer. Detta visar ju också Skolinspektionens granskning av 34 
grundskolor i Sverige (Skolinspektionen Rapport 2013:5). Att arbeta genusmedvetet 
handlar snarast om att vara medveten om hur kön påverkar ungas val och väljande. 
Det handlar om att vara medveten om de strukturer som beskrivits ovan för att 
förstå varför det kan vara så svårt att bryta normer kring arbete och kön. Slutligen 
handlar det inte om att tvinga individer att bryta könsmönster utan, som sagts 
tidigare, om att utmana för att eleverna förhoppningsvis ska kunna göra mer med- 
vetna val. Ett sätt att göra detta kan vara att arbeta med normkritik. Genom den 
normkritiska ingången vidgas perspektiven också till att även handla om social 
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bakgrund, migrationsbakgrund, funktionalitet, sexualitet osv. På så sätt kan vi på 
ett tydligare sätt adressera frågan om hur skolan är med att reproducera föreställ-
ningar om ett gott liv och vilka liv som ter sig möjliga i framtiden. 

Vad är normkritik?
Ordet norm har redan använts många gånger i den här boken. Så vad är då en 
norm? Normer kan enkelt vara ett uttryck för vad som ses som normalt i sam- 
hället eller i en viss grupp. Ofta är det som är normalt så självklart att det inte går 
att benämna.  Normer har en viktig funktion i samhället. De gör att vi vet vad vi 
kan förvänta oss i olika sammanhang. I mötet med andra människor har de en soci-
al funktion. Men det finns normer som samtidigt gör att vissa individer och grupper 
exkluderas och blir osynliggjorda, det finns erfarenheter som inte hörs för att de 
inte passar in. Exklusion sker inte bara på basis av kön och därför är det viktigt 
att ha en intersektionell förståelse i arbetet med en normkritisk pedagogik (SOU 
2014:43). Lena Martinsson (SOU2014:43) beskriver att arbete med jämställdhet i 
en samhällskontext måste förstås med intersektionella glasögon. Hon skriver:

  Här återskapas också starka normer om vikten av att förvärvsarbeta, 
  vilket i sin tur återskapar starka förväntningar på att han en funktionell 
  kropp. När de här olika normerna och fler därtill fogas till ett samman- 
 hang, det om jämställdhet, stärks detta och blir del i naturaliserande 
  föreställningar om hur livet ska levas, liksom hur arbete och samhälle 
 ska organiseras. (s.249)

Är du en del av normen har du ofta privilegiet att inte bli kategoriserad i olika 
sammanhang. Som vit, heterosexuell, man med full funktionalitet befinner du dig 
i normens öga (Brade et al 2008). Att befinna sig mitt i normen ger personen ett 
tolkningsföreträde i många olika sammanhang. Detta innebär makt att avgöra om 
den som avviker från normen kan accepteras eller inte. De som på olika sätt bryter 
mot normer löper på olika sätt risk att bestraffas.  

Genom att synliggöra vad som är normalt kan det som är “onormalt” också bli 
tydligt. Det som är norm behöver oftast inte förklaras. Till exempel behöver ett 
ord som chef eller ledare sällan förklaras. Det behövs däremot för undantaget, den 
kvinnliga ledaren eller den kvinnliga chefen. Vi har många sådana exempel där vår 
användning av ord gör undantagen synliga till exempel fotboll/tjejfotboll, pappan/
den homosexuella pappan, idrott/idrott för funktionsnedsättning och så vidare. Vi 
säger inte killfotboll för att det är en del i själva föreställningen om fotboll att det är 
killar eller män som spelar.  
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I en vanlig skola finns normer till och med inbyggda i arkitekturen. Det finns om-
klädningsrum för flickor och för pojkar, en elev som av någon anledning inte vill 
eller kan kategoriseras i en av dessa två kategorier har ingenstans att byta om, hen 
faller utanför normen. Normerna bygger ofta på föreställningar om dom andra, 
dom som inte tillhör normen (Martinsson & Reimers 2014). Normer är föränderli-
ga men de förändras och förskjuts långsamt. Martinsson och Reimers (2014) besk- 
river det som att det finns en tröghet i normerna. I Sverige kan vi idag 2015 se 
en allt större medvetenhet om språkets betydelse för bevarandet av normer som 
exkluderar och/eller inkluderar. Det talas till exempel i större utsträckning om såväl 
herrfotboll som damfotboll. Denna medvetenhet behöver även komma in i skolans 
värld. Du som läser det här har kanske funderat och arbetat med dom här frågorna 
ett tag eller så är det här ett av de första mötena med tankarna och reflektionerna 
kring normer och normkritiskt perspektiv. 

Vad är normkritisk pedagogik?
Vad är då normkritik? En normkritisk ingång handlar först och främst om att bli 
medveten om sig själv och de föreställningar och normer som du själv är bärare av 
och reproducerar i din vardag. Det handlar också om att se vilka normer som finns 
på skolan, att förstå att skolan och du som lärare/Studie- och yrkesvägledare/skol- 
ledare osv är en normproducent. Hur ska en exempelvis vara för att ses som normal 
på din skola eller hemma hos dig? Vad ses som rätt och vad ses som fel eller på 
något sätt konstigt eller udda. Upplevelsen av normbrott är oftast bara en känsla av 
att något är konstigt, att det skaver, snarare än en uttalad tanke. Därför kan det vara 
en idé att stanna upp då du får känslan av att något inte känns rätt och fundera på 
varför du får den känslan. Normkritik innebär vidare att våga lyfta upp detta, titta 
på normerna och fundera på vem som exkluderas och vem som inkluderas av att vi 
gör på det här sättet. Hur upprätthåller exempelvis de exempel eller det material jag 
använder föreställningar om genus/sexualitet/normer om familjebildning, etnicitet 
eller funktionalitet. I relation till det den här boken handlar om, nämligen talet om 
arbetslivet och arbete, berör vilka normer för vem som gör vad, hur en ska leva sitt 
liv, vad ett bra arbete är, föreställningar om vilka kroppar som utför vilket arbete, 
ja, listan kan göras lång. 
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”Hur pratar du med elever om deras vårdnadshavare? Frågar du om föräldrar, 
mamma och pappa eller något annat? Vilka normer reproducerar du genom de 
ord du använder i vardagen? Vem blir inkluderad och vem blir exkluderad?”



I boken talar vi om att använda en normkritisk pedagogik för att arbeta med att 
utmana egna och andras föreställningar om kön, arbete, yrken, arbetsliv och karri-
är. Begreppen normkritik och normkritisk pedagogik som kommer från queerteorin 
och queerpedagogik (Bromseth 2010) är metoder för att arbeta med normkritik i 
olika sammanhang. Normkritisk pedagogik handlar om att 
strukturerat arbeta för att utmana egna och andras normer och föreställningar 
i olika sammanhang. Lotta Björkman (2010) beskriver normkritisk pedagogik 
på följande sätt: 

 Genom att synliggöra normer, deras konsekvenser och makt blir det 
 möjligt för elever och pedagoger att göra val gällande sig själva och 
 andra gällande såväl kunskapande som sociala interaktioner.  
 (Björkman 2010:156)

Vidare vill vi belysa de normer och föreställningar som begränsar oss själva och 
eleverna i olika valsituationer och/eller brytpunkter. Skollagen säger, som citerats 
ovan, att:  

 ”Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 
 och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma 
 deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har 
 ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför  
 ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 
 sina intressen oberoende av könstillhörighet ”. 

Frågan är hur detta kan göras i relation till det ansvar som hela skolan har att ge 
eleven kunskap om arbetsmarknaden och arbetslivet. Framöver kommer vi i denna 
bok försöka synliggöra och utmana de normer och förställningar som du och dina 
kollegor har som relaterar till elevens framtid utanför skolan. 
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Vår förhoppning är att du i ditt arbete kan använda teoretiska kunskapen för att 
utmana det självklara i positioneringarna och de effekter som positioneringen med-
för i ditt dagliga arbete. Ingen enskild är ytterst ansvarig för hur normer görs, upp-
repas och förändras men var och en av oss har ett ansvar för sina egna handlingar 
och dess  konsekvenser. Det är därför  intressant att kritiskt granska och reflektera 
över de egna tankarna och handlingarna i vardagen.

Reproduktion och produktion av normer i skolan
Just skolan är en arena där normer både skapas och reproduceras. Skolans roll  
som fostrare av samhällets medborgare har visats genom till exempel studier av 
läroplaner (Martinsson & Reimers 2014) och genom vad som ses som normalt och 
onormalt i skolan. Det är också viktigt att se hur normer kan förändras. Som verk-
sam i skolan är det därför av intresse att bli medveten om vilka som inkluderas 
och blir delaktiga genom normer och vilka individer som exkluderas och lämnas 
utanför genom samma normer. 

Om vi tittar på pojkar och flickor i skolan kan vi se att flickor tenderar att få högre 
betyg i skolan än vad pojkar får. Flickor upplever större stress och mår generellt 
sämre än pojkarna. Dessutom är valen till gymnasiet fortfarande könsstereotypa 
(SOU 2014:6). Det går inte att inom forskning hitta några belägg för att skolan 
blivit mer anpassad för flickor utan skillnaderna som pekas ut ovan förklaras 
snarare med att pojkar anstränger sig mindre (ibid.). Det talas i dessa sammanhang 
om antipluggkulturer i skolan (Norberg 2008). Detta fenomen handlar om hur det 
är möjligt att vara pojke i skolan, det är helt enkelt inte coolt att plugga eller att 
värdera skolan högt. Antipluggkulturer kan ta sig olika uttryck och det är därför 
svårt att tala om en antipluggkultur. Även här är det viktigt att ha en intersektio-
nell förståelse av problematiken (SOU 2014:6).  Klass, kön, sexualitet och etnicitet 
diskuteras som aspekter att tänka på, det är viktigt att se att pojkar inte är en 
grupp utan att fenomenet kan se olika ut bland olika pojkar och att det även kan 
finnas bland flickor. 

33

Kan du hitta något 
exempel på tvåkönsnormen 
i arkitekturen på skolan?



En annan norm som setts i skolan är hur skolpersonals och föräldrars normer 
också tycks styra in elever till teoretiska program framför de yrkesinriktade pro-
grammen (Hjort, Hjärpe & Panocan 2014). Både rektorers och studie- och yrkes-
vägledare tenderar, enligt författarna, att värdera de studieförberedande program-
men högre, ofta med syftet att eleven ska ”gardera sig” inför framtiden genom att 
vara förberedd för studier inom högskola/universitet. Enligt författarna tycks det 
också råda en synlig norm beträffande att ”välja under sin kapacitet”, dvs elever 
med goda studieresultat som själva vill söka till yrkesinriktade program uppmanas/
utmanas till att avstå detta till förmån för studieförberedande program. Normen 
kommer också till uttryck genom att en rektor oroar sig för att praon kan tänkas 
uppmuntra elever till att söka yrkesinriktade program då dessa kan upplevas ”ro-
ligare” och därmed inte skapa intresse för med ”avancerade” yrken (Hjort, Hjärpe 
& Panocan 2014:171). 

 Vi kan således konstatera att föreställningar och normer kring vilka yrken som är 
lämpliga inte bara handlar om könsarbetsdelningen utan även om status, klass och 
om de ses som mentala eller manuella. I ovan nämnda studie blir det tydligt att skol-
personalens egna normer och vad som tillskrivs högt värde på en skola, tenderar att 
styra elevernas gymnasieval. 

Kön och genus i skolan
Förståelsen för skolan som normproducent är inte ny. I Sverige har förståelsen av 
kön som något socialt konstruerat fått starkt fäste. Detta har öppnat för tankar 
om att använda pedagogik som redskap för att utmana rådande stereotypa före-
ställningar om vad det innebär att vara flicka eller pojke. Denna pedagogik har 
kallats genuspedagogik ( Eideval & Lenz Taguchi 2013) och har fått ett fäste i 
framförallt förskolan. Denna pedagogik går ut på att personalen ska ha ett med- 
vetet förhållningssätt och grundförståelsen är att vi alla är med och skapar kön 
(Bodén 2013). Även om kön i förståelsen socialt konstruerat genus är inskriven 
i skollagen är kunskapen om genuspedagogik förhållandevis frånvarande i grund-

      Vad är ett bra arbete? 
           Hur ser ett bra liv ut?
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     Carola är dagbarnvårdare.  
     ”Jag har jobbat flera år inom konservindustrin 
     men också utbildat mig inom storkök och 
     jobbat inom restaurang med bl.a. catering. På 
      fritiden gillar jag att baka. Länge funderade jag 
      på att starta eget och baka glutenfritt bröd 
      men idag passar det mig fint att vara dagbarn- 
     vårdare. Jag har småttingar omkring mig hela 
      dagen, vi är ute mycket också. Kontakten med 
      föräldrarna är viktig. Jag måste också hålla 
      mig a´ jour med allt som barnen ska ta del av 
     hos mig, precis som på förskolan. Det gör att  
     jag både måste förbereda aktiviteter, läsa på 
      och dokumentera en del på den tid då jag inte 
      har barnen hos mig”.

     
Vilka uttryck för normer kan du hitta i 

läroplanen? I de mål ni sätter upp 
varje ämne?

skola och gymnasieskola. Risken med kompensatorisk - eller genusmedveten peda-
gogik är enligt Bodén (2013) att det finns en risk att skapa nya normer som låser 
fast och exkluderar dem som till exempel gör traditionella val. I detta sätt att tänka
riskerar vi att se barn som faller inom normen som några som behöver förändras 
för att passa in i jämställdhetsprojektet. Det är här den normkritiska pedagogiken 
kommer in. Tanken här handlar snarare om att arbeta med vuxnas föreställningar 
och förväntningar på barn än att säga att det är barnen som gör fel. Idag finns det 
en mängd material om normkritik som riktar sig mot skolan (och andra områden i 
samhället). Detta material kan vara inspirerande för vidare arbete med de här frågor-
na på din skola. Det finns en lista över en del av materialet längst bak i denna bok. 
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En vägledningsmetodisk ingång
Teorier som berör människors vägar in i och genom arbetslivet kan delas in i lite 
olika grupperingar. Karriärteorier, som förklarar varför människor hamnar i olika 
positioner eller platser i arbetslivet, vägledningsteorier som snarast belyser vad som 
händer i själva mötet mellan vägledare och elev, samt val- och beslutsteorier, som 
behandlar vad om händer i val- och beslutprocessen. 

I bokens inledande del  får vi en inblick i ett par teoriers förklaringar till vad som 
påverkar studie- och karriärvalet, här framför allt Hodkinsson & Sparkes (1997) 
teori ”Careership” samt Linda Gottfredsons (1981), ”Circumscription and Comp- 
romise”. Dessa kan sägas höra till de teorier som inkluderar den socialiserings- och 
utvecklingsprocess som ligger till grund för både karriärteorier och val- och besluts-
teorier. 

Som presenterats i ett tidigare avsnitt, så är studie – yrkesvägledningen i Sverige 
inom skolan styrd av bestämmelser i skollagen, läroplanerna och förordningar. 
Läroplanerna uttrycker tydligt att studie- och yrkesvägledning är en uppgift som 
berör all personal i skolan. Vi kommer här gå vidare och reflektera kring profes- 
sionen studie- och yrkesvägledning och i det, närma oss metoder som utmanar 
föreställningar om arbetslivet. 

I Skolverkets allmänna råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning (2013), 
som tidigare nämnts, då i sammanhanget ansvarsfrågan,  så använder man sig av 
begreppen vägledning i snäv och i vid bemärkelse. Uppdelningen nämns i avhand-
lingen ”Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen” (Lindh 1997) och avser 
att beskriva dels den vägledning (snäv) som sker mellan studie- och yrkesvägledaren 
och en enskild individ eller grupp och vägledning i vid bemärkelse som omfattar 
alla de aktiviteter som skolan bidrar med i syfte att stödja elevernas underlag till 
beslut om framtida utbildnings- och karriärvägar, i detta kan sådant som föreställ-
ningar om yrke och kön ligga. Begreppet ”career management skills” diskuteras 
idag inom Europa, begreppet kan i Sverige snarast benämnas valkompetens eller 
karriärkompetens. Nedan kommer studie- och yrkesvägledningen benämnas i 
termer av snäv och vid. 

Vägledningens historik och metodik
När vi nu fortsätter in i vad som påverkat den faktiska metodutvecklingen inom 
studie- och yrkesvägledningens profession, kan det konstateras att den i hög grad 
inspirerats av de mer psykologiskt inriktade teorierna, de som kan grupperas in i 

TEORIN BAKOM METODIKEN
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vägledningsteorier. Carl Rogers (1951) s.k. klientcentrerade ansats har starkt influe-
rat Gerard Egan (2014), som genom sin modell ”The Skilled helper” präglat utbild- 
ningen av studie- och yrkesvägledare över tid. Idag 2015, används den fortfarande 
som en grundmodell i utbildningen av studie- och yrkesvägledare.   

Under 1980- och 90 talet utvecklade studie- och yrkesvägledarutbildningarna också 
ett nära samarbete med Vance Peavy (1998) som fick mycket uppmärksamhet kring 
begreppet konstruktivistisk vägledning. I hans fotspår följde Norman Amundson 
som under samma och senare tidsperiod besökte utbildningarna i Sverige, föreläste 
på konferenser och etablerade ett nära samarbete med utbildningarna. Både Peavys 
och Amundsons böcker och metodmaterial gavs ut på svenska och bidrog därmed 
till att dessa metoder gjorde sitt intåg på den skandinaviska marknaden. 

Både Egan, G, Peavy, V och Amundson N, har på så sätt haft en stor betydelse för 
metodutvecklingen i Sverige. De inspirerade till utvecklingen av en svensk modell 
som presenterades i ”Vägledningsboken” (Lindh 1988) i ”Professionell vägledning” 
(Hägg & Kuoppa 1997, 2007) och senare i Andergrens (2014) bok  ”Samtala”, där 
författaren visar hur olika karriärteorier kan påverka samtalet och därmed studie- 
och yrkesvägledarens metoder och förhållningssätt. I de avhandlingar som varit 
tongivande för studie- och yrkesvägledare har både Lindh, G (1997) och Lovén 
(2000) haft det enskilda samtalet som ingång i sin forskning. Sammanfattningsvis 
kan vi se, att det fokus som studie- och yrkesvägledare har, är det som Lindh (1997), 
definierar som vägledning i snäv bemärkelsel. Lovén visar att just samtalet ofta är 
det som vägledarna ser som sitt expertområde (Lovén 2015).

Tala om arbetlivet – Vad är du intresserad av?
Varför är det här intressant i en bok som heter ”Tala om arbetslivet – en genus- 
medveten och normkritisk ingång”? Jo, vilka är vi som samtalar? Vad är studie- 
och yrkesvägledarnas ingång till att tala om arbetslivet? Det vi kan se av ovan är att 
traditionen byggt på det individnära, klientcentrerade och konstruktivistiska sam-
talet som utgår ifrån att individen står i centrum och är medkonstruktör av sin egen 
berättelse (Reid, 2005)  och verklighet. Många som varit verksamma som vägledare 
en tid, har nog sett kunskapsområdet som underförstått och självklart, dock inte 
klart uttalat.

Som vi konstaterar i föregående text så har vägledare över tid lärt att ställa frågan 
”Vad är du intresserad av”? En fråga vars svar oftast är styrt av det redan kända, 
och som i sin tur riskerar att bidra till att reproducera normer som bygger på både 
kön och socioekonomisk bakgrund, det som också Hodkinsson och Sparkes,
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(1997) benämner handlingshorisont. Som vägledare och lärare är det också lätt att 
utgå ifrån den egna föreställningen om vad som är möjligt för den elev eller den 
grupp vi möter. Detta innefattar också hur samtalen förs och vilka frågor som ställs.

Om vi spinner vidare på studie- och yrkesvägledning i det snäva perspektivet och 
vill att både lärare och studie- och yrkesvägledare ska utveckla och utmana både sig 
själva och sina elever på ett normkritiskt sätt (se tidigare avsnitt om begreppet) så 
förutsätter det att samtalsverktygen finslipas så att bilder av yrken och arbetsliv blir 
väl genomlysta och utmanade av all personal på skolan.

Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse
Beträffande studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, så kan vi se att det är en 
viktig uppgift för var och en verksam i skolan. I materialet belyser vi vikten av att 
vara medvetna  om hur normer styr oss som individer och därmed också den bild vi 
reproducerar om yrken och arbetsliv. Hur kan vi utmana oss själva för att synlig- 
göra de värderingar vi bär med oss i vår vägledarroll, lärarroll, mentorsroll eller 
som rektor med ansvar för verksamheten? Hur kan vi arbeta mer metodiskt för att 
se till att de elever vi möter i vardagen inte begränsas av kön, social, eller kulturell 
bakgrund i sina studie- och karriärval? Om det normkritiska perspektivet ska kunna 
bli en självklar fråga för lärare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal måste 
det utvecklas stabila strukturer i organisationen som kan bidra till att skapa en röd 
tråd genom hela skoltiden. Ett led i den framtidsvisionen är att inom de möjligheter 
vi har, utveckla skolplaner på den egna skolan som lyfter dessa frågor. 

Skolverket har utvecklat ett material för hur lärare kan arbeta med vägledning i 
olika ämnen. I detta material  finns det en mängd exempel. Ett sätt att närma sig 
de här frågorna kan vara att titta på (Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. 
Fem lärande exempel från grundskolan) och granska de exempel som finns i boken 
med normkritiska glasögon. Det kan vara ett sätt att både få inspiration i arbetet 
och få förståelse för de svårigheter som eventuellt finns i arbetet med att tala om 
och arbeta med frågor som rör utbildning, arbete och framtid i undervisningen. 

Vad kan  göras i samtalet med elever?
Gerard Egan (2014), en psykolog som utvecklat en modell för samtal, använder sig 
i sin bok i ”The Skilled helper” av uttrycket ”probing”. Med det avser han metoder 
för hur vi undersöker berättelsen och föreställningarna på ett djupare plan, hur vi 
kan tränga in under den yta av bilder som ligger i vägen för en mängd möjligheter. 
Vidare använder han begrepp som ”promt” och ”nudge”, ord som är lite svåra att

38



översätta till svenska på ett enkelt sätt, men ett försök att sammanfatta alla tre 
skulle kunna vara, vikten av att kunna ge en direkt respons (promt) att ”putta på” 
och uppmuntra (nudge) samt ha förmåga att ställa frågor så att dessa bidrar till att 
synliggöra normer, värderingar och utmanar (probe) de bilder som ligger bakom 
individens föreställningar om vad som är möjligt eller inte möjligt. En fördjupning 
kring detta finns i avsnittet ”Arbetslivet i samtalet”.

Här ett exempel på där en studie- och yrkesvägledare samtalar med Camilla, åk 9, 
inför gymnasievalet.

 ”Jag kan höra att mamma tycker att du ska rikta blicken mot barn- och 
  fritidsprogrammet medan du själv är intresserad av att titta närmare på 
  bygg- och anläggningsprogrammet. Det går ju mycket killar där, hur 
 tänker du om det?”
 (inspelat samtal, SYV-student)

I det här exemplet väljer studie- och yrkesvägledaren att lägga fokus på den i det 
här fallet väldigt könsuppdelade utbildningen, istället för att lyssna efter och ställa 
frågor om vad i bygg- och anläggningsprogrammet som lockar henne och vad som 
i så fall påverkat intresset.  Om vi använder oss av ovanstående enkla exempel, så 
synliggörs behovet av att både lärare och vägledare fördjupar sig i vilka föreställ-
ningar som finns om gymnasieprogrammets innehåll och hur arbetslivet efter dessa 
kan gestalta sig. 
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I bokens första del har vi gjort ett avstamp i lagstiftning, statistik, forskning och 
teoribildning som kan illustrera och förklara den könsuppdelade arbetsmarkna-
den och varför det är så svårt att beskriva och prata om arbete och yrken utan att 
reproducera redan rådande föreställningar. Vi har också belyst specifikt studie- 
och yrkesvägledarutbildningens avsaknad av litteratur och metoder som belyser 
normer specifikt. Vi har inte tittat närmare på lärarutbildningen utan har utgått 
mycket ifrån Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Arbete med studie- 
och yrkesvägledning – hela skolans ansvar.  

Det första ledet i all normkritisk pedagogik är att vända spegeln mot sig själv för 
att få syn på och förstå de egna normerna och föreställningarna, att upptäcka hur 
det påverkar det egna agerandet och utmana sig själv i det.  

Praktikens struktur 
I bokens nästa del presenteras tre områden, som exemplifieras med vardagsexem- 
pel från olika skolor. Dessa temaområden är:  

Tema 1: Skolkulturer och arbetsliv
Tema 2: Bilden av kroppen i arbetslivet
Tema 3: Arbetslivet i samtalet  

Varje temaområde konkretiseras med ett antal vardagsexempel från olika skolor 
under rubriken att upptäcka. De belyses också med citat från olika vägledare för
att ge ytterligare dimensioner till den problematik som åsyftas. Varje temaområde 
inleds med ett eller flera exempel på upplevelser och/eller reflektioner som skolper-
sonal, huvudsakligen studie- och yrkesvägledare, delat med sig av. Exemplen följs 
upp med ett kort teoretiskt resonemang, att förstå. I slutet av varje temaområde 

METODIKEN I PRAKTIKEN
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ligger förslag på diskussionsfrågor och aktiviteter, att göra. Där vi vill att ni ska 
upptäcka och förstå har vi valt olika bakgrundsfärger till texten.

De case vi lyfter in, ger vardagsexempel och reflektioner från skolan
ATT UPPTÄCKA

ATT FÖRSTÅ, teoretiska kommentarer på (case) nämnda vardagsexemepel 
och reflektioner.
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I kommande exempel fördjupar vi oss i frågor som rör det vi kallar för skolkulturer. 
Vi ställer oss frågan varför det är så svårt att bryta normer och mönster beträf-
fande  utbildningar och yrken  i vissa skolmiljöer? Frågor om pojkars lägre merit-
värden berörs också. Vi inleder med ett par exempel Att upptäcka som vi sedan 
problematiserar i Att förstå. Efter dessa exempel ger vi oss in i lite tankar kring hur 
en kan arbeta vidare,  Att göra. 

SKOLKULTURER OCH ARBETSLIV 

Exempel 1 - att förstå
I de kurser vi har haft på uppdrag av Skolverket, har många deltagare beskrivit att 
det finns tydliga skolkulturer eller kulturer i kommunen där vissa typer av val har 
större legitimitet än andra. I fallet ovan hittar vi ett exempel på en skola där de 
praktiska gymnasieprogrammen har större legitimitet än de teoretiska. I andra fall, 
som kommer att beskrivas senare, är det tvärt om, det är bara teoretiska utbild-
ningar som ses som möjliga att välja. Anna Sandell (2007) beskriver att det finns 
olika lokala kontexter som gör att vissa utbildnings- och yrkesval blir mer legitima 
och därför möjliga att tala om och välja. Statistik visar att barn till föräldrar som 
saknar längre utbildning, och särskilt pojkar som kommer från så kallade stu-
dieovana hem i större utsträckning väljer praktiska gymnasieutbildningar (SOU 
2015:50). 

Beverly Skeggs (2000) visar i sin studie där hon följer ett trettiotal unga arbetar-
klasskvinnor i England att det bara finns ett begränsat antal positioner som en 
flicka från arbetarklassen kan ta och samtidigt respektabelt feminin. På samma sätt 
kan exemplet ovan förstås. 

Gottfredson (2002) visar att barn i mycket tidig ålder gör mentala kartor utifrån 
det de känner till. Att se vilka yrken och bilder av framtiden som är tillgängliga i 
närsamhället blir därför en viktig aspekt för att förstå varför ungdomar väljer 

Exempel 1 - att upptäcka
En vägledare arbetar i ett samhälle där industrin dominerar. Killarna på högstadie- 
skolan väljer oftast industriprogrammet och flickorna väljer vanligen barn och 
fritid. En flicka som vägledaren möter berättar att hon vill gå hotell och restau-
rang. Men hon vill inte stå i receptionen som de flesta vill utan hon vill arbeta 
med bokföring och liknande arbetsuppgifter, berättar hon. Vägledaren informerar 
henne om möjligheten att kanske istället gå det studieförberedande ekonomi- 
programmet istället. Flickan svarar att ”pappa tror inte att jag kommer att fixa 
det”. Generellt är det en låg utbildningsnivå på orten och det är få elever som 
väljer högskoleförberedande utbildningar på gymnasiet.
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som de gör.  Dessa bilder börjar formas i mycket tidig ålder. Det görs genom vilka 
yrken som är synliga och hur det talas om dem i barnens hemmiljö. Det handlar 
också om vilka bilder skola och barnomsorg ger av olika ämnen och yrken eller 
vilka framtida liv som presenteras som möjliga. Hur talas det om flickor och poj-
kar när de leker tillsammans? Blir de benämnda som ett kärlekspar eller som goda 
vänner? Hur talar vi till små barn som leker med dockor eller bilar? Vad förstärker 
vi i dessa lekar? Vilka alternativa bilder finns? Frågan är hur barnens bilder kan 
vidgas innan de fångas upp i stereotypa föreställningar och normer. 

I boken ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2” av Kristina Henkel och Marie 
Tomicic´ (2009) ges många förslag på hur föräldrar och vuxna i skola och barn-
omsorg genom leken kan arbeta med att vidga barns bilder av vad det är att vara 
flicka eller pojke. 

Vi visade i bokens teoretiska ingång att valen till gymnasiet är könsstereotypa. Vi 
vet också att barn som kommer från studievana hem har större sannolikhet att 
välja en högskoleutbildning. Reproduktion av utbildningsval börjar således redan 
i grundskolan, i valet till gymnasiet. Eller som Paul Willis (1977) frågade sig, hur 
kommer det sig att arbetarklassbarn låter sig själva ta arbetarklassarbeten? 
Gottfredson hade svarat att det är för att de inte känner till något annat, barn 
väljer yrken och utbildning utifrån deras zon av acceptabla möjligheter. Hur 
kan vi då arbeta för att utmana dessa zoner och få dem att växa? 

 Exempel 2 - att upptäcka
a) En personal beskriver sin skola som en medelklasskola där det inte är ok att 
välja praktiska yrkesprogram. Diskussionerna på skolan handlade mycket om att 
det var viktigt att få grundläggande behörighet och att hålla dörrar öppna. Spelade 
ingen roll att denna möjlighet finns på yrkesprogrammen. Vägledaren på skolan 
menade att föräldrarna påverkade vad det ens var möjligt att tänka och säga.

Problematiken som beskrivits här förekommer också i motsatt riktning. På en 
annan skola beskrivs problemet på följande sätt: 

b) I en rik kommun där de flesta har föräldrar med eftergymnasial utbildning och/
eller hög inkomst och status kan ingen, varken pojkar eller flickor, tänka sig att 
välja ett praktiskt program eller yrke efter gymnasiet. Vid diskussion om val till 
gymnasiet är det tydligt att samtliga elever också tar avstånd från kvinnliga 
domäner såsom vård och omsorg. Eleverna väljer teoretiska program för att 
sedan kunna läsa vidare. 

ˇ
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Exempel 2 - att förstå
I de båda fallen ovan ser vi exempel på skolor med en motsatt problematik till 
exempel 1 Detta är också relativt vanligt i skolor runt om i landet. Skolor finns i en 
specifik kontext, som Sandell beskriver. Föräldrarnas utbildningsbakgrund, närhet 
till Universitet och högskolor och den lokala arbetsmarknaden stärker dessa skill-
nader. En fråga som är aktuell i relation till diskussionen om att hålla alla dörrar 
öppnar, alltså att det är viktigt att kunna läsa vidare på högskola senare, är att det 
finns dålig kunskap om hur utbildningssystemet faktiskt ser ut. Det går att läsa ett 
praktiskt gymnasium och få högskolebehörighet på en gång. En annan fråga hand-
lar om den status som vissa yrken tillskrivs, särskilt yrken som kodats med femini-
nitet eller med smuts. 

I de fall som lyfts här är det tydligt att det är svårt att gå mot strömmen och välja 
något annat än det som är normen på den aktuella skolan. Att arbeta med den egna 
självkänslan och uppmuntra normbrott i relation till vilka yrken eller utbildningar 
som är ”okej” att välja blir därför viktigt. 

Praktik brukar ofta talas om som något som vidgar elevers perspektiv. Idag an-
vänds praktik och studiebesök på olika sätt i olika kommuner. Vissa kommuner har 
helt tagit bort praktiken och ersatt det med annat medan andra kommuner arbetar 
strategiskt med praktiken. På en hel del skolor får elever själva ordna sina praktiker. 
Ofta får eleven då komma till föräldrarnas arbetsplats (om de har en och detta ar-
rangemang är möjligt). Ur perspektivet att vidga perspektiv är detta sätt att arrang-
era praktikplatser inte att föredra. Eleven får större förståelse för förälderns vardag 
vilket kan ha en funktion i sig men inte självklart i relation till att vidga det elevens 
perspektiv. I sitt examensarbete visade Hanna Källman och Hanna-Maria Iversen 
(2012) att det går att använda praktiken för att vidga elevernas perspektiv. De kon-
staterade bland annat att vägledarens medvetenhet i fråga var viktig för att få detta 
till stånd. En vägledare arbeta på en skola i en förort där få föräldrar hade högsko-
leutbildning. Eleverna fick ofta praktikplatser i närområdet och kom på så sätt inte 
ut och såg andra delar av staden. De flesta arbetsplatser de besökte hade också till 
största delen yrken som inte krävde eftergymnasial utbildning. En annan skola där 
en mycket stor del av eleverna hade föräldrar med eftergymnasial utbildning an- 
vände föräldrarna som resurs för att ordna elevernas praktikplatser. Här följde elev-
en ofta den egna föräldern. På den tredje skolan som studerades fanns en mer blan-
dad elevgrupp. Här arbetade vägledaren aktivt för att medvetandegöra eleverna om 
den egna kontexten och utmana dem att hitta praktikplatser. Vägledaren på denna 
skola konstaterar att det är lätt att hitta en praktikplats åt en elev med högutbildade 
föräldrar. Det är däremot svårare att hitta en praktikplats åt en elev som själv inte 
har några kontakter på arbetsplatser där det krävs högre utbildning. Detta gör att 
det är svårt att vidga dessa elevers perspektiv. Det finns också en risk, konstateras 
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det i uppsatsen, att eleverna inte kommer att känna att de hör till på en arbets-
plats som bryter för mycket med den egna handlingshorisonten. Vägledaren på 
denna skola arbetade mycket med att eleverna berättade för varandra om de olika 
praktikplatserna de varit på för att på så sätt sprida kunskapen om de olika yrken 
som eleverna stött på. 

Exempel 1 och 2 − att göra
I kommunen, som beskrivs i exempel ett ovan, skulle det vara möjligt att redan i de  
tidiga åren börja arbeta med att synliggöra arbeten i närmiljön. Om vi till exempel 
tittar på ett bygge så är det inte bara de som gör själva arbetet på plats, någon 
planerar, någon kommunicerar osv. Det finns många olika funktioner som kan 
kopplas till detta. Även i vård och omsorgsområdet finns det en mängd yrken eller 
funktioner som berör frågan. På ett sjukhus finns det också en mängd yrkesgrupper 
och arbetsuppgifter  som skulle kunna synliggöras och diskuteras. Detta arbete görs 
redan på en mängd skolor runt om i landet. Många arbetsplatser är mycket köns-
segregerade. Även detta är frågor som skulle kunna diskuteras i undervisningen. 
Låt elever ta fram statistik för sin egen region från Statistiska Centralbyrån och 
diskutera den. 

              Jonathan går i årskurs 9. 
            ”Jag funderar mycket på mitt  
            gymnasieval. Ibland känns säljare 
              som ett intressant yrke. 
             Jag har hunnit jobba lite i min 
             pappas företag på somrarna och 
             lärt mig att det är viktigt med 
            ordning, reda och kontakter. Jag 
             pratar gärna med folk och gillar  
            att ha mycket omkring mig. 
             Samtidigt är jag lite nyfiken på att 
             jobba utomlands, med barn eller 
            inom hotell- och restaurang. Jag  
            ska fundera vidare på det och 
            prata med många som har 
            erfarenhet”.
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Genom att ställa utmanande frågor, att våga ifrågasätta det förgivet tagna, genom 
probing (se sidor 36-37 & 70-72), finns det möjligheter att synliggöra föreställning-
ar och normer och därmed öppna upp för en diskussion. Ett annat sätt att gripa 
sig an fråga är att göra en kartläggning ur elevperspektivet. I vilka olika situationer 
kommer elever i kontakt med yrken och arbeten under sin skolgång?  

I fallet som beskrivits ovan blev det tydligt  att föräldrarna, eller i det här fallet 
pappan, inte trodde på att eleven skulle klara en teoretisk utbildning. Och det är ju 
så, eleverna lever inte i ett vakuum, de är färgade av de bilder och föreställningar 
de har med sig hemifrån. Hodkinson och Sparks, som beskrevs i förra delen av 
boken, visar just hur familjen tenderar att begränsa vad som ses som möjligt. Att 
”bara” arbeta med eleverna för att vidga perspektiv kan därför ses som begränsan-
de. Det är också värt att fundera på hur ni kan involvera  föräldrar i dessa frågor? 

Många vägledare vittnar om att föräldrar har dåliga kunskaper om hur gymnasie-
skolan fungerar, att de baserar sina åsikter och uppfattningar på de egna erfaren-
heterna.  Att informera elever och föräldrar om skolan på ett sätt som tydligt visar 
de olika möjligheter som finns utan att värdera dem  är därför viktigt.  Att arbeta 
med normkritiska övningar även med föräldrar kan vara ett sätt att synliggöra 
egna föreställningar och värderingar om status, yrken och utbildningar. Samtidigt 
är det viktigt att inte negligera de  statusskillnader som faktiskt finns. Att ignorera 
dessa och påstå att de inte finns riskerar att hålla viktig information från de grup-
per som inte har denna kunskap hemifrån (Hedenus et al 2015). Ett sätt kan vara 
att visa andra yrken än vad som vanligtvis efterfrågas i gruppen och diskutera de 
reaktioner som eventuellt kommer fram. 

Det är också  viktigt att stödja och synliggöra de normbrott som görs i skolor och 
i klassrum och inte ignorera dem (SOU2014:6). Att tala om och visa exempel på 
dem  som väljer andra vägar än de som utgör norm  på skolan eller i samhället är 
därför viktigt. Fundera på:

Hur pratar ni om 
individer som inte 

arbetar

46



• Vilka utbildningsvägar och val som benämns i undervisningen eller på skolan. 

• Vilka elever och utbildningar pratar ni om i fikarummet?  

• Vad ses som positivt och vad ses som negativt?  

• Hur talar ni om detta med eleverna?  

• Ses vissa normbrott som bättre än andra? Varför är det så?  

• Hur kan ni synliggöra praktiska utbildningar och yrken i de mer teoretiska 
ämnena och teoretiska vägar i de praktiska ämnena? Hur kan ämnen och 
yrkens komplexitet synliggöras i undervisning och i samtal?

Det finns också en svårighet i att prata om yrken och utbildningsvägar som  du 
inte själv känner till eller har erfarenhet av. Hur kan du prata om eller informera 
om ett yrke du bara har läst om i en yrkesbeskrivning utan att använda de stereo-
typa bilder du eventuellt fått från media eller via hörsägen?  Forskningen visar att 
det är svårt att beskriva yrken utan att  reproducera stereotypa bilder och föreställ-
ningar om desamma (Hedenus et al 2015). Det är därför bra att vara medveten om 
att de yrkesbeskrivande texter som finns,  inte kan ses som helt neutrala. Försök 
att ha en normkritisk medvetenhet då du läser och tolkar det som står där.  På s. 
66-67 finns en övning som vi kallar ”yrkesenkäten”, den kan hjälpa till att synlig-
göra stereotypa föreställningar om olika yrken. Fyll i och diskutera, gärna både i 
personalgruppen och sedan med elever.
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Här följer också ett antal exempel på frågeställningar att diskutera. Välj ut, grup-
pera om i teman som passar er verksamhet, gör egna arbetsblad att diskutera i 
elevgrupper, lägg till egna exempel från den skolkultur som kan identifieras på er 
skola. Låt er inspireras av nedanstående diskussionsfrågor och gör något eget av 
det. Vad kan ni själva känna igen?
 

Diskutera med kollegor: 
Vilka möjliga framtider pratas det om på skolan?
Gör en kartläggning i varje ämne. Vilken kunskap ses som viktig? Vilka arbeten 
blir synliggjorda? Jämför och diskutera kring frågorna ”Vad inkluderas” och 
”vad exkluderas”? 

• Hur skulle ni kunna arbeta på er skola för att vidga elevernas perspektiv och se 
andra möjliga framtider för så väl flickor som pojkar? 

• Hur talas det om lågstatusyrken på skolan? Vilka yrken nämns aldrig? 

• Finns det yrken, arbeten eller aktiviteter som används som skällsord? Vad tror 
ni att det beror på?  

• Hur bemöts normbrott i er skola? Skulle ni kunna göra på något annat sätt? 

• Du som arbetar på en skola har oftast valt en teoretisk utbildning själv. Hur 
ser du på praktiska utbildningar och yrken? 

• Se skolan ur ett elevperspektiv, hur kan dessa frågor följa eleven genom alla år 
i skolan från förskoleklass & grundskola (förskola) till gymnasium och vuxen-
utbildning? 

      - Till exempel kan ni göra en flödesgenomgång där en fiktiv elev följs 
         från förskoleklass till nionde klass. Var kommer vägledning in, på 
        vilket sätt? Vad gör lärarna? Andra evenemang?  
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Hur vidgar vi perspektiv 
i undervisningen? 
I vägledning?



 

• Gör en plan för hur ni ska arbeta med de här frågorna som involverar alla 
yrkesgrupper på skolan i undervisning, på rasterna, i vägledning osv 

• Fundera på hur föräldrar kan involveras. 

• Hur kan yrken som inte finns på orten bli synliga? Genom film, TV-serier, 
litteratur osv? 

Diskutera och göra med eleverna
• Prata med eleverna om vilka framtider de ser som möjliga. Hur talas det om 

arbetslivet och framtiden hemma. Finns det möjlighet att hitta andra framtids-
bilder? Hur skulle det kunna vara?  

• Vilka yrken känner eleverna till? Hur har dom kommit i kontakt med dom? 
Vad vet de om dessa yrken? Hur kan de få mer information? Vilka yrken kän-
ner eleverna inte till? De som inte finns på orten? 

• Använd elevernas reaktioner för att diskutera normer och föreställningar. För-
stås utan att hänga ut enskilda individer. Försök att synliggöra och utmana det 
som tas för givet.  

• Arbeta aktivt och medvetet med praktik och/eller studiebesök och besök av 
yrkesutövare. Tänk på att olika yrken kan gestalta sig olika på olika arbets-
platser och av olika individer. Försök synliggöra komplexitet inom yrken. 
 

Hur talas det om utbildning 
i klassrummet?

”Det är svårt för vägledare att utmana förställningar om kön när eleven 
kommer för första gången i årskurs nio.” 
/vägledare i grundskolan
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• Låt fler yrkesutövare representera varje yrke vid presentationer eller synliggö-
ras i material. Tänk inte bara tvärt om då detta lätt genomskådas av elever. 
 
Försök också vidga perspektiven genom att låta individer med olika hudfärg 
osv bli representerade i bilder och vid presentationer. 
 

• Hur kan ni hjälpa varandra med att synliggöra era egna föreställningar och 
normer kring värdering av yrken och utbildningar? Vad gör ni undervisningen 
eller i mötet med elever? 

För de tidiga åldrarna kan ni låta eleverna erfara olika yrken och arbeten genom 
lek. Om leken reproducerar normer om kön eller andra föreställningar kan leken 
stoppas och en diskussion kan föras om varför det blev så. Låt alla barn få möjlig- 
het att prova olika roller.  Bilden nedan kommer från Österportskolan i Malmö 
där personalen i förskoleklass låter barnen leka olika yrken som barnen själva varit 
med och välja. I lådorna finns rekvisita som barnen kan klä ut sig med eller använda 
på annat sätt. Det är lättare att leka eller erfara yrken som har någon form av uni-
form. I många yrken och arbeten sker det mesta arbete vid en dator och det kan 
vara svårt att illustrera dessa typer av arbeten. 

I ett annat projekt fick elever besöka olika arbetsplatser och ta på sig de kläder 
som används i yrket för att sedan fotograferas. Att genom utklädning erfara ett 
yrke kan vara ett sätt att se nya möjligheter. I båda dessa fall är tanken kring vilka 
som exkluderas och inkluderas och vilka normer som reproduceras viktig. 

För förskoleklass och skolans lägre åldrar finns det många tips och idéer i boken 
”Ge ditt barn 100 möjligheter. Istället för 2” av Kristina Henkel och Marie 
Tomicic´ (2009). Just för förskola och lägre åldrar finns det förhållandevis mycket 
olika material för att arbeta med att vidga föreställningar om kön, heteronormati-
vitet osv. Frågor som rör klass och social bakgrund verkar vara svårare att fånga.  
För de lägre åldrarna finns bilderboken ”Vad vill du bli när du blir stor” (von 
Sabljar & Bornmarker 2012). I den här boken som riktar sig till barn från tre år 
och upp finns många olika barn och deras tankar om vad de vill bli och vad de är 
bra på. Boken går att använda i förskoleklass och som diskussionsunderlag i för-
skoleklassen eller de lägre åldrarna i skolan.

ˇ
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Så här presenteras yrkeslådorna på Österportskolan i Malmö.
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            Fritt tolkat från Gottfredson 1981 & 2002

Får kopieras

Barns utveckling i arbetsliv

I arbetet med olika åldrar kan nedanstående bild vara en hjälp. Linda Gottfredson beskriver ett 
sätt att se på barns utveckling som är baserad på olika åldrar. 
Tabellen kan vara en hjälp att konkret arbeta fram övningar och insatser för olika åldrar. 

Övning
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”Att medvetandegöra eleverna om normer i samhället är ju ett ansvar för hela 
skolan och det arbetet måste gå från förskola och upp genom hela utbildnings- 
systemet. Men gör vi det på vår skola? Jag vet faktiskt inte. 
Det görs arbete kring likabehandling, men vad innebär det arbetet? Kopplas det 
till hur det ser ut utanför skolan till exempel på arbetsmarknaden eller i hemmet 
eller i politiken? Hur kan jag tillsammans med lärare jobba kring detta? Och tidigt 
så att det inte sker höstterminen i årskurs nio när eleverna söker till gymnasiet?”  
/vägledare
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Utifrån ovanstående vägledarreflektion så går vi in i ytterligare ett upptäckarexem-
pel som går att knyta an till temat skolkulturer och arbetsliv.

Exempel 3  - att upptäcka
På en skola har rektorn konstaterat att pojkarnas lägre meritvärden påverkar hur 
de tänker om valet inför gymnasieskolan. Hur ska skolan arbeta för att öka 
pojkarnas meritvärden?

Exempel 3 – att förstå
Det som bekymrar rektorn ovan, att pojkarna har lägre meritvärde än flickor 
på skolan, är ett mönster som finns i hela Sverige (SOU2014:6) och många andra 
länder i världen. I den här bokens första del (s. 33) beskrivs att pojkar får lägre be-
tyg i skolan. Det finns olika hypoteser kring varför det ser ut på det här sättet men 
den mest troliga förklaringen är att pojkar anstränger sig mindre (SOU2014:6). 
Det talas om detta fenomen som antipluggkulturer bland pojkar 
(och flickor). Detta fenomen är mångfacetterat och det är svårt att säga att det 
finns en antipluggkultur. Att tala om detta som ett ”pojkproblem” riskerar också 
att osynliggöra alla de tysta och lågpresterande flickorna som finns i skolan.Forsk-
ning visar att ett lägre meritvärde i första hand är kopplat till social bakgrund 
snarare än kön (SOU2008:69). Inom varje socialgrupp presterar pojkarna gene-
rellt sämre än flickorna men alla flickor har inte högre meritvärde än alla pojkar. 
Det kan se olika ut på olika skolor och bland olika klasser och grupper på samma 
skolor. I vissa grupper innebär det att det inte är coolt eller att du inte är en av 
gänget om du få bra resultat i skolan andra saker som idrott eller något annat har 
ett större värde i gruppen.  Att lyckas i skolan är inte ett sätt att hävda sig inom 
gruppen pojkar.  Andra grupper, som till exempel synliggjorts genom forskning på 
naturprogram eller andra utbildningar med hög status, ska killarna prestera bra 
utan att anstränga sig eller göra läxor. Du ska helst vara naturligt smart. Begrep-
pet antipluggkultur är bra för att synliggöra de normer som kan förklara pojkars 
sämre resultat i skolan (SOU2014:6). På Frejaskolan i Gnesta beslutades att arbeta 
aktivt för en mer jämställd skola och för att förbättra pojkarnas resultat. Bland de 



resultat som kom fram visade det sig bland annat att personalen på skolan hade
olika förväntningar på pojkar och flickor. Pojkarna antogs till exempel vara stö-
kiga och ointresserade av skolarbete medan flickorna sågs som mest intresserade 
av sitt utseende. På skolan förbjöds alla former av bråk och trakasserier, även så 
kallat skojbråk då dessa sågs som en del i statusjakt bland pojkarna. Pojkarnas 
studieresultat förbättrades efter att förändringarna var genomförda (SOU2014:6). 
Andra skolor har arbetat aktivt med de förväntningar som personalen har på 
eleverna och höjt andelen som blivit behöriga till gymnasieskolan. De exempel som 
tagits upp här handlar om förväntningar som finns på pojkar och flickor i skolan, 
om att motarbeta alla typer av bråk och trakasserier i skolan samt om att arbeta 
normkritiskt och synliggöra normbrytare.

Det är lätt att se pojkarnas sämre resultat som individuella aspekter. Men mas-
kulinitetskulturer är något som görs i grupp och i relation till andra grupper. Att 
arbeta med detta på gruppnivå och framför allt att se hur personalen i skolan är 
med och både producerar och reproducerar strukturerna är därför viktigt. 

Exempel 3  - att göra
Den forskning som finns och som lyfts fram ovan, visar att ett sätt att möta proble- 
matiken i exemplet, är att arbeta strategiskt med frågorna på hela skolan. En norm- 
kritisk diskussion där personalen på skolan börjar med att se på sig själva och 
reflektera över det egna sättet att möta eleverna på, är en bra början. På skolver-
kets hemsida finns några filmer som är gjorda av Jämställ.nu och som på ett tydligt 
sätt visar hur vi kan tänka kring ett jämställt bemötande i skolan. Filmerna bidrar 
med en bra diskussionsgrund när det gäller att närma sig dom här frågorna. Titta på 
filmerna tillsammans och diskutera hur ni gör på skolan och vad ni skulle kunna 
göra annorlunda. Börja med att titta på dem i personalgruppen och diskutera

Per är specialpedagog.  
”Jag har jobbat med barn och ungdomar i hela mitt 
yrkesverksamma liv och utbildade mig först till lärare 
för mellanstadiet. Efter många år ville jag utveckla mig 
och valde då att specialisera mig. Jag har också arbetat 
som rektor några år, rektorsjobbet kräver ett stort 
personalansvar. Att jobba med ungarna är nog det jag 
trivs bäst med så det gör jag nu igen. Jag är också 
musiker och ägnar mycket av min fritid åt musiken”.
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sedan hur ni kan använda dem i klassrummet.

Som i de tidigare exemplen bidrar vi med ett antal diskussionsfrågor som förhopp-
ningsvis kan inspirera till egna idéer om upplägg av aktiviteter i klassrummet.  
Fördela om frågorna, grupperna dem, lägg till eller ta bort.  

Att diskutera
• Får pojkar till exempel ofta tillrättavisningar och blir bekräftade i de  
handlingar som ses som störande, och som kanske stärker ett visst sätt att 
vara pojke på.  

• Vilka förväntningar har du som personal på olika elever?  

• Finns det olika förväntningar på personer från olika bakgrund? Här kan det 
vara relevant att fundera på såväl klass som migrationsbakgrund och kön. Vänd 
spegeln mot dig själv och dokumentera vad som händer i klassrummet eller bjud in 
en kollega för att granska det som sker i klassrummet med fokus på hur eleverna 
bemöts.  

• Hur fördelas ordet i klassrummet? 

• Vilka tar ordet själva? 

• Hur tilltalas eleverna? 

• Hur bemöts oönskat beteende? 

• Vilka handlingar/beteenden i klassrummet uppmuntras? 

• Finns det något som negligeras av lärare/klasskamrater?

Kan ni komma på fler frågor att ställa till er själva eller till eleverna? 

• ……………………………………………………………......................... 

• ……………………………………………………………......................... 

• …………………………………………………………….........................

• ……………………………………………………………......................... 



Normkritisk pedagogik handlar inte bara om att analysera och se, det viktiga är 
att göra. Tanken är att vårt sätt att bemöta elever gör skillnad. Med utgångspunkt 
i svaren ni får på frågorna ovan kan ni i ert  arbete med eleverna börja med att 
göra annorlunda. Försök till exempel fördela ordet jämnare mellan flickor och poj-
kar. Hur kan ni  tilltala eleverna så att de inte grupperas efter kön. Använd elever-
nas  namn istället för att tilltala dem som ”flickorna där nere i hörnet” eller ”kan 
ni pojkar vara lite tysta”. Låt eleverna vara sig själva utan att kategorisera dem 
utifrån  könstillhörighet. Alla identifierar sig inte med det kön som de tillskrivs 
och det är inte heller säkert att de varit en orsak till problematiken bara för att de 
tillhör kategorin. Om du till exempel säger ”kan ni flickor vara lite tysta” riskerar 
de som identifierar sig som flickor att bli orättvist tillrättavisade. Kan tillsägelsen 
göras på ett sätt som visar vägen på ett positivt sätt istället för att använda negati-
va ord som till exempel inte? Filmen ”Jämställt i skolan om bemötande visar på ett 
fint sätt hur ni kan tänka och göra (referens finns under metod och materialtips). 

Frågorna ovan handlar om att synliggöra de normer för hur en ska vara i klassen 
samt se hur läraren förstärker eller utmanar dessa. Även det som händer på raster-
na är viktigt . Som visats i del ett har det på några skolor lönat sig att arbeta aktivt 
mot alla typer av bråk, skojbråk och trakasserier. Dessa åtgärder har också, tillsam-
mans med ett normkritiskt arbete påverkat pojkars meritvärden på en skola. 

Vilka typer av 
maskulinitet och femininitet 

tillskrivs högt värde på er skola? 
Ser det olika ut 
i olika grupper?
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Arbete med olika typer av gruppövningar för att utmana elevernas (och egna) 
bilder av vad det innebär att vara flicka och pojke är ett sätt att arbeta aktivt med 
eleverna med normkritisk pedagogik. Det finns en mängd övningar i det material 
som listas sist i boken. I materialet  ”I normens öga” finns till exempel en del som 
heter ”Normstorm i ditt ämne”. Under denna rubrik finns det en del övningar 
kopplade till olika skolämnen.

Innan vi går vidare in i det tema som vi valt att kalla Bilden av kroppen i arbets-
livet, avrundar vi med ett citat som på sätt och vis summerar ett grundläggande 
dilemma beträffande hur vi tilltalar barnen och hur det följer med genom livet och 
förstärker stereotypa bilder av kön och därmed och bilden av vilka ”kroppar” som 
gör vad….  

”Jag har blivit farmor till en liten flicka. Hur ska jag bemöta henne för att inte 
reproducera kön? Vad ska jag säga istället för det som faller sig naturligt såsom 
”liten och söt” eller ”lilla gumman”. Vägledaren är frustrerad över hur indokt- 
rinerad hon är och hur svårt hon har att bryta det invanda mönstret.” 
/vägledare



Vi går vidare och fördjupar oss lite i uppfattningar om arbetslivet som begränsar 
och hindrar personer från att få tillgång till flera alternativa karriärvägar. I de 
kommande exemplen får vi möta situationer som synliggör föreställningar om 
arbete, yrken och hur en ska leva sitt liv. Genom exemplen synliggörs det hur 
våra förväntningar styr bilden av personer baserade på både kön och social- och 
kulturell bakgrund. I exemplen blir det tydligt varför det är så viktigt att ha ett 
intersektionellt perspektiv. Flera av de Att göra – övningar som vi föreslår i de tre 
temaområdena, Skolkulturer och arbetsliv, Bilden av kroppen i arbetlivet, 
Arbetslivet i samtalet, hänger ju samman, något som kan förklara genom begrep-
pet intersektionalitet. Använd gärna våra exempel på Att göra – brett och kreativt. 

Vi tittar närmare på bilder och föreställningar om vem som gör vad i arbetslivet.  

Exempel 4 – att upptäcka
a. En vägledare talar med en flicka som vill bli bagare. Vägledaren tycker att 
det är viktigt att eleven förstår att bagaryrket innebär nattarbete. När hon pratar 
med flickan försöker hon få henne att förstå att det ofta är skiftarbete och 
mycket tidiga morgnar inom yrket. Flickan säger att det inte är något problem 
för henne varvid vägledaren försöker förklara detta mycket tydligt igen. Väg- 
ledaren tänker att det ju kommer att bli mycket svårt för eleven när hon får 
familj om hon ska stiga upp klockan två varje natt för att gå till arbetet. 

b. En annan vägledare har en elev som säger att hen vill arbeta i maskinrummet 
på större fartyg. Arbetet skulle innebära att eleven skulle vara ute på havet 
månader i sträck. Vägledaren försöker få eleven att förstå denna aspekt av yrket 
och är frustrerad över att eleven inte förstår konsekvensen av valet. Även i detta 
fall menar vägledaren att det blir svårt att ha ett normalt familjeliv om en 
arbetar på det sättet men säger inget till eleverna.

Peter är fysioterapeut.  
”Jag har alltid varit intresserad av människokroppen, av att 
röra mig och så. Jag har spelat en hel del tennis och jobbat med 
lite av varje. Ett par år var jag personlig assistent men jag har 
också jobbat med försäljning och inom restaurang. Jag läste på 
en folkhögskola med idrottsinriktning innan jag sökte till fysio- 
terapeututbildningen. På gymnasiet läste jag estetiska program- 
met. Idag jobbar jag som fysioterapeut inom ett privat företag. 
Jag tar emot patienter med en mängd olika problem, många 
kommer också från andra länder, det kräver att vi tar oss tid att 
förstå varandra ordentligt. Det är alltid en spännande utmaning.”

BILDEN AV KROPPEN I ARBETSLIVET 
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Exempel 4 – att förstå
I de båda fallen ovan ger vägledarna uttryck för vad som skulle kunna beskrivas 
som  ett normalt liv. Att arbeta på  kontorstider, att kunna komma hem från ar-
betet varje dag och att ha en familj med barn är delar av denna norm. Vägledarna 
ovan säger inte detta till eleverna men arbetar aktivt för att göra eleven medveten 
om de svårigheter som yrkesvalet och normbrottet kan innebära. Våra bilder av 
vad som är ett ”normalt” liv är något som är rotat i oss alla. Vi är bärare av bilder 
kring hur ett liv bör levas. I samtal med andra eller i undervisningen kan sådana 
normativa bilder eller antydningar lätt slinka ut. Som i fallet ovan där vägledarna 
inte säger rakt ut vad de  tänker utan istället försöker peka på det som ses som ris-
ker med yrket. Normativa bilder av hur ett bra arbete ska vara finns också inskri-
vet i till exempel olika yrkesbeskrivningar. 

I ett forskningsprojekt som studerade Arbetsförmedlingens yrkesbeskrivningar, 
synliggjordes att det i beskrivningarnas ”tänka på” tydligt fanns normer kring vad 
som är normalt arbete och/eller inte normalt arbete. I yrkesinformationen ges exem-
pel på att läkare får räkna med att arbeta kvällar och helger, att Studie- och yrkes-
vägledare är ett ensamarbete osv.   Genom att lyfta upp det som är ovanligt eller 
onormalt blir normen också synlig. I yrket som ingenjör står det till exempel inte 
att du bör tänka på att yrket innebär att du ofta arbetar kontorstider så att det blir 
svårt att uträtta bankärenden mitt på dagen eller att det finns risk för ryggbesvär 
på grund av stillasittande arbete. Våra bilder av vad som är ett bra arbete finns i 
oss alla. Detta är starkt kopplat till en annan del av exemplen ovan, näm- 
ligen bilden av vad som är ett gott liv. 

I de båda skolexemplen ovan finns också antydningar om att elevernas yrkesval 
riskerar att leda till att hen inte kan ha en familj. I dessa uttalanden finns såväl 
uttryck för heteronormativitet som familjenormativitet. Det första innebär att 
normen är att leva i en heterosexuell kärleksrelation med de normer för vem som 
gör vad, historiskt är associerat till detta.  Familjenormativitet kan delvis sägas 
vara en förlängning av heteronormen och innebär att kärnfamiljen ses som det 
mest naturliga. Delar av detta är att barn och familj ses som en självklarhet och 
att vi bör ha arbetstider som underlättar för familjeliv. Som äldre och mer erfaren 
är det lätt att säga att en måste hjälpa de unga att förstå och tänka på sådant som 
de kanske inte tänker på. Samtidigt är detta ett sätt att säga till ungdomen hur den 
bör leva sitt liv – du bör ha en familj och alltså ett sätt att reproducera normer. 

Det är värt att tänka på att det är många arbeten som innebär till exempel nattar- 
bete. Inom vård, omsorg och annan service som måste finnas dygnet som till 
exempel polis och brandmän är skiftarbete vanligt.



Exempel 5 – Att upptäcka 
En vägledare säger att hen vill arbeta med sina egna omedvetna och djupt rotade 
föreställningar. Som till exempel när en ung liten späd flicka berättar om sin yrkes-
dröm som murare. Vägledaren funderar på hur hen ska motstå frestelsen att börja 
prata om hur tungt och smutsigt yrket är utan förhålla sig till hennes yrkesdröm med 
öppet sinne? Vägledaren funderar kring hennes kroppsbyggnad, klädsel och framtida 
graviditet och eventuella sexistiska påhopp på jobbet. 

Exempel 5 – Att förstå
Våra bilder av yrken och vem som utför olika yrken är starkt kopplat till våra 
bilder av kroppar. I berättelsen ovan beskrivs att det är svårt att föreställa sig en 
gravid kvinna på en byggarbetsplats. Föreställningen om att flickor inte vill arbeta 
med smuts finns också i bakgrunden. Många yrken kan ses som smutsiga, till 
exempel många vård- och omsorgsarbeten, dessa kodas dock oftast som feminina. 
På så sätt kan det i dessa bilder sägas vara skillnad på smuts på en byggarbetsplats 
och smuts som är relaterad till människor eller städning och matlagning. Genom att 
som vägledaren ovan reflektera över hur vi reagerar och ser på vilka kroppar vi ser 
i olika yrken och på olika arbetsplatser finns det möjlighet att synliggöra våra egna 
föreställningar om de samma. På så sätt kan vi bli medvetna om när vi riskerar att 
reproducera dessa föreställningar genom de frågor vi ställer, de exempel vi tar upp 
och då vi pratar om arbeten och yrken mer allmänt. Varför ses till exempel murare 
som ett tungt yrke som inte passar kvinnor medan undersköterska ses som ett arbete 
för kvinnor? Dessa normer finns också inskrivna i till exempel yrkesbeskrivningar. 
  
En annan fråga som blev synlig i berättelsen ovan handlar om bilden av yrken med 
en viss könsdominans. Personen ovan funderar kring sexistiska påhopp inom bygg-
branschen. Även i detta fall bygger dessa tankar ofta på föreställningar och hörsäg-
ner från olika branscher och arbetsplatser. Vi vill inte  förminska de fall av sexuella 
och andra trakasserier som faktiskt förekommer på många arbetsplatser. Men att i 
ett samtal med unga utgå ifrån att så är fallet för till exempel flickor ute på byggar-
betsplatser, skapar i sig en risk med att föreställningar reproduceras. Om en flicka

Vilka typer av 
arbeten kan du inte 

tänka dig att arbeta med? 
Varför tror du att 

det är så?
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eller en pojke som är intresserad av ett yrke där de kommer att vara i minoritet, 
skulle du som lärare eller vägledare kunna föreslå att eleven pratar med personer 
av det egna könet som arbetar på olika arbetsplatser. Bara för att det förekommer 
trakasserier på en arbetsplats behöver det inte göra det på alla. Att vara sjuksköter-
ska, ingenjör eller industriarbetare kan vara mycket olika saker beroende på vilken 
arbetsplats du befinner dig på eller vilken typ av tjänst du har. Att bli medveten 
om variationer inom ett yrke kan också vara ett sätt att stödja elever att göra mer 
medvetna val. 

Exempel 4 och 5 - att göra 
De här skolexemplen handlar om hur vi kan prata med elever om deras framtida 
liv utan att reproducera föreställningar  och bilder om hur livet bör levas. Det har 
handlar om de situationer där du i mötet med eleven upplever att du bör få eleven 
att se  att det finns olika livssituationer som de inte har förståelse för ännu, som till 
exempel det här med att skaffa familj och barn. Situationer som dessa kan dyka 
upp i många olika sammanhang såväl i klassrummet  som i enskilda samtal. Ett för-
sta steg för att börja arbeta med de här frågorna är att vända spegeln mot dig själv. 
Detta kan göras enskilt eller i samtal med kollegor. Fundera på vilka bilder du själv 
har av hur ett gott liv ser ut och låt elever berätta om sina bilder. Använd frågeställ-
ningarna nedan kreativt.   

”Vad döljs i språket frågar sig en vägledare. Till exempel om en frågar om framti-
den. Jag ställer ofta frågor för att precisera detta såsom: ”Var vill du bo?” 
”Vad vill du arbeta med?” ”Vill du ha familj?” De första två är öppna frågor 
och den sista är en stängd fråga.”
/vägledare

       Ronja är produktionstekniker.  
      ”Jag har alltid varit lite intresserad av teknik, kanske är det 
        för att jag tävlat i carting under stor del av min uppväxt, 
       det har både jag och min syster Tilda gjort. Syrran Tilda har  
       gått Byggprogrammet på gymnasiet och jobbar nu på ett   
       byggföretag. Jag gick teknikprogrammet på gymnasiet och  
       fortsatte sedan till högskolan. I vår har jag tagit examen, 
       högskoleingenjör men inriktning automation. Bilden är från 
        då vi firade min examen. Jag är anställd inom fordons- 
       industrin. Min sambo och jag har hunden Helmer, det tar 
       en hel del av vår fritid”.



Diskutera
• Fundera på vilka bilder du har av ett gott liv. Vad gör en människa i denna föreställning,  hur bor och lever de? 
 
• Finns det exempel i din undervisning och i det material som används som uttrycker tydliga bilder av ett 
   framtida liv?  

• Vilka bilder reproduceras i så fall i dessa?  

• Vad inkluderas eller exkluderas i dessa exempel?  
 
• Vilka individer finns i materialet?  

• Är det alltid individer som har ljus hudfärg som representeras? Individer med full funktionalitet? Hetero- 
   sexuella par? Individer som har arbete?  

• Hur beskrivs eller illustreras arbetslösa människor? 

• Fundera kring hur du ser på vad ett lyckat liv är? Vilka bilder dyker upp? Vilka är representerade?  

• Vilka relationer är synliga i ditt material? I de exempel du lyfter?  

• Hur tänker du kring hur en familj ser ut? Vad är en familj för dig? 

• Vilka föreställningar har du om olika yrken – vad betonas och varnas för och vad ses som normalt? 

• Fundera på vilka kroppar du kopplar till olika yrken?
   Här kan det vara bra att använda sig av materialet ”BRYT!” som ger exempel på en mängd olika 
   ”kroppar” att fritt associera till. (se ”Metod och materialtips” på s. 90) 

• Vilka bilder har du av hur det ser ut på olika arbetsplatser? Hur ser jargongen ut? Vilka kroppar finns 
   på arbetsplatsen och vilka är inte representerade?  

• Hur kan ni arbeta för att eleven får en så bred bild av ett yrke som möjligt.  

• Hur kan du i vägledning använda probing för att komma djupare i frågan?. 
   (För fördjupning se nästa temaområde) 

• Vad har eleven för bild av sin framtid. Vad vet eleven själv om den utbildning/det yrke hen är intresserad av? 
 
• Låt eleven själv genomföra intervjuer med olika yrkesutövare på olika arbetsplatser. Finns det likheter 
   och skillnader i arbetsmiljö, arbetstider och arbetsuppgifter på de olika arbetsplatserna? 
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   Skapa en skiss till ett material/bild om arbetslivet/yrken 

•   Hur skulle detta kunna se ut ur ett normkritiskt perspektiv? 

•   Hitta på yrken från ditt ämne/fält 

•   Vilka stereotypa bilder får du/ni? 

•   Får ni samma bilder inom kollegiet? 

•   Hur kan ni skapa alternativa bilder/sätt att tala om yrket och arbetslivet?

Genom att arbeta med normkritiska övningar och genom att låta eleven själv 
ställa frågor och berätta vad hen vet om olika arbeten, intervjua kvinnor och 
män på olika arbetsplatser så kan elevens föreställningar och förståelse av såväl 
olika yrken som hur arbetsmarknaden fungerar bli mer insiktsfull. Inför detta 
arbete kan ni prata om vad som är intressant att fråga om och resonera om 
varför detta kan vara viktigt. Det viktiga är att du som vuxen inte överför 
dina egna föreställningar om enskilda yrken, arbeten och om hur elevens liv 
bör levas. 

Nedan ett förslag på en övning att integrera i ett samarbete mellan studie- 
och yrkesvägledare och lärare. Låt er inspireras, eller gör om, gör eget. 

Övning



Får kopieras

 Spana in arbetslivet 
Låt eleverna gå igenom något av de webbaserade intresseprogram som finns, till exempel Arbetsför-
medlingens. Var och en av eleverna tar med sin lista på föreslagna yrken till en ett lektionstillfälle 
där ni tillsammans diskuterar generellt kring frågor om arbetslivet. Ge också eleverna underlag för 
att kritiskt granska de bilder ”av kroppar i arbetslivet” och hur dessa framställs i olika webbaserade 
sammanhang. Kan normer identifieras? Låt klassen gå vidare genom att dela in sig i mindre grupper 
med gemensamma intresseområden. Ge dem i uppgift att ”gå på spaning” utifrån både intresse och 
ointresse.
• Välj tre yrken 
A) som intresserar er och ta reda på mer om dem, om vad som krävs och hur arbetsmarknaden ser 
ut inom dessa yrkesområden.
B) som inte alls verkar intressanta, ta reda på mer om dem, om vad som krävs och hur arbetsmark-
naden ser ut inom dessa yrkesområden.
1.A Era  ”intressanta” yrkesval

………………………………………………………

1.B  Era  ”ointressanta” yrkesval

………………………………………………………

Diskutera och reflektera kring hur det kommer sig att vissa yrken är intressanta och andra inte.

3. Vad lockar?
• Vad lockar dig/er i det här yrket? Berätta, diskutera. 

• Vad/vem tror du/ni har väckt/påverkat intresset? Berätta, diskutera. 

• Vilka uppgifter i yrket har ni värderat högt? (Valet). Diskutera. 

4. Vad gör man, vad krävs?
• Använd alla tänkbara källor på webben.  

Länkar du/ni hittat som ger information om yrket/yrkesområdet:

…………………………………………………………………………………………...............…………..

Övning
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Får kopieras

• Vad krävs i yrket, kunskaper/färdigheter/annat? Diskutera. 

• Vilka för- och nackdelar finns? Vad är din/er uppfattning? 

• Intervjua någon inom yrkesområdet . Vad är hens uppfattning? 

• Hur skiljer sig era uppfattningar åt? Diskutera.

5. Om man behöver utbildning, vilka vägar finns?
•  Hur kan man utbilda sig inom yrkesområdet? Om du är ungdom eller vuxen.  
Vilka nivåer/vägar finns?  

• Länkar du/ni hittat som beskriver vägar till yrkesområdet:

……………………………………………………………………………………………………..

6. Andra vägar till yrkesområde/arbetslivet? (kan göras om det finns tid)
• Intervjua minst 3 personer som är verksamma inom yrkesområdet. 

• Vilka vägar har de intervjuade gått för att komma in i sitt yrke/område? 

• Vad hade stor betydelse för vägen in i yrket/området? 

7. Om hälsa, kön och framtid
• Hur många kvinnor/män jobbar inom området. Diskutera! 

• Vad påverkar könsfördelningen inom yrkesområdet? Diskutera! 

• Har ett funktionshinder betydelse för möjligheten att arbeta inom området? 
I så fall vad och på vilket sätt. Diskutera! 

•  Hur ser arbetsmarknaden inom yrkesområdet ut idag? 

•  Hur tror du/ni att den har ändrats om 10 år?  

•  Diskutera vad som påverkar arbetsmarknaden inom området. 

Övning



Får kopieras

• Finns statistik och prognoser? Var?  

8. Om lagar och regler
•  Har lönen betydelse – i så fall på vilket sätt? Diskutera 

• Vad styr lön? Diskutera, ta reda på! 

• Att ha ett funktionshinder – vad gäller? Diskutera, ta reda på vilka regler som gäller? Vilka stödor-
ganisationer finns?  

• Om jag blir diskriminerad när jag söker ett arbete, eller i ett arbete,
vilka lagar och regler gäller? Länkar eller andra informationskällor?

9. Hur har du/ni fått fram information om yrkesområdena?
Jag/vi har hitta information i följande länkar

……………………………………………………………………………...............………………………..

Vem/vilka/vad står bakom informationen/länken? Diskutera.
Jag/vi har intervjuat, person, yrke/yrkesområde:

…………………………………………………………………………………………………...............…..

Jag/vi har kontaktat organisationer/myndigheter/branschorganisationer:

………………………………………………………………………………..............……………………..

Jag/vi har också läst, hitta information i:

……………………………………………..............………………………………………………………..

Samlas i ett lektionstillfälle och låt diskussionerna blomma för att avrundas i:

10. Vad har jag/vi lärt oss?
Jag/vi lärde oss....Diskutera

Övning
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Exempel 6 – att upptäcka
En vägledare har samtal med en flicka som kommer från vad hon kallar för en 
hederskultur. Flickan berättar att hon vill läsa vidare och helst bli jurist, hon vill gå 
på samhällsvetenskapligt program på en skola som är svår att komma in på. 
Mellan raderna uppfattar vägledaren att flickan antyder att hon måste gifta sig 
efter gymnasiet om hon inte kommer in på en utbildning med hög prestige. Väg-
ledaren uttrycker att hon gör allt för att flickan ska tro på sig själv och betonar att 
hon kan klara det och hjälper henne att göra en plan för hur hon ska förbättra sina 
betyg för att kunna komma in på den utbildning hon önskar. Till samma vägledare 
kommer det också en pojke som har en liknande bakgrund som flickan. Även han 
vill gå på ett studieförberedande program på en gymnasieskola med hög status. 
Även pojkens betyg begränsar hans möjligheter. Vägledaren beskriver att hon 
upplever pojken som arrogant och stöddig och att han inte inser att detta kommer 
att bli svårt. Hon försöker visa på alternativa vägar och andra gymnasieskolor för 
att vidga hans perspektiv. I efterhand, när vägledaren reflekterar över dessa två 
möten, inser hon att hon behandlat de två eleverna helt olika och hon frågar sig 
varför hon inte stöttade pojken på det sätt som hon gjorde med flickan. Hon inser 
att pojken nog också hade stort tryck hemifrån att klara sig bra i skolan och göra 
familjen stolt. Bemöter jag flickor och pojkar med migrationsbakgrund på samma 
sätt frågar sig en vägledare?

Exempel 6 – att förstå
Våra bilder av hur flickor och pojkar ska vara är djupt rotade. Föreställningen att 
flickor behöver stöd och hjälp att bryta mönster är rotad i många olika samman- 
hang. Förställningen om flickor med migrationsbakgrund, som i exemplet ovan, 
är också stark. Vägledaren talar om hederskultur och risken att flickan ska bli bort-
gift efter gymnasiet. Vägledaren uttrycker att hen vill hjälpa och stötta för att detta 
inte ska ske. Pojkar tillskrivs å andra sidan sällan dessa typer av behov. Pojken tolkas 
som arrogant och som att han har orealistiska mål och får därmed inte uppmuntran 
och stöd på samma sätt som flickan. Det är inte vanligt att tänka på pojkar som 
”offer” på det sätt som flickor ofta beskrivs som eller talas om som offer.

”Ofta i samtalen kommer vi in och pratar om lön. De jag möter har redan en 
uppfattning om vad de ser som minimilön (med tanke på livsstil och/eller att 
försörja familjen). Jag brukar poängtera att lön inte är allt, trivsel i arbetet är 
också viktigt till exempel. Frågan är om jag poängterar detta lika ofta för 
män som jag gör för kvinnor. Jag tror inte det.” 
/vägledare på komvux
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I exemplet ovan visar vägledaren att hen är medveten om att hen behandlar flickor 
och pojkar olika. Skärningspunkten mellan kön och etnicitet blir synliggjort. Sam-
ma uttalande tillskrivs olika betydelse – flickan behöver stöd och skydd och pojken 
ses som arrogant och stöddig och som att han har orealistiska mål – något som 
får betydelse för bemötandet mot de två eleverna. Frågan handlar alltså om hur vi 
förstår och tolkar det eleven säger olika beroende av kön och migrationsbakgrund. 
 
Detta exempel lyfter frågor som går utanför det boken egentligen handlar om, 
till exempel hur skolan ska bemöta elever som lever i hederskultur. Det finns en 
mängd material som adresserar dessa frågor på ett bättre sätt än vad vi kan göra i 
det här materialet . Det är dock lätt att tänka att dessa typer av krav bara finns hos 
familjer som har annan bakgrund än den som ses som traditionellt svensk. Ofta är 
det lättare att se detta hos individer som redan ses som annorlunda. Men som vi 
såg i exempel ett och två finns begränsningarna i vilka val av skola eller utbildning 
som är möjlig att välja i alla miljöer. 

Exempel 7 - att upptäcka
En flicka i årskurs 9 med föräldrar från Irak kommer in till vägledaren. Flickan har 
bra betyg, vill gå natur och bli läkare. När Vägledaren talar om att bo på korridor 
utbrister flickan ”Men jag ska ju bo hemma tills jag gifter mig”. Vägledaren be-
skriver för flickan hur självständigt och bra det är att bo på en korridor (pga egna 
erfarenheter). Hon tänker på risken att flickan ska bli isolerad om hon bor hos 
föräldrarna och menar att det är viktigt att får andra intryck. Hon ser sina före-
ställningar om att flickan ska gifta sig mer eller mindre mot sin vilja och vill gärna 
hjälpa henne att frigöra sig från sina föräldrar. I efterhand reflekterar vägledaren 
kring sina egna reaktioner. Hon konstaterar att hon har föreställningar om flickans

Hur ser vi flickor och pojkar?
Vad hör vi att de säger?
Vilka följdfrågor ställs i 

relation till det de berättar?
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hemförhållanden och frågar sig om hon tänkt eller reagerat på samma sätt om det 
varit en pojke eller om hon haft sveksfödda föräldrar. Då kanske valet att bo 
hemma hade tett sig som en bra strategi för att slippa ta studielån. Hon konstaterar 
att hon har en föreställning om att universitetet och studentstäder är en utmaning 
för tjejer från förorten. 
/vägledare i grundskolan

Exempel 7 - att förstå
I exemplet ovan inser vägledaren att hen tillskriver flickan med iransk bakgrund 
egenskaper som hen inte vet något om. Hen använder sin egen erfarenhet av att bo 
på studentkorridor för att rädda flickan från det som antas vara föräldrar som 
håller henne hårt. Vägledaren inser att hen inte hade poängterat detta om hon mött 
en pojke som hon förstå som svensk och därmed lik henne själv. Det är som vi såg 
i exempel 6 lätt att göra antaganden om det som vi upplever är konstigt på något 
sätt. Flickor med migrationsbakgrund beskrivs ofta i media som en grupp som lever 
under andra förutsättningar än andra grupper, de beskrivs med begrepp som för-
tryckta och ofria. Gruppen flickor med migrationsbakgrund är en komplex grupp 
som rymmer många olika levnadsförhållanden och upplevelser. Sett ur ett norm-
kritiskt perspektiv kan vi här tänka på att inte tillskriva andra individer våra egna 
föreställningar om en viss kategori. Låt den du möter själv definiera sin position och 
vem hen är. Om du undrar något försök ställa frågor som gör att individen själv får 
förklara sig. Samtidigt är det också av vikt att vi inte konstruerar den andre genom 
att annorlundagöra hen genom de frågor vi ställer. Som Hodkinson och Sparks 
skrev i det citat som lyftes på sidan 22 påverkar sådant som kön och kulturell bak-
grund vår handlingshorisont. Men detta är något som gäller alla individer oavsett 
bakgrund. 

Fredrik Hertzberg (2015) beskriver en paradox i hur vägledare bemöter och ser på 
nyanlända ungdomar i relation till deras val av yrken och strategier för utbildning. 
Hertzberg beskriver hur vägledning i Sverige idag bygger på en tanke om det fria 
valet där individen väljer utifrån intresse, utan påverkan från föräldrar. De nyan-
lända ses som allt för påverkade av familjen och deras val erkänns inte då det inte 
passar in i den norm för val och väljande som är inskriven i svensk skollag.  Det kan 
ses, skriver Hertzberg, som paradoxalt att dessa ungdomars sätt att välja avfärdas i 
frihetens namn (s. 203). 
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Vägledaren i exemplet ovan vill väl. Hen vill hjälpa flickan att leva ett liv som passar 
in i vägledarens bild av ett bra liv. I exemplet blir det väldigt tydligt hur våra före-
ställningar om framtiden och om vad ett gott liv är, får för konsekvenser för det som 
tas upp i samtalet. Skolan används både medvetet och omedvetet som producent och 
reproducent av normer. Det är inte skolans uppgift att berätta för eleverna hur deras 
framtid ska se ut, hur de ska leva, med vem eller var de ska bo. Det är å andra sidan 
viktigt att skolan utmanar de föreställningar som elever har om vad som är möjligt, 
så att de kan stödjas i att se fler verkligheter framför sig.  

Exempel 6 och 7 - att göra 
I exemplen här berör vägledarna tankar om att möta elever migrationsbakgrund, 
men också om personen, som person, utan koppling till vare sig klass, kön eller 
migrationsbakgrund. Hur går vi vidare? Som tidigare nämnts kan det vara bra att 
i mindre grupper, både i personalgruppen och senare i klassrumssituationen ta upp 
olika exempel och situationer i syfte att försöka spegla sig själv och synliggöra nor-
mer.  Ett sätt att börja är att reagera på de situationer du hamnar i där du känner 
dig lite obekväm, eller där det skaver på något sätt. Det är ofta snarare än känsla 
än en tydlig tanke. Det kan vara tankar om vem du ser som svensk eller inte, hur 
du reagerar på någons kroppsspråk eller attityd som i exempel 6. I Sverige finns 
det en stark norm för hur en ska se ut hur en ska vara för att passa in. Personer 
som faller utanför vithetsnormen är ofta väl medvetna om det annorlundaskap 
som följer med hudfärgen. Att ständigt bli frågad var du kommer ifrån ”egentligen” 
är ett sätt att påminnas om att du inte passar in i normen. I såväl exempel 6 som 7 
beskrivs hur eleverna och deras föräldrar tillskrivs egenskaper baserade på anta-
ganden om något som upplevs som främmande. Om en flicka som inte hade haft 
några yttre attribut som tydde på annorlundaskap eller normbrott hade sagt att 
hon inte kunde flytta hemifrån innan hon gifter sig hade det kanske inte skavt på 
samma sätt. Hen hade inte försökt få eleven att förstå vikten av att uppleva korri-
dorliv. De båda exemplen bygger också på bilder av att dessa ungdomar har stark 
påverkan hemifrån, något som inte passar in i bilden av individen som ska välja 
och leva sitt liv självständigt.

” Tänker en massa tankar om föräldrars bakgrund och vad elever ska välja. 
Ibland förvånar både elever och föräldrar och då är jag glad att jag inte satt 
ord på mina tankar.”
/vägledare i grundskolan 
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Fundera på
• Känner du igen dig i några av beskrivningarna ovan?  

Hur gjorde och tänkte du då? 

• Vems intresse tjänade dina handlingar i första hand?  

• Vad har påverkat dig att tänka, känna, agera på det här sättet?  

• Kunde du ha gjort/sagt på något annat sätt? 
 

Diskutera
• Fundera och diskutera situationer då du/ni mött elever som ser som annor- 

lunda ut på något sätt. Det kan till exempel vara någon med migrationsbak-
grund. Vad gjorde dig osäker? Varför var det så?  

• Diskutera situationer som eventuellt påminner om exemplen ovan med 
kollegor. Hur ser era olika bilder och bemötande ut? Har de likheter eller 
skillnader? 

• Vilka referensramar har du/ni för att förstå eleverna. Bemöter du/ni flickor 
och pojkar på olika sätt? Varför tror du/ni att du gör det? Hur vet du/ni att 
det är på ett visst sätt?  

• Bemöter du flickor och pojkar på samma sätt i skolan? I klassrummet?  
 mötet med eleverna?  

• Hur bemöts olika maskulinitetskonstruktioner femininitetskonstruktioner 
i skolan?  

• Vilka förväntningar har du/ni och skolan på individer med olika bakgrund? 
Har ni samma eller skiljer det sig beroende på någon aspekt? 
Om ja, varför är det så, tror du? 

”Jag tror att jag är mer skämtsam med pojkarna som kommer till mig än vad 
jag är med flickorna.”
/vägledare



Exempel 8 – att upptäcka
När vi pratar om lön med eleverna så är det oftast killarna som tar plats i den 
diskussionen och många menar att framtidsjobbet ska vara välbetalt. Intresset för 
arbetets art spelar ofta en underordnad roll. De vill ofta inte plugga vidare för dom 
vill inte ha skulder, bara inkomster. Tjejerna är ofta inte aktiva i diskussioner, dom 
betonar att arbetet ska vara meningsfullt och roligt, det är mycket ”ta-hand-om- 
yrken”, människor eller djur. Kultur, foto, media, skapande är också vanligt och 
lön har oftast en underordnad roll. Jag försöker att få dom att tänka tvärt om. 
Det blir lite marknadsföring. Om jag tycker att något är tråkigt försöker jag knyta 
något positivt till ämnet. Till exempel svets kanske inte låter så ballt i någon tjejs 
öron men om man kopplar på den kreativa biten som tjejer oftast älskar, att fixa 
roliga interiörsdetaljer till och trädgård så kan intresset vända. Likaså att vända 
trenden med tjejiga vård- och omsorgsprogrammet. Prata om ambulanskörning 
eller räddning så har man killarna på fronten. 

Exempel 8 – att förstå
I berättelsen ovan beskrivs hur eleverna talar om sitt framtida arbetsliv på ett köns- 
stereotypiskt sätt. Personen beskriver hur killarna är intresserad av den ekonomis-
ka avkastningen av arbetet med flickorna talar om att det ska vara meningsfullt. 
Lösningen i situationen var att lyfta områden där färdigheter såsom svetsning kan 
vara användbara som tros kunna tilltala flickor. Exemplet ovan visar att yrkeskun-
skaper kan användas på olika sätt och på så sätt kan det ses som en väg att vidga 
elevers perspektiv på yrken och arbeten. Samtidigt reproducerar exemplen före-
ställningarna om att flickor och pojkar är olika och att de tycker om olika saker. 
Det här sättet att tänka är väl synligt i utbildningssystemet och ofta också repro-
ducerat i den information som är tillgänglig för eleverna . Till exempel finns det 
många teknik- och ingenjörsutbildningar på högskolor och universitet i landet som 
lägger till ämnet design i beskrivningen av utbildningen för att locka fler flickor. På 
gymnasieskolor finns också exempel på omvårdnadsprogram som har olika former 
av idrottsinriktningar för att locka pojkar. I boken ”Äntligen måndag” (Carls-
son 2007) ger författaren ger exempel på ”Biologdesignern”, en berättelse som 
beskriver en persons väg ifrån att vara arbetslös biolog intresserad av design och 
formgivning, till att blir en framgångsrik tecknare/formgivare av växter och djur, 
en verksamhet där hon idag kan kombinera sin kunskap inom biologi och intresset 
för formgivning. Exemplet visar på nödvändigheten av att kunna identifiera en 
persons hela potential och förvalta den in i ett arbetsliv.  Den så kallade ”biolog-
designern” behöver inte delas in i vare sig kategorin biolog/naturvetare eller konst/
design, utan bäggedera. 
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Att vidga synen på vad ett yrke innebär genom att resonera kring vilka kunskaper 
och färdigheter som utvecklas under utbildningen eller i arbetet är ett sätt att vidga 
bilden av arbeten och yrken. Samtidigt stärker det här sättet att resonera före-
ställningen om att flickor och pojkar är intresserade av olika saker och att de har 
olika mål i livet. Våra och elevernas föreställningar om vad som är möjligt att göra 
vidgas alltså nödvändigtvis inte. Hur skulle vi kunna göra istället? 

En del vägledare har också med sig erfarenheter av att arbeta med olika typer av 
intresse- och personlighetsinventerande instrument, till exempel ”Vägvisaren” som 
bygger på Frank Parsons (1909)  grundläggande matchningsteori och/eller MBTI 
(Myers-Briggs Type Indicator), verktyg som funnits på marknaden länge. Den 
senare är inspirerad av Carl Jungs arbete och utvecklades redan under tidigt 1900-
tal. På senare år har MBTI kritiserats (Sjöberg 2005) för att vara omodern. Man 
menar att en person inte kan kategoriseras i de sexton personlighetstyper som ligger 
till grund för en specifik personlighet. Verktygen kan användas något ”stelbent” 
och i sämsta fall ses som något som kan ge personen svar på vad hen passar som 
eller inte passar som, istället för att ge uppslag till idéer där hen kan korsbefrukta 
och reflektera kring hur mångfacetterat ett yrke/yrkesområde kan vara. Det finns 
också en risk att tester kan låsa fast en individ i en föreställning om vad som passar 
en, istället för att utmana det samma. Om testresultat används på ett sätt där resul-
tatet diskuteras och även sådant som eleven kanske tycker är ointressant lyfts upp 
för diskussion kan det användas för att vidga elevernas perspektiv och göra dem 
mer medvetna om sig själva och sina val.   

Joakim är arbetsförmedlare, men har mycket 
hemmapyssel att sköta.  
”Jag har prövat mycket, både varit simlärare, 
ordningsvakt och yrkesmilitär. Så småningom 
utbildade jag mig till idrottslärare, men jag 
kände mig aldrig hemma i skolans värld. Jag 
trivs med att jobba på Arbetsförmedlingen, får 
ständigt träffa människor som funderar över 
sin framtid och sitt studie- och sitt yrkesval. 
Det är spännande.”



”Att reflektera över sitt eget agerande och de egna tankarna kring genus 
och kön är nyttigt. Genom att läsa litteratur blir en snabbt varse om vilka 
fällor en själv hamnar i, men även påmind om den värld som vi lever i. 
Hur lite eller mycket vi kan påverka hur befästa tankar och stereotyper 
är i dagens samhälle.” 
/vägledare
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”Jag har börjat reflektera över hur jag fördelar praoplatser när eleverna inte 
lämnat in någon särskilt önskemål om plats. Har jag företag så försöker jag tänka 
över hur jag placerar eleverna. Omedvetet placerar jag nog hellre tjejer i butik, 
förskolor eller något som jag vet kan tänkas vara intressant utifrån tjejperspektivet 
och killar mer utifrån deras perspektiv. Genom mina ”glasögon” (genus) ser jag 
vardagen ur ett perspektiv, min erfarenhet och kunskap behöver inte stämma 
överens med hur varje individ vill göra sin prao.”
/vägledare i grundskolan 

Praktiken är ett område, som i citatet ovan, där föreställningar om kön och vem 
som är intresserad av vilka yrken riskerar att reproduceras. Skolans uppdrag är 
att eleven ska välja arbete och yrke utan påverkan av kön, kulturell eller social 
bakgrund. Praktik är en möjlighet att få egna erfarenheter av vad det innebär att 
arbeta, det kan också vara en möjlighet att ge erfarenheter av arbeten som bryter 
mot könskodningen eller de erfarenheter som finns inom familjen. Det är svårt 
att inom ramen för den praktik som eventuellt finns på skolor utmana såväl klass 
som könsaspekten i arbetet. Men en början kan vara att börja fundera kring vad 
ni på er skola vill med de möten som eleverna har med arbetslivet. I bokens första 
del berördes en uppsats (Iversen & Källman 2012) som bland annat diskuterade 
organiseringen av praktiken i relation till reproduktion av social bakgrund. Upp-
satsen väcker frågor kring hur praktiken är organiserad. Kan eleverna exempelvis 
välja platser själva, uppmuntras det att följa med på föräldrarnas arbetsplatser, hur 
går valet av praktikplats till? En fråga som kan ställas är hur skolan och det lokala 
näringslivet tillsammans kan arbeta för att vidga elevers perspektiv på olika sätt. En 
annan fråga som är aktuell i relation till diskussionen om praktik är vilka uppgifter 
eleverna får med sig då de är på sin praktik. Frågor om hur arbetsplatsen är organi-
serad, vilka som arbetar där och vad de har för bakgrund med flera frågor kan vara 
ett underlag för diskussion om till exempel kön och social bakgrund i samhälls-
kunskapen. Hur ser arbetsplatsens könsfördelning ut i relation till den statistik som 
finns i ”På tal om kvinnor och män” (SCB 2014)? Vilka olika yrkesgrupper finns 
representerade på arbetsplatsen? Hur ser könsfördelningen ut bland dessa? Varför 
ser det ut på det sättet? Hur har det sett ut historiskt? Vilka utbildningar kräver de 
olika arbetsuppgifterna. 
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Kan du komma på någon 
situation där dina föreställningar 

om elevers hemförhållanden skiljer 
sig åt beroende på till exempel 

migrationsbakgrund? 

Exempel 8 – att göra
Ett sätt att tänka är att bryta ner yrken och tala om olika färdigheter och kvalifi-
kationer som ju delvis görs i exemplet ovan. Var kan dessa färdigheter användas. 
Vilka färdigheter och kunskaper kan kombineras och vilka typer av arbeten eller 
funktioner skulle kunna kopplas till det? Många vägledare har olika färdighets-
kort. Som en övning skulle ni kollegor kunna titta på färdigheter och diskutera hur 
ni själva ser på dessa. Vilka yrken eller vilka kroppar relaterar ni till respektive  
färdighet? Har ni olika åsikter? Vad kan det bero på? I talet om färdigheter i 
enskilda vägledningssamtal kan det här vara av större intresse att låta eleven fun-
dera över varför vissa färdigheter och egenskaper väljs bort istället för att resonera 
om det som väljs för att på så sätt synliggöra och utmana elevens föreställningar 
om vad som är möjligt och vad dom ser som omöjligt.  Ni kan använda yrkesen- 
käten på s. 66-67 för att komma igång med diskussionen. 

En övning som skulle kunna användas för att synliggöra våra föreställningar 
om yrken utvecklades av Ylva Ulfsdotter Eriksson och Frida Wikstrand inför en 
workshop med en grupp vägledare. Övningen har sedan använts i olika samman-
hang för att starta ett resonemang om våra stereotypa föreställningar och bilder 
av olika yrken. Den handlar om att se att vi själva är bärare av stereotypa före-
ställningar av yrken och yrkesutövare. Inspirationen till övningen är hämtad från 
”mina vänner”-böckerna. Övningen är utvecklad för att få syn på yrken som 
stereotyper. Det är därför viktigt att ni sanningsenligt och spontant fyller i enkäten. 
I en grupp brukar vi lämna så att alla får en enkät med ett yrke. Sammanlagt 
brukar vi ha ca fem yrken representerade. Alla får fylla i sin enkät enskilt. När 
 



enkäten är ifylld ska de som har samma yrke mötas och jämföra och diskutera sina 
resultat. Ofta har alla, om de gjort detta spontant, förhållandevis lika svar. Övningen 
är ett sätt att synliggöra de föreställningar vi har om olika yrken och kan vara ett 
underlag för en diskussion om varför vi har just dessa bilder. Börja med att göra 
övningen i lärargruppen för att starta en diskussion om de egna föreställningarna 
som finns om yrken.
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Yrkesenkäten
Här fyller ni i vilket yrke ni avser (ex ingenjör) 

1. Kön: 

2. Ålder: 

3. Föräldrars yrke

 a. Moder:

 b. Fader:

4. Partnerns yrke:

5. Boendetyp:

6. Bilmärke:

7. Semesterresa/ort:

8. Inkomst:

9. Fritidsintressen:

10. Älsklingsfärg:

11. Favoritmat:

12. Favoritbok:

13. Musiksmak:

14. Bästa film:

15. Klädstil:

Får kopierasÖvning

Yrkesenkäten
Här fyller ni i vilket yrke ni avser (ex ingenjör) 

1. Kön: 

2. Ålder: 

3. Föräldrars yrke

 a. Moder:

 b. Fader:

4. Partnerns yrke:

5. Boendetyp:

6. Bilmärke:

7. Semesterresa/ort:

8. Inkomst:

9. Fritidsintressen:

10. Älsklingsfärg:

11. Favoritmat:

12. Favoritbok:

13. Musiksmak:

14. Bästa film:

15. Klädstil:

Får kopierasÖvning
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Får kopieras

Kryssa i nedanstående tabell vilka egenskaper du tänker att yrkesutövaren har.

Övrigt om denna yrkesutövare:

Övning

Egenskaper Ja Nej

Analytisk förmåga

Ansvarstagande

Konstnärlig

Färg- och formuppfattning

Psykiskt påfrestande

Ledarförmåga

Logiskt tänkande

Matematisk förmåga

Simultankapacitet

Problemlösarförmåga

Organisationsförmåga

Noggrannhet

Självständighet

Språklig förmåga

Tekniskt kunnande

Tåla stress

Empati

Flexibilitet

Gilla barn

Konflikthantering

Kontaktförmåga

Samarbetsförmåga

Serviceinriktad

Händig

God fysik

Stark

Fingerfärdig
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ARBETSLIVET I SAMTALET  

Fundera på; 
Hur reagerar du på 

elever som gör 
könsbrytande val?

”Vilka brytmönster är lättast att stötta? Killen som väljer vård och omsorg? 
Tjejen som vill bli ekonom? Jag tycker att det är lättare att tala om och 
stödja klassbrytande val än könsbrytande val.” 
/vägledare i grundskolan
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I kommande exempel ställs vi inför situationer som exemplifierar kommunikation 
mellan skolpersonal och elever, situationer som kräver att vi på ett medvetet sätt be-
möter elevens bild av sina möjligheter och begränsningar och försöker komma åt de 
föreställningar eleven har om sitt kommande arbetsliv. Under ”Att göra” rubriken 
ska vi försöka omvandla exemplen till konkreta förslag på hur frågeställningarna 
kan löpa vidare. 

Exempel 9  - att upptäcka
Jag hade ett samtal med två flickor. Dom var båda villrådiga i valet och hade inte 
koll på all fakta, men dom ville göra ett studiebesök för att få mer kött på benen. 
Dom visste en sak, vilken skola dom skulle gå på. Den ena av flickorna var mer 
frustrerad än den andra och kunde bara komma på två alternativ; Barn och fritid 
och Handel och administration. Högskoleförberedande såg hon inte som ett alter-
nativ eftersom hon inte var någon ”pluggis”. Jag nämnde att det fanns tre andra 
yrkesprogram på just den skolan. När hon hörde det var industri, fordon och el & 
energi så skrattade hon hjärtligt och tittade på kompisen för att få medhåll och sa 
”Du skojar… jag är för tjejig för att göra sånt”. Jag frågade henne om hon kunde 
utveckla det och hon sa ”att det bara är så”. Vägledaren konstaterar att det slutna 
svaret gör att det är svårt att komma vidare. Hur göra?



Exempel 9 – att förstå
I exemplet ovan kommer två elever in till en vägledare, eleverna har gemensamt 
bestämt sig för vilken gymnasieskola de vill söka till, en av flickorna uttrycker i 
exemplet att hon endast kan tänka sig att gå ett praktiskt gymnasieprogram och att 
det ”bara” finns två utbildningar som passar henne. Hon kan inte tänka sig att gå 
en teoretisk utbildning då hon inte vill bli sedd som en ”pluggis”. Hon kan heller 
inte tänka sig några av de praktiska utbildningarna som är mansdominerade då hon 
är för ”tjejig” för dem. Flickan har skapat en självbild som säger att hon är på ett 
visst sätt, tjejig och inte en pluggis. Samtidigt har hon en mental karta över de yrken 
och utbildningar som finns tillgängliga på den skola hon vill gå på som kategoriserar 
teoretiska utbildningar som inte vara för henne och industri, fordon eller el & 
energi att vara för pojkar. Genom att säga att jag är på det här sättet, eller jag är 
inte sådan, stänger flickan möjligheten att komma vidare och vägledaren undrar 
hur hen ska göra. Det är tydligt att flickan resone- rar om utbildningar utifrån ett 
könsperspektiv. Det är svårt att i ett väglednings- samtal utmana dessa bilder av 
vem hon är och vad hon kan göra och inte göra, vad det är möjligt att vara och 
inte vara. Linda Gottfredson (1981, 2002) visar hur våra mentala kartor skapas i 
mycket tidig ålder. Detta är en anledning till att det är viktigt att arbeta med de här 
frågorna från de tidiga åren i skolan.

”En pojke i årskurs nio som ska välja till gymnasiet. Pappan har en tvåårig 
gymnasieutbildning och mamman betyg från grundskolan. De bor i en industristad. 
Eleven berättar att han vill gå fordon med specialinriktning som finns i en annan 
kommun. Pappas stora intresse är fordon och han uttrycker att han vill flytta med 
pojken om han kommer in för att pojken då ska slippa pendla till och från skolan. 

Lina är lastbilschaufför.  
”Jag gick fordons- och transportprogrammet på 
gymnasiet. Mitt intresse för lastbilar kommer inte 
direkt genom ”arv” inom familjen, utan av en hän-
delse. När jag började på fordonsprogrammet så var 
jag mentalt inriktad på att bli lackerare, men under 
en ”prova på dag” så klättrade jag för första gången 
upp i hytten på en lastbil och i det ögonblicket så var 
min framtid klar. Det var där jag hörde hemma”.
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Jag försöker ge samtliga elever  
all information om alla program oavsett kön 

och vad de säger att de är intresserade av. 
Eleverna verkar välja det som är bekant och 

ingen ifrågasätter det.
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I den teoretiska delen av boken beskrevs att det finns en könsmaktsordning (Hird-
man 1988). Denna går ut på att det finns en särhållning mellan det som ses som 
kvinnligt och det som ses som manligt samt att det som kodas som maskulint 
tillskrivs ett högre värde än det som ses som kvinnligt. Med denna utgångspunkt 
kan flickors könsbrytande yrkesval lättare ses som positiva då de genom sina val 
gör något som ger dem högre status. Pojkars normbrytande val av ett kvinnligt 
kodat yrke med lägre status ger med detta sätt att förstå maktordningar pojken 
lägre status. Pojkars könsbrytande yrkesval kodas också ibland med sexualitet, som 
i exemplet ovan. Sexualitet har i sig inget med arbete och yrken att göra utan är en 
socialt konstruerad föreställning där feminina uttryck hos individer som identifierar 
sig som pojkar associeras med normbrytande sexualitet.  

Exempel 9 - att göra
Hur kan du då tänka och vad kan du göra när du möter en elev som är så berg-
säker på vad hen kan göra och vad som passar för en sådan som hen i framtiden. 
Egan använder bland annat begreppet probing för att förstå och utveckla indi- 
videns bilder och föreställningar. Som tidigare nämnts så kan ”probing” bidra 
till att locka fram de omedvetna föreställningarna, göra dem medvetna och 
öppna upp för alternativ som kan bli synliga.

Senare söker eleven upp mig igen och berättar att han har ändrat sig och vill 
gå på hotell och restaurang och resonerar om möjligheter att eventuellt läsa 
vidare senare. Pojken säger att han inte berättat detta för sina föräldrar. Han 
trodde att pappan skulle tycka att det var ett tjejyrke och gav uttryck för att 
”han kommer att tro att jag är bög”. ”
/vägledare i grundskolan



I det enskilda samtalet
Med samtalstekniker som ”probing” undersöker vi ett fenomen djupare, utforskar 
och tränger in bakom ytan. Här används både verbala och ickeverbala uttryck. 
Ickeverbalt kan det bestå av ett undrande ansiktsuttryck, lyfta ögonbryn eller bara 
ett hm. Verbalt ställer vi frågor med gott omdöme, d.v.s. ifråga- 
sätter inte, men frågar, öppet och intresserat.  Exempel på sådana 
frågor kan vara:

• Nu är jag inte riktigt med dig, kan du berätta mer om hur du tänker här? 

• När du säger…så får jag en bild av att…(metafor)..hur stämmer det för dig? 

• Jag känner mig fortfarande inte helt klar över hur du tänkt gå vidare. Kan du 
berätta vad ditt första steg blir? Vi tittar lite närmare på exempel 9. Det första 
vi kan tänka är att inte nöja oss med svaret ”jag bara är sådan”. Så klart ska 
varje individ ha rätt att välja fritt, det finns inget självändamål i ett att alla ska 
bryta normer. Samtidigt vet vi att kön och social bakgrund är viktiga påverkans- 
faktorer för val av utbildning, måste de vara det? Eller kan vi vara med och 
bidra till en liten, liten skillnad? I den här situationen är avsikten snarast att få 
eleven att se sina egna föreställningar, att försöka få eleven att vidga perspektiv, 
att göra medvetna val som inte bara baseras på förutfattade meningar.

En av flickorna i exemplet säger sig inte vara någon ”pluggis”. Här har vi den första 
”föreställningen” hen ger uttryck för. Vi börjar med att botanisera kring vilka bilder 
som hen förknippar med själva ordet ”pluggis”.

Vgl: Jag blir inte riktigt klar över vad du/ni menar med en ”pluggis”. 

• Vad är en ”pluggis” för dig? Berätta. 

• Vad betyder ordet för dig?  

• Vad är annorlunda med en ”pluggis”? 

• Hur tänker du om ”pluggisar”? 

• Om du inte är en ”pluggis”, vad är du då? Kan du/ni hitta ett ord för det? 

• Vad tror du driver en ”pluggis” att plugga? 

• Vem i klassen ser du som en ”pluggis”? 
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• Har du frågat hur hen tänker? 

• Vad skulle kunna locka dig att bli en ”pluggis”? 

• Vad skulle hända då?  

• Vad skulle vara det värsta? 

• Vad skulle vara det bästa? 

• Hur skulle du se på dig själv?  

• Hur tror du andra skulle se på dig? 

• På vilket sätt skulle det påverka din vardag?

Pröva att tillsammans i personalgruppen, komma på fler exempel på frågor

• …………………………………………………………………. 

Summera nu den utvecklade bilden/föreställningen om ordet ”pluggis” tillsammans 
med eleven. Vi går vidare med exemplet och utforskar elevens bild av sig själv som 
”för tjejig”. Då går vi vidare till de kommande föreställningarna ”tjejig”.

Vgl: Du säger att utbildningarna är för mansdominerade och att du är för tjejig för 
det, att du bara är sån. Nu blir jag nyfiken på vad du menar med ”för tjejig”.  

• Hur menar du?

• Om du hade en skala från 1 till 10, där 1 representerar väldigt ”otjejig” och  
10 väldigt ”tjejig”, på vilken siffra skulle du placera dig själv? 

• Hur är en tjej som ligger som nr 1 på skalan? Etc…
 
• När du nämner att ett program är för mansdominerat, vad tänker du då? 

• Berätta, vad du vet om de yrken, det arbetsliv som de gymnasieprogram leder 
till som du anser vara för mansdominerade? 

• Vad tror du att den här tjejen jobbar med?   
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• Om vi tillsammans skulle titta på de yrken som t.ex. fordons- och transportprog- 

rammet leder till. Vi kan se på både Malin som kör lastbil och Camille som 
jobbar med billackering. På samma sätt kan vi utforska hur ett kommande 
arbetsliv skulle kunna se ut för dem som gått något av de program som du 
menar är för mansdominerade.

• Vi kan också se vad man  kan göra inom logistikområdet. Titta till exempel på 
filmen om yrkesföraren Malin på www.yrmis.se. 

Efter att ni utrett och jobbat vidare med de uppfattningar som eleven har med sig, 
är det bra om ni listar områden som eleven kan utforska vidare. Gå igenom webb- 
sidor, uppmana till att intervjua personer inom både det direkt önskade området 
och inom de outforskade områdena för att reda ut ”grå fält” och göra dem nyanse-
rade och färgrika. Här kan ni också plocka delar ur övningen ”Spana in kropparna 
och villkoren i arbetslivet”, ge eleven/eleverna i uppgift att ta redan på mer.  

Diskutera föreställ- 
ningar som begränsar 
och var dessa kommer 

ifrån. 

”Jag upplever det oftare som svårare för pojkar att välja otraditionellt än vad 
det verkar vara för flickor. Såväl de själva som bland kamrater och föräldrar 
anses det oftare som positivt och tufft av tjejer som väljer utanför normen medan 
killar oftare får nedsättande kommentarer istället.”
/vägledare på en skola för 7-9 i en storstad
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I klassrummet
Enligt skollagen och rekommendationer i de allmänna råden för studie- och yrkes-
vägledning bör lärare arbeta med att utmana, problematisera och visa alternativ till 
traditionella föreställningar om kön, klass och kulturell bakgrund. I enlighet med 
dessa skrivningar finns det utrymme för att skapa självmedvetenhet och vidga 
elevernas kunskaper och föreställningar om vad de egna för givet tagna antagandena 
bygger på till exempel genom normkritiska övningar.  Detta kan på olika sätt göras 
i klassrummet men måste baseras  på kunskap i områden så att det inte baseras på 
vardagskunskaper som riskerar att reproducera redan rådande normer och föreställ- 
ningar. Beroende på elevernas ålder kan olika övningar ha olika genomslags- 
kraft (se övningen som tar utgångspunkt i Gottfredsons teori på s. 49). 

Tillsammans med ökade kunskaper om arbetsmarknaden och vad olika arbeten 
innebär kan eleverna göra mer medvetna och underbyggda val. Det finns inspira-
tion att hämta om hur vägledningsfrågorna kan integreras i olika ämnen i Skol- 
verkets skrift ”Studie- och yrkesvägledning i undervisningen” . 

• Hur ser kunskaperna ut på skolan? 

• I vilka ämnen kan detta få utrymme? På vilket sätt?

Här handlar det mycket om att få eleverna att se sina egna föreställningar om 
arbeten och yrken. Det rekommenderas att du/ni som arbetar med detta har jobbat 
med era egna bilder och föreställningar först. Det normkritiska materialet ”I 
normens öga - metoder för en normbrytande undervisning” från 2008 finns 
aktiviteter och övningar för varje skolämne.

Exemplet handlar också om hur barn i tidig ålder lär sig att kategorisera sig själva  
som pojke och flicka och tillskriva sig  socialt kategoriserade föreställningar om vad 
det innebär att tillhöra just det könet. Om du går in i en leksaksaffär blir det fort 
tydligt vilka leksaker som är för flickor och vilka som är för pojkar (även om det 
har kommit initiativ med leksakskataloger som  försöker bryta denna uppdelning). 
Om vi går till  Linda Gottfredsons (2002) teori kan vi säga att eleven begränsar sin 
zon av acceptabla möjligheter. Eller att hen har en begränsad handlingshorisont om 
vi ska använda de begrepp som Hodkinson och Sparkes (1997) använder. Det är 
viktigt att aktivt i både undervisningen och vägledningen ge alternativa bilder av 
arbetslivet och synliggöra normbrott.  Detta kan vara extra synligt i bilder på arbe- 
tande och vilka kroppar som arbetar. Tänk på till exempel individens kön, hudfärg, 
religionstillhörighet, ålder, sexualitet och funktionalitet. Representation i material 
behöver inte benämnas utan det handlar om vad som tillåts att  synas och vad som 
exkluderas.
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I  materialet har vi tidigare talat om att utmana föreställningar om kön och om vem 
som ska göra vad. Vi har också betonat vikten av att synliggöra och visa på alterna-
tiva exempel och normbrott.  Genom synliggöra normer och normbrott i materia, 
film och andra medier. Undvik att benämna beteenden som tjejiga eller killiga då 
det riskerar att befästa normer och dessutom finns det ofta en värdering av dessa 
begrepp där det som beskrivs som tjejig har ett lägre värde än det som ses som 
killigt. Att jobba normkritiskt och genusmedvetet handlar om att ge oss alla fler 
möjligheter att vara som vi själva vill vara, välja det vi själva vill välja osv utan att 
påverkas av vårt sociala kön, vår sociala eller kulturella bakgrund.

”Jag trodde att jag redan var en person som inte hade förutfattade meningar 
och redan jobbade neutralt med tanke på genus, etnicitet och så vidare. Men jag 
inser nu att jag har mycket kvar att lära. Alla gör vi fel ibland och gör eller säger 
tokiga saker, med det gör att vi kan lära oss av våra misstag och bli bättre för 
nästa klient.” 
/vägledare

Malin är en lantmäteriingenjör som också tävlar i 
skytte på sin fritid.  
”Jag hade jättesvårt att bestämma mig för utbildning 
och yrke. Jag utbildade mig först till möbelsnickare på 
gymnasiet. Senare drömde jag om att bli djursjuk- 
vårdare och läste på vuxenutbildningen in de betyg som 
krävdes. När jag också hade praktiserat inom djursjuk-
vården så insåg jag att det inte passade mig. En kompis 
jobbar som lantmäteriingenjör och tipsade mig. Nu har 
jag gått utbildningen och jobbar inom mitt yrke. Jag 
trivs bra med det, jag är ute en del och inne en del, 
det passar mig fint”.
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I boken har vi genomgående uppmanat till att bearbeta frågor gemensamt i per-
sonalgruppen, som ett sätt att spegla och synliggöra de normer som råder hos 
både var och en, i gruppen och i skolmiljön. Kollegial handledning erbjuder ett 
strukturerat sätt att diskutera på men  förutsätter att frågorna prioriteras och att 
tid avsätts. Metodens syfte är att fokusera på handledning, men metodens struktur 
gör att man också kan använda sig av den för att fördjupat diskutera specifika 
temaområden av vikt för personalgruppen.

Metoden beskrivs i boken ”Kollegahandledning i skolan” och bygger på författar-
na Lauvås, Hofgaard och Handal (1997) som utvecklar hur personal kan använda 
varandra på ett strukturerat sätt i syfte att utveckla sig i sitt arbete. Begreppet 
kollegialt lärande definierar man inom Skolverket (Ernald 2012) som:

      En sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där 
      kollegor genom ett strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper, ur 
      ett brett kunskapsbegrepp som också innehåller förmågor och färdig- 
      heter i den dagliga praktiken.

Den här samtals- och diskussionsformen lämpar sig att använda för personal-
grupper inom skolan och uppmuntrar till reflektion över dilemman eller situa-
tioner som berör arbetet. Metoden är i grunden systemteoretisk och tvärveten-
skaplig. Man riktar uppmärksamheten mot sociala system och relationer mellan 
människor. Teorin lägger fokus på det sociala systemets delar, som menar att: 

      Relationen mellan människor i systemet håller ihop systemet. Samverkan 
      mellan människorna, kvaliteten på kommunikationen mellan dem, 
      handlingar som visar sig i rutiner och traditioner för systemet vidare och 
      upprätthåller det. 

      Om handledningen sätts in som ett led i en organisations kompetensupp- 
      byggnad, kommer alla resultat av handledningen att påverka systemet i 
      större eller mindre utsträckning, beroende på förändringens karaktär. 
      (Gjems 1996: 24-25)

Kollegahandledning förutsätter kunskap om att ställa frågor som utforskar skill-
nader, undersöker konsekvenser eller uppmanar till ett hypotetiskt tänkande i syfte 
att synliggöra nya sätt att tänka och agera (Gjems 1996). Det kan således vara en 
lämplig metod för yrkesgrupper där man jobbar nära varandra i team och med 

SAMTALA MED KOLLEGOR  
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människor. Kollegial handledning kan ses som ett sätt att stärka det professionella 
yrkesutövandet på ett sätt som integrerar både känsla och handling (Lauvås & 
Handal 2005). Ett sätt att beskriva den är genom de modeller som visar hur me-
toden bygger på de bärande begreppen kunskap, etik och handling. Vi konstaterar 
att dessa tre hörnpelares utgångsläge är upplevelse, som i sig kan jämföras med de 

  

Fritt tolkat från Lövlie ur Lauvås & Handal (1993), sid 122.

exempel från skolans vardag som i boken finns under ”Att upptäcka” med efter-
följande resonemang ”Att förstå” och sist, att handla, d.v.s. ”Att göra”.

Kollegahandledning – Att göra
Boken ”Tala om arbetslivet” kan ligga till grund för att tillsammans, på ett struk-
turerat sätt, mötas i personalgruppen för att diskutera och reflektera kring frågor 
om normer och hur dessa berörs, eller inte berörs. Det kan beröra skolplaner men 
också handla om kommunikationen mellan kollegor och mellan personal och 
elever och inte minst viktigt den mellan elever.

Vi ska titta lite närmare på hur kollegahandledning i skolan kan gå till och ge ins- 
piration till att upptäcka fenomen på er egen skola och tankar om hur ni kan arbeta 
vidare under rubriken ”att göra”. Under denna rubrik finns både ingångar till 
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kollegahandledning, alltså redskap för att titta på och gemensamt förstå problema-
tiken som berörs översatt till den egna skolan samt idéer om hur ni skulle kunna 
göra med specifika övningar eller tips på material som kan föra diskussionen 
vidare. Vi beskriver en variant av den struktur som  Lauvås et al (1997) presen-
terar (visat i figuren ovan), reviderad så att den kan integrera de frågeställningar, 
teorier, metoder, case och reflektioner som ingår i den här boken. 

Förankra tid för handledningstillfällen och samla en grupp intresserade kollegor. 
En person utses till handledare, hen ansvarar för struktur, frågeformer och anteck-
ningar och bör således få avsätta lite extra tid för att sätta sig in i strukturen. Inför 
det första tillfället ska var och en av deltagarna ta med sig ett eget aktuellt case/ 
dilemma som hen vill bearbeta med kollegorna i gruppen. Gruppen bör bestå 
av fyra till tio personer. Handledningsstrukturen består av ett antal faser. 

1. Presentationsfas: Var och en i gruppen presenterar kortfattat en aktuell 
    konkret yrkesmässig situation/reflektion som berör normer och som upplevs 
    som värdefull att få diskutera i gruppen. Gruppen enas om en av dessa situa- 
    tioner (Ninnis) och utser en gruppledare som ansvarar för att gruppen följer 
    arbetsbeskrivningen och skriver på blädderblock. 

2. Val av case: Varje deltagare anger vilket/vems case som verkar mest intressant 
    eller angeläget att fördjupa sig i. Enklast är att göra en ”runda” där alla får 
    framföra sin synpunkt. Därvid tas ett gemensamt majoritetsbeslut om vilket 
    case som ska belysas i handledningen. Att tänka på:

 • Välj en upplevelse/case från den deltagare som ses ha ett stort behov 
    av att få ventilera sina funderingar. 
 • Slå INTE ihop upplevelser/vardagshändelser som liknar varandra. 
    Det ska vara en persons specifika upplevelse som bildar underlag för 
    den fortsatta diskussionen.
 • Respektera ”tystnadsplikt” i gruppen om den upplevelse som väljs 
    ut berör enskilda elever eller personal på skolan. 

3. Utvecklingsfas: Den deltagare (den handledde) vars upplevelse valts ut, ges 
    tillfälle att redogöra närmare för det dilemma som upplevs. Den handledde 
    berättar detaljrikt och ges utrymme för att tala utan att blir avbruten av 
    någon i gruppen. Handledningstillfället ska skilja sig markant från ett 
    samtal runt fikabordet i personalrummet. 

4. Klargörandefas: Genom frågor och svar ska nu gruppen försöka att förstå på 
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    ett djupare plan. I tur och ordning, ställs frågor till den handledde, en fråga i 
    taget. Här blir det viktigt att tänka på hur frågorna ställs. Gruppen kan ta flera 
    rundor så att situationen/upplevelsen känns väl klargjord för alla. Att den hand- 
    ledde får svara och reflektera bidrar till att den egna tankeprocessen fördjupas. 
    Glöm inte att ett teoretiskt perspektiv kan fördjupa förståelsen för ert fall. Ni kan
    hitta inspiration till hur ni kan tänka kring teoretiska perspektiv under rubri- 
    kerna ”att förstå” i anslutning till skolexemplen i nästa del av boken. Var noga 
    med att ställa öppna frågor. Gå inte i fällan genom att ställa frågor som 
    egentligen utgör underliggande råd som; Har du tänkte på att du skulle...?

Några frågeexempel:
• Hur har den här situationen uppstått? 

• Hur påverkar den dig? 

• Vilka personer är involverade (elev, föräldrar, annan personal, arbetsgivare)? 

• För vem är situationen ett dilemma? 

• Hur skulle du vilja att det var? 

• Vad skulle du kunna göra istället?

5. Fas egna lösningar: Efter frågerundorna ges den handledde tillfälle till att redo- 
    göra för egna tankar och reflektioner, utan inblandning från gruppen. Vad vill 
    hen göra? Vilka förslag kan hen arbeta vidare med tillsammans med eleven/ 
    elever eller med de personer som ses som delar i upplevelsen? 

6. Fas råd: I tur och ordning får nu deltagarna i gruppen ge den handledde ett 
    råd. Handledaren noterar på blädderblock de råd som ges. Den som ger rådet 
    skall själv formulera det. Det går fint med fler rundor men deltagarna kommen- 
    terar eller diskuterar inte andras råd.

7. Fas utvärdering: Den handledde går igenom listan med råd och markerar plus 
    eller minus på dessa. Ingen inblandning från de övriga deltagarna. 
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Summering innehåll
Nu styr handledaren en diskussion kring innehållet. Vilken upplevelse/case har 
diskuterats? Vilka idéer och förslag kom ut av frågor och diskussioner? Lösningar?
Metodutveckling? Material att bearbeta eller jobba vidare med?

Summering handledningstillfället
Diskutera. Hur har den handledde upplevt det? Vilket utbyte fick hen? Hur har de 
andra upplevt handledningen? Vad har deltagarna lärt sig? Hur kan gruppen jobba 
vidare tillsammans kring ev. idéer som uppstått?

Utifrån ovan kan vi konstatera att kollegahandledning som metod kan vara väl 
lämpad för att utveckla arbetsformer med en tydlig normkritisk pedagogik. Ta 
inspiration, fundera och diskutera utifrån de skolexempel som kommer att 
lyftas i nästa del av boken. Det kan vara en bra ingång för att påbörja arbetet med 
kollegial handledning. 
 

Att komma igång med kollegial handledning
En god idé kan vara att alla tar del av boken ”Kollegahandledning i skolan” och 
att personalgruppen inledningsvis diskuterar själva metoden tillsammans. 

Diskutera

• Hur lägger vi upp det? 

• Hur avsätter vi tid? 

• Hur många gånger behöver vi träffas? 

• Vilka kan vara med? 

• Vem ansvarar?
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Det här materialet heter ”Tala om arbetslivet”. Det är en uppmaning till alla att 
arbeta med de skrivningar som finns i skolans olika styrdokument. Underrubriken 
”Ett genusmedvetet och normkritiskt material för hela skolan” är en påminnelse 
om att vi alla måste tänka på vad vi pratar om det och hur vi gör det. Det är också 
en uppmaning till att börja arbeta med de egna föreställningarna och nor- 
merna om arbetslivet. I ordet arbetslivet lägger vi dels frågor som handlar om yrken 
och de stereotypa bilder som vi alla är bärare av och dels föreställningar och bilder 
om hur vi se på vad ett gott liv är och vad och hur vi tänker om elevers framtid. 
Här blir frågor om partners, eventuella familjer, boendeform och så 
vidare också en del av frågan om arbetsliv och karriär.  Det arbete vi har formar ju 
på många sätt hur vi kan komma att leva våra liv, men det determinerar det inte. 
Inte desto mindre är det viktigt att barn, unga och vuxna utmanas i sina föreställ-
ningar och antaganden, allt i syfte att kunna göra så medvetna val 
som möjligt.   

Hur kan en tänka och tala om arbete och yrken?
Vi är alla bärare av stereotypa bilder av arbeten, yrken, yrkesutövare och de liv de 
lever. Bilderna kan komma från egna erfarenheter men också från olika medier eller 
rena hörsägner. I bokens inledning citerades en vägledare som var orolig för hur 
det skulle vara att arbeta på en arbetsplats eller gå en utbildning som har en stark 
dominans av det andra könet. Just frågan om att gå en utbildning eller arbeta i ett 
yrke som starkt domineras av kvinnor eller män är ofta på agendan. Tvåkönsnor-
men är tydlig i såväl i statistik som i vårt sätt att leva våra liv. Bokens exempel visar 
att dessa funderingar är vanliga hos skolpersonalen. I bokens 
metodavsnitt har vi därför lyft just dessa exempel. Ska eleverna varnas? Hur kan 
val knutna till arbetslivet göras mer medvetna? 

Något som är särskilt svårt, är att tala om arbete och yrken utan att reproducera 
en tvåkönsnorm. All statistik och den dikotoma tankemodell som finns om yrken 
bygger på föreställningar om maskulinitet och femininitet. Det är inte vår avsikt att 
reproducera denna tankemodell men samtidigt kan vi inte bortse från de bilder och 
föreställningar som finns. Vår förhoppning är att de frågor som ställs i den här bok-
en också ska synliggöra och på så sätt kunna utmana dessa dikotomier. Ofta bygger 
frågan på en föreställning om att det kan bli besvärligt att vara ensam representant 
för sitt kön på en utbildning eller en arbetsplats. Elever har, som vi sett tidigare, egna 
zoner av acceptabla möjligheter eller specifika handlings- 
horisonter som begränsar dem. Att utöver dessa begränsningar lägga till förutfatta-
de meningar om hur en elev eventuellt kan ha det i en viss miljö vidgar inte direkt 
elevens perspektiv. 
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AVSLUTANDE DISKUSSION  



I boken har vi försökt skapa en insikt om de svårigheter som finns i att tala om 
arbete, yrken och framtid på ett medvetet sätt. Med ”Att upptäcka, ”Att förstå och 

”Att göra” vill vi skapa förutsättningar för att synliggöra de egna föreställningarna 
och bilderna av arbetslivet. Hur påverkar dessa vad som sägs och görs. Vi har också 
gett exempel på hur man kan arbeta vidare med dessa frågor i skolan. Hur vidgar 
man både sina egna perspektiv och därmed elevens? Att arbeta genusmedvetet och 
med en normkritisk pedagogik är en väg in. Ibland har vi kommit med förslag på 
övningar att göra på egen hand, ofta har vi uppmuntrat till att arbeta i grupp. 
Utöver det, har vi pekat på och tipsat om, den stora flora av normkritiska metod-
material som finns tillgängliga, det mesta gratis. 

En uppmaning som vi vill ge till alla som tar del av den här boken är att stanna upp 
om du känner att något ”skaver”. Med det avser vi om något känns underligt eller 
märkligt för att det är något som du är ovan vid eller inte känner till. Det är sanno-
likt för att du närmar dig en föreställning om hur något bör vara, alltså en norm. 
Plocka upp känslan och se, vad det egentligen är som upplevs som konstigt här? 
Vad bryter det mot?  I många situationer reagerar vi innan vi hinner tänka. Du 
känner kanske att orden slipper ur dig och att du helt plötsligt reproducerar normer 
genom ord eller handling. Då detta händer kan du alltid plocka upp det du sa och 
använda det för att just synliggöra normen i språket i syfte att diskutera och utmana 
både er själva, och de ni samtalar med.

Metoddelen i boken har tre nivåer. Den första nivån handlar om att se, bli medveten 
om och arbeta med skolkulturer. Den andra nivån handlar om att se sig själv och bli 
medveten om egna handlingar, föreställningar och antaganden. Denna del är också 
en ingång till att diskutera tillsammans. Den tredje och sista delen berör till störs-
ta delen hur enskilda elever bemöts i samtal. Hur kan ni arbeta för att utmana de 
ibland stereotypa antaganden som elever gör om sig själva. Ett sätt att bemöta dessa 
frågor är att arbeta normkritiskt både inom personalgruppen och med eleverna. 
Några saker som kan vara viktigt att göra och tänka på i detta arbete är:

• Vänd spegeln mot dig själv – se dina egna normer och stereotypa föreställningar.  

• Arbeta normkritiskt! Men tänk igenom övningarna innan ni sätter igång. Vad vill 
   ni ha ut av det? 

• Kategoriseringar är viktiga för att få förståelse för olika individers förutsättningar. 
   Men den människa ni möter måste få möjlighet att definiera sig själv. 
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• I det normkritiska arbetet, tänk på att fokusera på normen och dess konsekvenser 
   istället för att prata om de som bryter normen. 

• Prata inte om hur en bör vara om en är till exempel flicka eller pojke. Försök 
   istället att tala om vilka förväntningar det finns på olika grupper.

• Inkludera individer genom det språk du använder. 

• Se till att alla kommer till tals – ha koll på talfördelningen i gruppen. 

• Se över vem/vilka representeras i det material och de exempel som finns i 
   skolan. Hur är den arbetande människan avbildad i till exempel skolböcker?  
   Vilka arbeten finns representerade och vilka kroppar är det som blir synliga? 

• Var förberedd på vilka olika reaktioner övningar och diskussioner kan få.  
   För att det ska bli en bra process behövs en tillåtande och trygg miljö. Försök 
   ha högt i tak. Å andra sidan ska det inte vara tillåtet att tillskriva individer 
   eller grupper som bryter mot normen, specifika egenskaper. 

Detta är inte ett projekt med ett klart och definierbart slut. Det är ett ständigt arbete 
med en själv och de elever ni möter. Men viktigt att då och då stanna upp och se 
vad ni gör och hur ni gör det. När en arbetar med normkritik är det viktigt att inse 
att ni också är medskapare av nya normer. Även dessa ska sättas under lupp. No-
tera alltid vem/vad som inkluderas och vem/vad som exkluderas i det sätt ni talar 
om eller arbetar med olika frågor. Vilka bilder visas? Vem/vilka är representerade i 
dessa? Kan vi göra på något annat sätt? 

Det är också viktigt att ha strategier för hur ni ska inkludera nya kollegor och nya 
elever i ert arbete. Tänk på att det här arbetet inte kan ägas av en person. Det hade 
gjort ert förändringsarbete sårbart. Försök istället involvera och informera alla 
kollegor på skolan om arbetet och vad det innebär. Ett sätt kan vara att börja med 
att diskutera några av alla de frågor som berörs i den här boken samt göra upp en 
plan för att integrera ett normkritiskt förhållningssätt i alla samtal om arbetsliv och 
framtid i skolan.

Lycka till!
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     Vägledning av unga och vuxna är enligt skollagen hela skolans ansvar. I skolan ska elevens utmanas så att de inte påverkas 
   av kön, social eller kulturell bakgrund. Frågan är hur detta kan göras utan att de egna och elevens föreställningar om 
   arbete, yrke och framtid återskapas i ord eller handling. Att vidga perspektiv har länge varit ett honnörsord inom studie- 
   och yrkesvägledning. Samtidigt har begreppet inte alltid tydliggjorts och därmed har det kunnat tolkats på en rad olika sätt.

       Med normkritisk pedagogik i vägledning lyfter författarna diskussionen kring perspektivvidgning till en ny och tydligare 
   nivå. Det handlar i hög grad om att utmana sig själv, sina värderingar och föreställningar och inte minst de normer som 
   påverkar vägledarens arbetssituation. Utifrån en sådan analys kan också vägledare och lärare bli goda handledare i att stödja 
   eleven att granska sina värderingar och föreställningar. I boken ges dessutom en bred kunskaps- och faktaöversikt som 
   understryker hur människors val begränsas av en mängd normer och värderingar. Författarna visar också hur människors 
   väljande kan förklaras utifrån olika teoretiska perspektiv med fokus på karriärutveckling. Sist, men inte minst får läsaren 
   en mängd metodtips och förslag till hur en mer normkritisk och genusmedveten vägledning kan utvecklas. Kort sagt är 
   detta en nödvändig läsning för lärare och vägledare som vill arbeta med och utveckla sitt arbete mot ett jämlikare och 
   mer jämställt samhälle.

Frida Wikstrand Mia Lindberg


