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Sammanfattning 

Arbetsmarknaden i Kronobergs län är könssegregerad och elevers val av 
utbildning följer traditionella könsmönster. Ett sätt att motverka 
obalansen på arbetsmarknaden är att aktivt arbeta med aktörer såsom 
utbildningsanordnare, studie- och yrkesvägledare, arbetsgivare med flera 
för att främja otraditionella val till utbildning. 

Under våren 2013 släppte f.d. Regionförbundet södra Småland 
(nuvarande Region Kronoberg) i samverkan med Resurscentrum södra 
Småland rapporten “Unga Kronobergs gymnasieval 2013”. Rapporten 
undersökte vad som påverkar unga i valet av gymnasieprogram. Utifrån 
rapporten genomförde f.d. Regionförbundet södra Småland en fördjupad 
studie bland de ungdomar som under våren 2014 gjorde sina 
gymnasieval. Resultaten presenteras i denna rapport.  

Syftet med den fördjupade studien är att ge stöd till skolorna och ge 
utbildningsförvaltningarna mer information om vad elever anser 
påverkar valen, för att på lång sikt öka individers möjligheter att göra väl 
avvägda val utifrån sina egna intressen. Genom workshoppar med totalt 
139 elever i årskurs nio i sex av länets kommuner har frågeställningar 
kopplade till följande fyra teman undersökts: “Geografi - Hur viktigt är 
det var skolan ligger?”; “Besöken på gymnasieskolan”; “Synen på 
högskoleförberedande och yrkesutbildningar” samt “Vem, vilka, vad har 
påverkat ditt gymnasieval?”.  

Resultaten visar att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller studie- 
och yrkesvägledningen1 inom en rad områden. Några slutsatser är; 

 Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar (vägledning i 
vid bemärkelse) och behöver bli bättre integrerat i ordinarie 
undervisning. 

 En röd tråd i elevernas kontakt med arbetslivet och i studie- och 
yrkesvägledningen bör finnas under hela skoltiden, skolorna bör 
ha en SYV-plan. Denna plan och kontakt med yrkeslivet bör 
genomsyras av ett genusperspektiv. 

 Skolan måste arbete aktivt utifrån konkreta mål för att motverka 
könsstereotypa föreställningar och normer, inte minst vid 
informationen till elever inför deras studie- och yrkesval. 

 Besöken på gymnasieskolan är viktiga för valet - god planering 
och kännedom om elevernas önskemål behövs från skolornas 
sida för att motsvara elevernas behov. 

 Förbättra informationen gällande högskoleförberedande 
utbildningar och yrkesutbildningar 

 Minska mängden tryckt material och fokusera på fakta. 
 Förbättra informationen och stödet till föräldrar inför 

gymnasievalet. 
                                                      

1 För definition av studie- och yrkesvägledning se sida 3 
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Inledning 
Bakgrund 
Arbetsmarknaden i Kronobergs län är könssegregerad och elevers val av 
utbildning följer traditionella könsmönster. Länets näringsliv är starkt 
präglat av tillverkningsindustri, vilken av tradition är mansdominerad. 
Regionens kvinnor dominerar däremot i den offentliga sektorn, 
framförallt inom vård och omsorg. 
 
Ett sätt att motverka obalansen på arbetsmarknaden är att aktivt arbeta 
med utbildningsanordnare, studie- och yrkesvägledare och arbetsgivare 
för att främja otraditionella val till utbildning. Den obalans som råder på 
många av våra utbildningar bidrar i förlängningen även till en 
könssegregerad arbetsmarknad - eller är det tvärtom, vad är hönan och 
ägget? Vad är det som påverkar ungdomars studieval och längre fram 
yrkesval? Hur kan vi stimulera till otraditionella val och förändrade 
strukturer? 
 
Jämställdhet i skolan handlar om att ge flickor och pojkar samma rätt till 
lärande och utveckling. Programvalen till gymnasiet präglas idag av 
könsstereotypa föreställningar och normer om vad flickor och pojkar är 
bra på och förväntas göra. Uppdelningen i traditionellt kvinnliga och 
manliga utbildningar/branscher skapar problem på både individnivå och 
samhällsnivå. För individen betyder det att deras val är begränsade; 
istället för att välja det hen är bra på görs valet utifrån samhällets 
förväntningar. För samhället innebär det ett ineffektivt resursutnyttjande; 
en jämlik arbetsmarknad fungerar bättre som 
resursfördelningsinstrument och skapar ökade förutsättningar för 
innovationer, vilket i sin tur kan främja tillväxt, sysselsättning och 
konkurrenskraft (Regeringskansliet). För att öka individers möjligheter 
att välja utifrån sina egna intressen behöver skolan aktivt och 
systematiskt arbeta med föreställningar och normer som hindrar 
individers fria val. 
 
Studie och yrkesvägledning syftar till att ge elever/studerande 
förutsättningar att hantera val av studier och yrken. Dagens 
arbetsmarknad förändras i snabb takt och utbildningsutbudet är 
komplext, detta gör att elever/studerande kan uppleva det komplicerat 
att överblicka sina möjligheter och vilka olika vägar som finns 
tillgängliga. Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och 
snäv bemärkelse. Med vid studie- och yrkesvägledning menas all den 
verksamhet som bidrar till att ge elever/studerande kunskaper och 
färdigheter underlag för att fatta beslut om studie- och yrkesval. Snäv 
vägledning är den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren 
exempelvis i form av vägledande samtal individuellt och i grupp.2 
 

                                                      
2 Skolverkets Allmänna råd med kommentarer: Arbete med studie och yrkesvägledning  
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Under våren 2013 släppte f.d. Regionförbundet södra Småland 
(nuvarande Region Kronoberg3) i samverkan med Resurscentrum södra 
Småland rapporten “Unga Kronobergs gymnasieval 2013”. Rapporten 
undersökte vad som påverkar unga i valet av gymnasieprogram. 
Resultaten väckte stort intresse och presenterades såväl regionalt som 
nationellt. I Kronobergs län tog bland annat länets skolchefer, 
utvecklingsledare och studie- och yrkesvägledare del av rapporten och 
den väckte ytterligare frågor.  
 
Utifrån detta har f.d. Regionförbundet södra Småland genomfört en 
fördjupad studie bland de ungdomar som under våren 2014 gjorde sina 
gymnasieval. Syftet med denna fördjupade studie är att ge stöd till 
skolorna och ge utbildningsförvaltningarna mer information om vad 
elever anser påverkar valen. Förhoppningen är att kunna besvara frågor 
såsom: Vad bör man som kommun/skola fokusera på för att öka 
förutsättningarna för ungdomarna att göra välgrundade val?, Vilka 
aspekter kan man påverka och utveckla/förbättra?, Hur kan vi minska 
begränsningen som könsstereotypa föreställningar och normer innebär 
för elevers val?  

Jämställdhet och genus  
Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet4. Medan jämlikhet rör alla 
människors lika värde är jämställdhet förbehållet förhållandet mellan 
könen.  
 
Genus handlar om det socialt formade könet. Vi föds med ett biologiskt 
kön, men den kultur och den omgivning vi växer upp i kopplar en social 
dimension till vårt kön, som definierar hur kvinnor och män förväntas 
bete sig och vad som är kvinnligt och manligt.  

Könsneutrala skrivningar 
I denna rapport har Region Kronoberg valt att använda de könsneutrala 
pronomenen hen och en. Hen används som könsneutralt personligt 
pronomen istället för han eller hon, samt för att omtala personer som inte 
vill kategoriseras i grupperna kvinna eller man. Hen finns från och med 
2015 med i Svenska akademins ordlista. En används som könsneutralt 
generaliserande pronomen, i stället för man. Såväl hen som en har börjat 
användas som verktyg för genusmedveten och könsneutral 
kommunikation. Användningen av en kan uppfattas som dialektalt, men 
det finns enligt Institutet för språk och folkminnen ingenting i språket 
som hindrar användandet av en som generaliserande pronomen. Det är 
genom att använda ord som de etableras och i takt med att 

                                                      
3 1 januari 2015 bildades Region Kronoberg, som är en sammanslagning av f.d. 
Landstinget Kronberg och f.d. Regionförbundet södra Småland. Då studien 
genomfördes innan hopslagningen används i rapporten ”f.d. Regionförbundet södra 
Småland” för att referera till den utförande organisationen.   
4 Definition enligt www.ne.se jämlikhet, alla individers lika värde. I politiska 
sammanhang avser termen ibland även individernas lika inflytande. 
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användningen ökar blir sammanhangen där ordet upplevs som neutralt 
alltfler. Detta vill vi bidra till. 

Vilka är det som har genomfört arbetet? 
Under våren 2014 genomförde f.d. Regionförbundet södra Småland och 
Resurscentrum södra Småland genomfört 7 workshoppar med elever i 
årskurs 9 angående deras gymnasieval i samarbete med företaget 
Fyrtornet. Klasserna har varit fördelade på sex av länets åtta kommuner. 
Samtliga kommuner har fått erbjudande om att delta, men Alvesta och 
Älmhult har av olika anledningar valt att avstå. 
 
Bearbetning av material och statistik har gjorts av Elsa Anderman, Diana 
Unander Nordle, Robin Rikardsson och Sofie Schentz Magnusson på 
Region Kronoberg (f.d. Regionförbundet södra Småland). 
  



 
 

6 
 

Vad har gjorts tidigare i Kronobergs län? 
F.d. Regionförbundet södra Småland har sedan 2011 arbetat med studie- 
och yrkesvägledning ur olika perspektiv. Under en konferens för studie- 
och yrkesvägledare på Tylösand i maj 2011 noterade Regionförbundet att 
många pratade om yrkesgruppen men sällan med den. Konferensen och 
dialogerna med studie- och yrkesvägledare visade att yrkesgruppen hade 
en förändrad arbetssituation med nya läroplaner och en 
gränsöverskridande arbetsmarknad. Detta har medfört nya krav på 
vägledarna så att de som blir vägledda kan göra genomtänkta, medvetna 
och kvalitativa val genom hela livet.  

SYV i förändring  
F.d. Regionförbundet såg att det fanns behov av kompetensutveckling 
och vidare dialog med studie- och yrkesvägledare och utvecklade därför 
projektet SYV i förändring tillsammans med andra regioner. Projektet 
finansierades av ESF och pågick under 2012 och 2013. SYV i förändring 
handlade om kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare men 
skapade också arenor för möten mellan arbetslivet och skolan. Utöver 
kompetensutveckling kom samverkan mellan vägledarna att öka. 
Målgruppen för projektet var studie- och yrkesvägledare i Småland, 
Blekinge och öarna (Gotland och Öland) inom alla utbildningsformer 
samt Arbetsförmedlingens vägledare, totalt cirka 350 individer.  
 
Lärdomar från SYV i förändring: 

 Kompetensutveckling leder till bättre vägledning. De som 
har deltagit anser sig ha fått bättre förutsättningar att utöva en 
professionell vägledning. Hela 76 % av de som svarat i samband 
med eftermätningen anser att de känner sig stärkta i någon mån 
kopplat till sin yrkesroll.  

 Samverkan med näringslivet. Innan projektet upplevde många 
studie- och yrkesvägledare att näringslivet ofta pratade om 
vägledare snarare än med dem. Under projektet har flera olika 
insatser gjorts för att öka dialogen med varandra. Bland annat har 
näringslivsrepresentanter fått jobbskugga en vägledare under en 
dag och en modell för näringlivsworkshop har tagits fram för att 
få en effektivare dialog. 

 Samverkan mellan studie- och yrkesvägledare. Länets studie- 
och yrkesvägledare har olika förutsättningar att genomföra sitt 
arbete, till exempel ansvarar en del endast för en skola medan 
andra ansvarar för samtliga skolor i en kommun. Genom att dela 
erfarenheter och arbetsmetoder med varandra kan studie- och 
yrkesvägledarnas arbete underlättas. Efter projektet har ett SYV-
råd etablerats i länet som syftar till att hålla frågorna levande. 

 Vägledning hela skolans ansvar. Vem som ansvarar för studie- 
och yrkesvägledningen framgår tydligt i skollagen, men det är inte 
alltid lika enkelt i praktiken. Vägledningen är en central fråga och 
vägledaren blir därmed en central person, men det är viktigt att 
det finns en nära samverkan med övrig pedagogisk personal och 
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att hela skolan delar på ansvaret. Här är rektorer nyckelpersoner 
för att få det att fungera på bästa sätt.  

SyvBarometern 
Som en del av f.d Regionförbundets övergripande arbete med studie- 
och yrkesvägledning beslutades det att delta i SyvBarometern 2013 som 
tog tempen på hur studie- och yrkesvägledare i Kronoberg upplevde sin 
arbetssituation och sitt arbete. Undersökningen har tagits fram av 
Skolsamverkan, Ungdomsbarometern och Skolverket tillsammans med 
19 av landets regioner och fyra större kommuner.  
 
Genom att granska resultaten för Kronobergs län kan brister och styrkor 
i studie- och yrkesvägledningen identifieras och undersökningen kan 
fungera som ett verktyg för att förbättra studie- och yrkesvägledningen 
på lokal och regional nivå. 
 
Resultaten för Kronobergs län visar bland annat att:  

 Studie- och yrkesvägledarna i Kronoberg ansvarar för ca 100 
stycken fler elever per vägledare än riksgenomsnittet 

 Studie- och yrkesvägledningsfrågorna ingår inte i det systematiska 
kvalitetsarbetet  

 De flesta kommuner har inte några tydliga mål för studie- och 
yrkesvägledningen  

 Många studie- och yrkesvägledare ser inte någon röd tråd för 
studie- och yrkesvägledningen genom elevernas skolår 

 Flertalet studie- och yrkesvägledarna i Kronobergs län har inte en 
tydlig arbetsbeskrivning 

 
Vidare svarar endast 9 % att de allmänna råden om studie- och 
yrkesorientering från 2009 har haft stort eller mycket stort genomslag på 
sina skolor. Skolverket publicerade nya allmänna råd 2013 och hur dessa 
har påverkat verksamheten har visserligen ännu inte kunnat mätas, men 
resultaten från SyvBarometern 2013 indikerar att flertalet skolor behöver 
arbeta mer strukturerat för att de allmänna råden ska få större genomslag 
och för att vägledning ska bli hela skolans ansvar (i vid bemärkelse).   
 
När det gäller skolans gemensamma ansvar för studie- och 
yrkesvägledningen visar resultaten för Kronobergs län att cirka hälften av 
de tillfrågade anser att skolpersonalen inte känner till sitt ansvar i arbetet 
med att bidra till att uppnå målen med studie- och 
yrkesvägledningen. Många som svarar på enkäten menar att studie- och 
yrkesvägledningen på kommunal och regional nivå skulle stärkas om 
skolans gemensamma ansvar för studievägledningen skulle komma upp 
tydligare på agendan.  
 
Skolinspektionens rapport Studie- och yrkesvägledning i grundskolan (2013) 
bekräftar bilden av att studie- och yrkesvägledningen är lågt prioriterad, 
att studie- och yrkesvägledaren i många fall får ta hela ansvaret för 
vägledningen och att aktiv styrning och konkreta mål för 
studievägledningen och för att motverka traditionella könsmönster 
saknas. 
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Unga Kronobergares gymnasieval 2013 
Utöver arbetet med studie- och yrkesvägledare genomförde f.d. 
Regionförbundet södra Småland 2013 en undersökning av vad som 
påverkar unga i valet av gymnasieprogram. 343 elever i årskurs nio 
besvarade en enkät med frågor om vad som avgör valet. Viktigast för 
valet till gymnasiet angav de svarande att deras eget intresse var, vad de 
är bra på, skolans trivsel, bra utbildning samt var skolan ligger 
geografiskt. 84 % av de svarande angav att besök på gymnasieskolan har 
påverkat valet. Samtal med studie- och yrkesvägledaren angav två 
tredjedelar var viktigt eller mycket viktigt för deras val. Föräldrar, syskon, 
kompisar eller annan vuxen hade påverkat hälften av de svarande. I 
svaren framgick det att eleverna ansåg att vissa av programmen och 
inriktningarna i gymnasieskolan är mer lämpliga för flickor alternativt 
pojkar. Då rapporten baserades på en enkätstudie gav svaren upphov till 
nya frågor som blev grunden till den föreliggande rapporten. 
 
Informationsmaterialet som eleverna får tillgång till inför valet 
granskades ur ett jämställdhetsperspektiv. Granskningen visade bland 
annat att informationsmaterialet många gånger var könsstereotypt. Till 
exempel var det vanligt med flickor på omslagsbilderna i allmänna 
informationsbroschyrer om gymnasieskolan medan pojkar var mer 
vanligt förekommande på information om yrkesutbildningar. Eleverna 
själva uttryckte att bilderna bör vara könsneutrala med lika många flickor 
som pojkar på bilder etcetera. 
 
Slutsatserna av rapporten var att valet inte görs vid årsskiftet i nian utan 
det är baserat på elevernas hela livserfarenhet. Svaren i enkäterna visade 
att de unga inte medvetet gör som föräldrar, kompisar eller andra 
personer i omgivningen säger, men valen visar ändå att de påverkas av 
sin omgivning och av könsstereotypa föreställningar och normer. För att 
vidga ungas vyer inför val av studier och yrke bör möten med arbetslivet 
systematiseras genom hela skoltiden. Informationsflödet inför 
gymnasievalen bör ses över så att mängden material minskas och 
informationen koncentreras på fakta om utbildningarna. För att minska 
antalet felval på grund av könsnormer bör ett aktivt arbete med 
systematisk jämställdhetsintegrering på arbetsplatser, förskola, 
grundskola och gymnasieskola bedrivas, inte minst när det gäller mötet 
med yrkeslivet samt i framtagandet av informationsmaterial.  
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Hur ser det ut i Kronobergs län 
För att du som läsare lättare skall kunna tolka och analysera resultaten 
från dialogen med ungdomarna är det här kapitlet en djupdykning i 
förutsättningarna i Kronobergs län utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Tre olika genuskontrakt 
I skriften Demografiska myter5, framför kulturgeografen Gunnel Forsberg 
att regioner kan förstås utifrån tre olika genuskontrakt; det otraditionella, 
det traditionella samt det modernistiska. De olika kontrakten är idealtyper, 
och syftar till att utmejsla vilka särdrag regioner har när det gäller 
skillnader mellan könen. Relationerna mellan könen påverkas av en 
regions historia och strukturer, och beroende på arbetsmarknadens 
utformning, utbildningssystem och normer kan de olika regionerna, i viss 
utsträckning, kategoriseras utifrån de olika kontrakten. I denna rapport 
används de tre olika idealtyperna som ett stöd för att förstå vilken typ av 
region Kronobergs län är när det gäller skillnader mellan könen. 
 
Det modernistiska genuskontraktet innebär att både kvinnan och mannen 
lönearbetar i samma utsträckning – den regionala arbetsmarknaden 
består till stora delar av tjänste- och servicenäringar och erbjuder könen 
likvärdiga karriärmöjligheter. Det otraditionella genuskontraktet är 
framträdande i regioner som präglas av turism- och jordbruk; i dessa 
regioner är kvinnorna oftare egna företagare än i andra typer av regioner. 
Det traditionella genuskontraktet är framträdande i industri- och 
skogsbygder, som kännetecknas av en tydlig könsmässig arbetsdelning, 
låg utbildningsnivå och större karriärmöjligheter för männen. I dessa 
regioner brukar kvinnorna föda barn tidigare än i övriga regioner. 
 
Den gängse förståelsen av senare decenniers flytt mönster är att primärt 
kvinnor söker sig bort från det traditionella genuskontraktet för att istället 
bosätta sig i regioner med modernistiska genuskontrakt. På en 
övergripande samhällsnivå har de senaste decennierna premierat regioner 
som präglas av det modernistiska eller otraditionella genuskontraktet, 
detta som en följd av att allt färre arbetar inom industrin, samtidigt som 
antalet anställda inom service- och tjänstenäringar ökar. Diskursen inom 
regional utveckling har därför varit att regioner med ett traditionellt 
genuskontrakt behöver diversifiera sina arbetsmarknader för att 
maximera humankapitalet, till exempel genom att få in fler kvinnor på 
arbetsmarknaden och särskilt så inom den privata sektorn. Kronoberg 
anses ha ett traditionellt genuskontrakt.   

                                                      
5 PricewaterhouseCoopers, 2012 
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Arbetsmarknad i Kronobergs län 
Det finns ett antal signifikanta skillnader mellan Kronobergs och rikets 
arbetsmarknad. Den mest iögonfallande skillnaden är att andelen som 
arbetar inom tillverkningssektorn är betydligt högre i Kronobergs län. 
Förhållandet medför att andelen sysselsatta inom de privata 
tjänstenäringarna är betydligt lägre, jämfört med riksgenomsnittet. Totalt 
sett, utifrån de femton olika branscher som redovisas i diagram 1 (okänt 
exkluderat), har Kronoberg en lägre representation än riksgenomsnittet 
inom 11 branscher, och den största förklaringen till detta är att länets 
industrisektor, sett till dess andel av totalt antal verksamma inom 
regionen, är drygt 60 % större än vad som är fallet på riksnivå. 
 
Diagram 1: Sysselsatta efter bransch, dagbefolkning 20-64 år. 

 
 
Länets arbetsmarknad har en tydlig könsuppdelning. Enkelt 
sammanfattat arbetar kvinnor i högre utsträckning än männen inom 
offentlig sektor, och motsatt förhållande råder inom den privata sektorn. 
Förklaringen till de stora könsskillnaderna mellan privat och offentlig 
sektor beror på att den privata sektorn i länet, relativt sett, i större 
utsträckning än i de flesta andra regioner utgörs av tillverkningssektorn 
som har en stor överrepresentation av män. 
 
De fem vanligaste yrkena för män var under 2012; lastbilschaufförer, 
maskinoperatörer, säljare, lagerarbetare och snickare. De fem vanligaste 
yrkena för kvinnor var undersköterska, vårdbiträde, förskollärare, 
barnskötare samt övrig kontorspersonal. Inte inom något av dessa yrken 
uppnås principen om en jämställd fördelning på 60/40. 
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Diagram 2: Könsuppdelning efter bransch, Kronobergs län, 2012, 
dagbefolkning 20-64 år 

 
 
 
I OECD-studien Territorial Reviews SMÅLAND-BLEKINGE menar 
författarna att länets könssegregerade arbetsmarknad är 
tillväxthämmande. Kvinnor i Kronobergs län startar i lägre utsträckning 
än män företag, och jämfört med riksgenomsnittet och flera andra 
regioner har länet en låg andel kvinnor som är företagare. En regional 
förklaring till detta kan vara att nystartade företag ofta är, i större eller 
mindre omfattning, avknoppningar till företag som redan finns 
representerade inom det regionala näringslivet. Om det existerande 
näringslivet till stora delar är präglat av branscher som är 
mansdominerade finns en risk att normer och nätverk kan inverka 
utestängande för kvinnor som vill starta företag. Studier har visat, 
exempelvis rapporten Sminkad superhjältinna eller leende lagomföretagare?6, att 
just bilden av vem som är och vem som kan bli företagare och inom 
vilken bransch har påverkan på i vilken utsträckning företag startas av 
olika grupper.  
 
Den könsuppdelade arbetsmarknaden i Kronobergs län är således 
tillväxthämmande på flera plan. Dels finns en risk att kvinnor utestängs, 
på grund av normer och nätverk, från mansdominerade branscher. 
Normer hindrar också män från att ta sig in i kvinnodominerade 
branscher.  
 
  

                                                      
6 Tillväxtverket, 2012 
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Utbildning i Kronobergs län 
De stora könsskillnaderna på arbetsmarknaderna avspeglas även i flickor 
och pojkars studieval, både vad gäller studieinriktningar och studienivå. 
Fler pojkar än flickor studerar exempelvis tekniska inriktningar, och fler 
flickor än pojkar studerar inriktningar mot vård och omsorg. Historiskt 
sett har de näringar inom vilka primärt män har arbetat – industri, bygg 
osv. – inte haft lika stora utbildningskrav som varit fallet inom mer 
kvinnodominerande branscher inom den offentliga sektorn. Detta har 
medfört att kvinnor generellt sett har en högre utbildningsnivå än män, 
och särskilt tydligt blir detta i geografier med traditionella genuskontrakt. 
 
Diagram 4: Utbildningsnivå kvinnor och män, 25-65 år, 
Kronobergs län, 2013 

 
 
Könsskillnaderna vad gäller utbildningsnivå är större i Kronoberg än i 
riket som helhet. Under 2013 hade 41,7 % av kvinnorna i länet en 
eftergymnasial utbildning, motsvarande nivån för männen var 30,5 % - 
en differens på drygt 11 procentenheter. Att Kronoberg under lång tid 
präglats av ett traditionellt genuskontrakt återspeglas i att en relativt sett 
hög andel av männen har en förgymnasial utbildning som högst 
uppnådda utbildningsnivå. Sett till åldersgruppen 18-24 år hade drygt 72 
% av männen, under 2013, minst en gymnasial utbildning, för kvinnorna 
i samma åldersgrupp var motsvarande nivå 76 %. Ett antagande som 
skulle kunna göras är att utbildningsskillnaderna mellan kvinnor och män 
borde avta i takt med att arbetsmarknaden professionaliseras; allt fler 
jobb, även inom sektorer som primärt sysselsatt män, kräver idag en 
högre utbildningsnivå. Men sett till åldersgruppen 30-34 år, under 2013, 
visar statistiken snarare på att gapet ökar – 36,8 % av männen i denna 
åldersgrupp boendes i Kronobergs län hade då en eftergymnasial 
utbildning, av kvinnorna hade mer än hälften en eftergymnasial 
utbildning; en skillnad på över 15 procentenheter. 
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Diagram 5: Könsfördelning inom de tio största 
studieinriktningarna, eftergymnasial nivå, 20-64 år, Kronobergs 
län, 2013 
 

 
 
Sett till de tio största eftergymnasiala utbildningsinriktningarna i 
Kronobergs län når sju av tio inte upp till principen om en jämställd 
fördelning om 60/40. Inom de mest teknikbetonade 
utbildningsinriktningarna är överrepresentationen av män stor, och inom 
omsorgs- och lärarutbildningar är förhållandet omvänt. Mest jämlik 
representation återfinns inom utbildningsinriktningar mot media och 
företagsekonomi. Fördelningen är i stora drag liknande 
könsrepresentationen på arbetsmarknaden, och den återfinns även sett 
till yngre grupper. Vid en kontroll för åldersgruppen 20-29 år 
framkommer att under 2013 var sex av tio av de största 
utbildningsinriktningarna överrepresenterade av antingen män eller 
kvinnor. 
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föreställningar om arbetslivets utformning som hämmar individer att 
söka sig vidare till eftergymnasiala studier. Anledningen till att ett 
traditionellt genuskontrakt bildats beror ofta på att det genom historien 
har funnits en hög tillgång till yrken inom mansdominerade branscher 
utan särskilda utbildningskrav.  När arbetsmarknaden förändras och 
tillväxten sker inom andra mer omogna och kunskapsdrivna näringar – 
som varit fallet under senare år – och kunskapskraven ökar inom de 
traditionella, finns en risk att kompetensglapp uppstår mellan tillgänglig 
arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan om inte arbetskraften väljer att 
studera på en nivå som ger tillräcklig kunskap för att kunna konkurrera 
om de nya jobben. 
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Vad säger tidigare forskning och rapporter? 

Det finns en mängd forskning och andra studier som behandlar ungas 
gymnasieval, jämställdheten i skolan och vad det får för konsekvenser för 
arbetsmarknadens könssegregering. I det här kapitlet har vi samlat 
underlag som kan stötta dig som läsare i analysen av resultaten från 
dialogen med ungdomarna. 

Jämställdhet, gymnasieval och tillväxt 
Att jobba med jämställdhet ingår i skolans uppdrag. I grundskolans 
läroplan står:  
 
“Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 
Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.”7  
 
Forskning visar dock att flickor och pojkar hindras att lära maximalt på 
grund av att föreställningar om kön styr hur lärare och elever ser på vad 
som är kvinnligt och manligt. Vi förväntar oss till exempel att flickor och 
pojkar har olika intressen och vi har överseende med olika saker hos 
flickor och pojkar. Detta innebär att skolor som inte arbetar systematiskt 
med jämställdhet på alla nivåer inte bara begränsar elevers valmöjligheter 
utan också tappar i elevers lärande8.  
 
Delegationen för jämställdhet i skolan skriver att det finns betydande 
skillnader mellan flickor och pojkar i prestationer, upplevelser och 
preferenser. Till exempel presterar pojkar i genomsnitt sämre än flickor 
vilket får till följd att de får sämre betyg, medan flickor upplever mer 
stress. Valen till gymnasieskolan, särskilt till yrkesutbildningar, präglas av 
ett könsstereotypiskt synsätt. För att ge flickor och pojkar lika makt och 
möjlighet till lärande behöver skolan aktivt arbeta mot normer som 
försvårar för individer att utveckla sina intressen och förmågor9.  
 
En jämställd arbetsmarknad fungerar bättre som 
resursfördelningsinstrument och tar bättre vara på kvinnors och mäns 
kompetenser. Vidare kan mångfald på en arbetsplats i sig bidra till ett 
mer innovativt klimat. Ökad jämställdhet och möjligheten till kompetent 
arbetskraft gör därtill en region mer attraktiv för både människor och 
företag10. Att minska könsstereotypa val till gymnasiet kan därför - 
utöver en vinst för individen - också leda till en samhällelig vinst i form 
av ökad tillväxt, innovationer och attraktivitet på lokal, regional och 
nationell nivå.  

                                                      
7 Läroplan för grundskolan, 2011 
8 Mia Heikkilä, 2013 
9 SOU 2010:99 
10 Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt, Regeringen 2012 
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Gymnasievalet enligt forskningen 
Skolverket gjorde 2012 en sammanställning av forskning om vad som 
påverkar ungdomars gymnasieval11. Sammanställningen visar att social 
bakgrund, kön och etnicitet har betydande påverkan på valet, vilket 
återkommer i flera forskningsrapporter. Utöver dessa faktorer visar 
studier att den lokala/regionala kontexten och den reella valfriheten påverkar 
valet till gymnasiet.  
 
Social bakgrund 
Studier visar att ungdomar med högre socioekonomisk bakgrund 
tenderar att välja studieförberedande program i högre utsträckning än 
ungdomar med lägre socioekonomisk bakgrund. Elever från högre 
samhällsklasser får oftare höga betyg i jämförelse med andra 
socioekonomiska grupper. Föräldrars utbildningsbakgrund har enligt 
flera studier stor betydelse - elever som väljer studieförberedande 
utbildningar har ofta föräldrar som själva gått högre utbildningar och 
elever som väljer yrkesutbildningar har ofta föräldrar som själva gått 
yrkesutbildningar eller motsvarande. Särskilt det naturvetenskapliga 
programmet har kommit att samla elever med hög socioekonomisk 
bakgrund och höga betyg12.     
 
Kön 
Könsmönster är tydliga i elevers gymnasieval. Medan 
samhällsprogrammet och det naturvetenskapliga programmet har en 
relativt jämn könsfördelning (40 % - 60 %) är skillnaderna betydligt 
större när det gäller yrkesutbildningar. Flickor väljer ofta traditionellt 
kvinnligt kodade program som vård och omsorg samt barn- och 
fritidsprogrammet medan pojkar väljer traditionellt manligt kodade 
program som bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och 
transportprogrammet och industritekniska programmet. Bidragande 
orsaker är de normer och föreställningar som finns i samhället om vilka 
yrken som passar för kvinnor respektive män, men också att flera 
gymnasieprogram har en tydlig könsprofil och en könsuppdelad 
sammansättning på lärarkåren13. 
 
Studier har visat att det är vanligt med avhopp från könsprofilerade 
yrkesprogram och att bytesfrekvensen är högre jämfört med andra 
program. Särskilt flickor på pojkdominerade gymnasieprogram tenderar 
att hoppa av skolan i högre utsträckning än andra. Skillnaderna mellan 
könen när det gäller gymnasieval är större i grupper med lägre 
socioekonomisk bakgrund14. 
 
Etnicitet 
Delegationen för jämställdhet i skolan skriver att flickor och pojkar med 
utländsk bakgrund i högre grad väljer studieförberedande program. De 
tenderar också att välja något mindre könsstereotypt än elever med 

                                                      
11 Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet, Skolverket 2012 
12 Ibid 
13 SOU 2009:64, SOU 2004:43 
14 Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet, Skolverket 2012 
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svensk bakgrund15. Samtidigt visar Skolverkets litteratursammanställning 
över ungas gymnasieval att elever födda utomlands oftare går ut 
grundskolan med ofullständiga betyg. Elever födda utomlands är också 
överrepresenterade bland de som inte blir behöriga till gymnasieskolans 
nationella program. Föräldrarnas utbildningsnivå är betydande för 
gymnasievalet såväl för elever födda i Sverige som utomlands.   
 
Lokal/regional kontext och olika gymnasiemarknader 
Utöver social bakgrund, kön och etnicitet påverkas gymnasievalet också 
av den lokala och regionala kontexten. Det finns skillnader mellan orter 
till exempel vad gäller utbudet av gymnasieprogram och inriktningar, 
tillgång till närliggande universitet/högskola, den lokala 
arbetsmarknaden, arbetslöshetsnivån, pendlingsmöjligheter och 
kulturutbud. En studie visar att det finns en särskilt hög social barriär för 
ungdomar i socialt utsatta och invandrartäta områden att börja på en 
skola med högre status i ett annat område16.  
 
Skolverkets rapport Det svåra valet17 tittar närmare på lokala och regionala 
förutsättningar genom fallstudier på fyra gymnasiemarknader; en 
kommunal, en lokal, en regional och en storstadsmarknad. I rapporten 
definieras centrumkommuner och pendlingskommuner, där 
centrumkommuner kännetecknas av en betydande inpendling av elever 
från närliggande kommuner, medan pendlingskommuner har en högre 
grad av utpendling än centrumkommuner. Tillsammans formar dessa 
kommuner en gemensam gymnasiemarknad. Rapporten visar att 
gymnasievalet i hög grad påverkas av vilken slags gymnasiemarknad som 
en elev befinner sig i, och om eleven befinner sig i en centrumkommun 
eller pendlingskommun. Förutsättningarna på de olika marknaderna 
varierar stort, vilket medför olika möjligheter och begränsningar för 
eleverna i deras val. Till exempel ser utbudet av gymnasieskolor och 
program olika ut, men också elevernas tillgång till studie- och 
yrkesvägledning, pendlingsmöjligheter och tillgång till boende och 
inackorderingsstöd. I kommuner med få elever är utbildningsutbudet 
ofta begränsat, vilket begränsar elever som inte är beredda att pendla 
eller flytta.  
 
Den reella valfriheten 
Elevers reella valmöjligheter påverkas dels av de villkor som präglar den 
lokala/regionala gymnasiemarknaden, dels av betyg och 
behörighetsbestämmelser. Elever som bor i en utpendlingskommun och 
elever som bor nära ett utbildningscentrum ställs inför olika möjligheter 
och hinder. En elev som måste flytta till annan ort för att kunna läsa det 
önskade programmet är beroende av föräldrarnas inställning och 
ekonomiska förutsättningar i högre grad än andra. Sämre betyg resulterar 
i färre reella valmöjligheter och den reella valfriheten gäller framför allt 
för ungdomar som har högre betyg18.  

                                                      
15 SOU 2010:99 
16 Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet, Skolverket 2012 
17 Skolverket, 2013 
18 Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet, Skolverket 2012 samt 
Det svåra valet, Skolverket 2013 
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Vikten av studie- och yrkesvägledning 
Att välja gymnasieutbildning upplevs av många som ett svårt och 
livsavgörande val. Mängden information kan upplevas som 
oöverblickbar samtidigt som många känner att de inte får tillräckligt med 
information om olika utbildningar och vad de innebär för framtiden. 
Den mängd utbildningar och informationsmaterial som finns ställer höga 
krav på enskilda elever att samla in och jämföra information om de olika 
utbildningarna19.  
 
Flera studier betonar rollen som föräldrar, syskon och vänner spelar i 
elevernas val. En del föräldrar är mycket aktiva i valprocessen och kan 
vara den avgörande faktorn i sina barns gymnasieval, medan andra 
lämnar valet helt till barnen själva. Föräldrars förväntningar och 
uppfattningar om vad de anser vara bra eller dåliga 
skolor/utbildningar/orter kan också spela roll. Syskon och vänner 
påverkar valet exempelvis genom att äldre syskon/vänner berättar hur de 
upplever olika skolor och program eller att flytta till annan ort. Det kan 
också handla om att elever väljer samma skola/utbildning som sina 
vänner. Generellt kan sägas att föräldrar, syskon och vänner har en 
indirekt påverkan på valet.  
 
Flera rapporter betonar lärares och studie- och yrkesvägledares roll i att 
eleverna ska få rätt information om valmöjligheterna och vad dessa 
innebär för framtiden. Samtidigt visar fallstudierna i Det svåra valet20 att 
studie- och yrkesvägledningen kan se väldigt olika ut i olika kommuner 
och regioner. Vägledningen omfattar i vissa fall såväl information som 
aktiv vägledning och i andra fall endast information. Förutsättningar för 
besök på gymnasiemässor och skolor varierar också beroende på ort och 
skola; det kan vara valfritt eller obligatoriskt, göras på skoltid eller på 
fritiden, vid ett eller flera tillfällen. Skolinspektionen skriver i studie- och 
yrkesvägledning i grundskolan21 att elever på många skolor i landet inte får 
studie- och yrkesvägledning kontinuerligt under sin utbildning och att 
vägledningen inte betraktas som hela skolans ansvar. Vidare visar 
rapporten att samtliga 34 grundskolor som omfattas av rapporten saknar 
konkreta mål för att motverka begränsningar i elevernas studie- och 
yrkesval utifrån kön, social och kulturell bakgrund. 
 
Skolverket noterar vidare att förändringen som följde på 
gymnasiereformen 2011 (Gy2011) då yrkesexamen infördes och som 
innebär att eleverna på yrkesprogram kan behöva göra ett aktivt val för 
att få högskolebehörighet, har lett till att både föräldrar och studie- och 
yrkesvägledare i flera fall uppmuntrat elever att välja 
högskoleförberedande program “för säkerhets skull”22.  
 

                                                                           
 
19 Det svåra valet, Skolverket 2013 
20 Skolverket, 2013 
21 Skolinspektionen, 2013 
22 Det svåra valet, Skolverket 2013 
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De allmänna råden om studie- och yrkesvägledning uppdaterades 2013. I 
råden betonas vikten av att undervisning, information och 
vägledningssamtal tillsammans utgör den studie- och yrkesvägledning 
som ska stödja elevens val. Vägledningen ska ske individanpassat, 
systematiskt och långsiktigt och aktörerna ska motverka att elevernas val 
begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Som tidigare 
noterats (se SyvBarometern2013) finns ännu inga studier som visar på 
om och hur de allmänna råden fått genomslag i den konkreta 
verksamheten.  
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Tillvägagångssätt 

Som nämnts i inledningen syftar denna studie till att ge stöd till skolor 
och ge utbildningsförvaltningar mer information om vad elever anser 
påverkar deras gymnasieval. Tillvägagångssättet har varit att genomföra 
workshoppar med elever i årskurs 9 som står inför sina gymnasieval, för 
att gräva djupare i ett antal frågeställningar av intresse för skolaktörerna i 
länet. Studien kompletterar den enkätstudie som genomfördes av f.d. 
Regionförbundet 2013.  
 
För att kunna genomföra den här typen av studie krävs ett samarbete 
med flera olika parter. Studie- och yrkesvägledare/lärare ute på skolorna 
har hjälpt till att identifiera elever samt med att låta oss få tillgång till 
eleverna under en lektionstimme. Att genomföra workshoppar baserade 
på dialog kräver flera personer som kan vara med och praktiskt vägleda 
eleverna genom workshopen men även för att dokumentera det som 
sägs. Efter den inledande workshopen fick tillvägagångssättet samt några 
frågeställningar revideras för att eleverna skulle få en tydligare förståelse 
för frågorna. 

Urval 
Urval av elever som deltog i studien skedde genom studie- och 
yrkesvägledare i länet. En förfrågan skickades ut till kontaktpersoner i 
varje kommun för att se vilket intresse som fanns av att delta i de 
fördjupade workshopparna och sex av åtta kommuner svarade positivt. 
Växjö kommun föreslog dessutom att det kunde vara av intresse att välja 
två skolor i kommunen, en i centralorten och en i någon av de mindre 
orterna för att få en bredare bild. I de flesta fall valdes en hel klass ut, vid 
något enstaka fall blandades elever från olika klasser. Totalt 139 elever 
från sju klasser deltog i studien, varav 77 pojkar och 62 flickor.  
 
Metod 
Fyra personer från Regionförbundet södra Småland och Fyrtornet 
Konsult och Utveckling har deltagit vid de sju workshopparna som 
genomförts. Klasserna har delats in i en grupp endast bestående av 
flickor, en grupp beståendes endast av pojkar, en grupp med både flickor 
och pojkar och ytterligare en grupp med varierande sammansättning 
beroende på antalet flickor/pojkar i klassen. Syftet med denna fördelning 
i grupperna var att se om svaren skiljde sig åt beroende på 
sammansättningen i grupperna. 
 
Varje workshop har varit ca 45-60 min. Samtliga workshoppar inleddes 
med en kort inledning om bakgrund och syfte till workshopparna samt 
hur materialet kommer att användas framåt. Några frågor ställdes även 
till hela klassen där eleverna ombads räcka upp en hand, dessa frågor 
handlade bland annat om hur säkra de kände sig på sitt studieval samt 
om de valt ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 
 
Klassrummen var indelade i fyra ”öar” med ett tema vid varje ö, som 
eleverna samlats runt för diskussion. Eleverna fick ägna 7-10 minuter per 
fråga (se frågeställningarna nedan) innan de flyttade vidare till nästa ö. 
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Eleverna ombads att först på egen hand reflektera över 
frågeställningarna och skriva ner sina svar för att sedan diskutera svaren 
gemensamt med hela gruppen. Vid varje station fanns en person från f.d. 
regionförbundet/Fyrtornet permanent för att fånga upp och 
dokumentera det som sades och hjälpa till med stödfrågor om 
diskussionen fastnade. När eleverna fått chans att besöka alla fyra 
stationerna ställdes några frågor till hela gruppen igen, denna gång 
angående det tryckta material som skickats hem inför gymnasievalet. Har 
man använt det? Motsvarar det behovet? Är det något de saknade? 
 
Vid tre workshoppar genomfördes en genusövning med eleverna, i syfte 
att tillsammans reflektera över vilka könsstereotypa normer som finns i 
vårt samhälle och som kan leda till begränsningar i en individs 
valmöjligheter. Genusövningarna behandlade generella uppfattningar om 
vad som är manligt och kvinnligt men kopplade också konkret an till 
könsföreställningar om utbildningsval. De övningar som användes var 
“Heta stolen” och “Tänk på en yrkesgrupp”, vilka beskrivs närmare i 
bilaga 1.  
 
Efter varje workshop har en dokumentation sammanställts utifrån 
elevernas egna svar nedtecknade på lappar samt dokumentationen som 
sammanställts från samtliga grupper vid varje station av en oberoende 
workshopledare. Svaren från de olika grupperna har sedan klustrats 
samman för att synliggöra trender, likheter och avvikelser i samband med 
varje frågeställning. 

Frågeställningar 
Resultaten i rapporten Unga Kronobergares gymnasieval 2013 visade att de 
faktorer som eleverna ansåg påverkat gymnasievalet mest var följande; 
mitt eget intresse, vad jag är bra på, att skolan är känd för en bra 
utbildning, att det är en trevlig skola, var skolan ligger samt besök på 
gymnasieskolan. Andra studier om gymnasieval har visat att elevernas val 
påverkas mycket av föräldrar, syskon, kompisar mfl, något som inte alls 
framkom i resultatet i Unga Kronobergares gymnasieval 2013 där endast 11-
13% ansåg att dessa varit viktiga i samband med gymnasievalet. Utifrån 
vilka påverkansfaktorer som varit viktigast samt de frågeställningar 
skolaktörer i länet ville få mer information om så skapades fyra olika 
frågeställningar som diskuterades djupare under workshopparna. 
 
Geografi - Hur viktigt är det var skolan ligger? 
Elever i Kronobergs län har möjlighet att välja vilken gymnasieskola de 
vill i hela länet. De flesta elever menade dock att deras gymnasieval 
styrdes mycket av var skolan låg geografiskt och hur bra skolans utbildning 
ansågs vara. 
 Varför har det varit viktigt för dig var gymnasieskolan du väljer 

ligger? 
 Beskriv på vilket sätt det var viktigt för dig? 
 Valde du gymnasieskola utifrån hur känd skolan var för sin 

utbildning, var det i sådana fall avgörande för ditt val? 
 Hur viktigt är det för dig var skolan ligger geografiskt? 
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Besöken på gymnasieskolan 
Många elever svarade att besöken på gymnasieskolorna var avgörande 
för gymnasievalet och att det var viktigt att skolan de valde var trevlig. 
 När du besökte olika gymnasieskolor, vad var det då som spelade roll 

för att du skulle kunna bilda dig en så bra uppfattning om skolan som 
möjligt? 

 Hur skulle du beskriva en trevlig gymnasieskola? 
 Hur avgörande har besöket på gymnasieskolorna varit för ditt val av 

utbildning? 
 
Synen på högskoleförberedande vs yrkesutbildningar? 
Det finns idag två inriktningar på gymnasieprogram, 
högskoleförberedande- och yrkesutbildningar. Flickor väljer oftare än 
pojkar högskoleförberedande program! Flickor och pojkar väljer olika 
yrkesutbildningar! 
 Hur resonerade du inför valet av högskoleförberedande vs 

yrkesutbildningar? 
 Varför tror du att flickor och pojkar skiljer sig åt i sina gymnasieval? 
 
Vem, vilka, vad har påverkat ditt gymnasieval? 
Kompisar, familj, lärare och studie- och yrkesvägledare är exempel på 
personer som påverkar våra val. Vi påverkas även av det vi upplever via 
media och sociala medier. 
 Vem/vilka anser du har påverkat dig i ditt val till gymnasiet? 
 Vad anser du har påverkat dig i ditt val till gymnasiet? 
 På vilket vis har det detta spelat roll- och varför har dessa personer 

haft betydelse för dig i ditt gymnasieval? 
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Resultat 
I det här kapitlet ger vi en sammanfattande bild av resultaten från 
workshopparna utifrån de fyra frågeställningarna presenterade ovan, 
genomförda genusövningar samt generella tendenser, som ger en mer 
sammanfattande bild av workshopparna som helhet, skillnader och 
likheter mellan grupper och kommuner. Resultaten presenteras under 
följande underrubriker:  

 Generella tendenser 
 Hur viktigt är det var skolan ligger? 
 Besöken på gymnasieskolan 
 Synen på högskoleförberedande program och yrkesutbildningar 
 Vem, vilka, vad har påverkat ditt gymnasieval? 
 Genusövningar 

 
Det är viktigt att understryka att de resultat som presenteras är baserade 
på de samtal som fördes under workshopparna och kan därmed skilja sig 
från ungdomarnas faktiska val. Undersökningen är inte kvantitativ och 
det är endast i några fall som det finns underlag baserat på antal 
individer, dessa presenteras då som procent. Övriga resultat visar på 
tendenser kring hur ungdomarna resonerat. 

Generella tendenser 
En stor andel av ungdomarna som deltog i studien ansåg att det finns en 
stor utvecklingspotential när det gäller stöd och information inför valet 
och många uppskattade att få möjlighet att diskutera och jämföra 
upplevelser och funderingar som hänger samman med valet. Ett stort 
antal elever efterfrågar utrymme för uppföljning och dialog efter till 
exempel besöken på gymnasieskolorna. Självklart delar eleverna sina 
upplevelser med kompisar utanför lektionstid men det hade kunnat 
underlätta valet att föra en mer strukturerad dialog under lektionstid med 
stöd av lärare eller studie- och yrkesvägledare. 
 
Det var under workshopparna intressant att följa dialogerna och de 
tydliga skillnader mellan de olika grupperna som kunde urskiljas. Som 
nämnts tidigare delades klasserna in i grupper med endast pojkar och 
endast flickor samt i blandade grupper. De “enkönade” grupperna 
tenderade att bekräfta varandra under diskussionerna snarare än att lyfta 
olika perspektiv och argumentera, dessa grupper var i regel också mindre 
diskussionslystna än de grupper där det fanns både flickor och pojkar. 
Ses detta i ett större perspektiv kan liknelser dras till utbildningar med en 
hög andel flickor eller pojkar i jämförelse med utbildningar med en 
relativt jämn könsfördelning och det blir tydligt hur viktigt det är med en 
relativt jämn könsbalans för att få olika perspektiv och synsätt belysta. 
Vikten av att olikheter möts är inte endast knutet till genus men det är en 
viktig utgångspunkt. 
 
Utifrån diskussionerna stod det också klart att det finns stora skillnader 
när det gäller elevernas relation till studie- och yrkesvägledaren. I vissa 
kommuner har kontakterna med studie- och yrkesvägledaren varit 
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återkommande under många år medan det i andra kommuner främst 
skett i samband med gymnasievalen och då endast begränsat. Flera elever 
påpekade att det måste vara svårt för studie- och yrkesvägledaren att 
hjälpa till och vägleda inför valet när de inte känner eleverna sedan 
tidigare, det skulle vara lättare att prata med och få stöd av någon som 
vet vem en är, vad en är bra på och vilken personlighet en har.  
 
I samband med varje workshop ställdes några korta frågor om det 
material som eleverna fått inför valet och i vilken utsträckning de använt 
sig av detta. Majoriteten av eleverna som deltagit i studien ansåg att det 
skickas ut alltför mycket information via post inför valet - mycket känns 
som reklam snarare än relevant information om utbildningarna. De som 
läst igenom materialet var främst flickor, många pojkar hade slängt det 
mesta direkt. Flera poängterade att det måste kosta mycket pengar att ta 
fram, trycka och skicka ut allt material och att det borde finnas bättre sätt 
att använda pengarna på – till exempel genom att möjliggöra fler besök 
på skolor eller liknande eftersom det är de faktiska mötena som ger mest 
vägledning. Samtalsledaren ställde frågor om hur man istället vill ta del av 
informationen och eleverna gav förslagen via webben samt samlad 
information som finns tillgänglig på skolan så att en kan ta det som är av 
intresse. Flera elever påpekade att användningen av tryckt information 
som går direkt i soporna inte är särskilt miljövänligt eller 
kostnadseffektivt. Majoriteten av eleverna var överens om att de inte vill 
ha någon information via e-post.  

Hur viktigt är det var skolan ligger? 
På frågan om det är viktigt var skolan ligger och på vilket sätt detta är 
viktigt återkommer många elever till att de vill gå på en skola som 
innebär att de kan bo hemma, de känner sig inte redo att flytta hemifrån. 
Flera elever hade kännedom om skolor/utbildningar som enligt deras 
uppfattning hade högre kvalitet än de som finns i närregionen och som 
de haft intresse av att gå på, men en eventuell flytt hade påverkat valet. 
Många hänvisade till ekonomiska faktorer, att de inte ville belasta 
familjens ekonomi genom att flytta hemifrån då de saknar egna 
inkomster. Det förekom inga diskussioner om tillgängliga bidrag i 
samband med flytt under workshopen då det låg utanför grundsyftet 
med frågan. 
 
Eleverna fick möjlighet att gradera hur viktigt det varit var skolan ligger 
geografiskt på en skala från oviktigt till spelar stor roll och svaren var 
mycket varierande. Det är möjligt för elever i Kronobergs län att välja en 
skola som ligger i en annan kommun än hemkommunen och trots att det 
är vanligt med elever som pendlar sa många elever att de vill gå på en 
skola som ligger nära hemmet. Flickor var dock överlag mer positiva till 
att pendla än pojkarna som ville ha nära till skolan för att dels slippa gå 
upp så tidigt på morgonen och dels ha nära till eftermiddagsaktiviteterna. 
Den främsta anledningen till att flickor i de mindre kommunerna som 
var positiva till att pendla ville läsa på en annan ort var för att träffa nya 
vänner och få nya perspektiv. De pojkar som kunde tänka sig att pendla 
till en annan ort utgick oftast från att den utbildningen/specialiseringen 
de var intresserad av inte fanns i hemkommunen. 
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Elever som bodde i kommuner med ett större utbud av olika 
gymnasieskolor var mindre benägna att diskutera vikten av skolans 
geografiska läge. Att föra ett resonemang om var en gymnasieskola låg 
rent geografiskt var mer självklart i kommuner med ett smalare utbud av 
olika skolor, program och inriktningar.  
 
Valet av utbildning var viktigare än valet av plats/skola för många. Fanns 
den utbildning eleven ville gå på i närheten så hade många valt den, det 
spelade i dessa fall inte så stor roll om skolan var känd för sin utbildning 
eller inte, att den hade bra kvalitet eller liknande. Fanns däremot den 
utbildning som eleverna ville läsa endast på en skola eller att andra 
faktorer styrde valet, som till exempel särskilda idrottsutbildningar, var 
eleverna överlag mer positiva till att pendla eller flytta.  

Besöken på gymnasieskolorna 
I rapporten Unga Kronobergares Gymnasieval 2013 lyftes besöken på 
gymnasieskolorna som en av de viktigaste påverkansfaktorerna för valet 
av gymnasieutbildning/skola.  
 
Resultaten av de sju workshopparna visar att de skiljer sig mycket mellan 
de olika kommunerna hur besök på gymnasieskolor genomförs. De 
största skillnaderna gällde huruvida besöken på gymnasieskolorna får 
göras på skoltid eller inte samt antal skolor eleverna fått möjlighet att 
besöka på skoltid. I någon kommun har alla elever varit tvungna att 
besöka samma skolor, men eleverna har haft möjlighet att själva välja 
program. I en annan kommun berättade eleverna att de under skoltid 
endast fick besöka kommunala skolor, ville någon besöka en friskola fick 
dessa besök ske i samband med öppet hus. De flesta eleverna som deltog 
i studien hade besökt 1 till 3 skolor. En stor andel elever hade även valt 
att besökt flera gymnasieskolor för att kunna jämföra samma program på 
flera skolor, detta var särskilt vanligt bland pojkar som ville läsa på 
yrkesutbildningar, utrustningen på skolan var då avgörande för valet. 
 
Eleverna var samstämmiga när det gällde vad som spelade störst roll för 
att de skulle kunna bilda sig en bra bild av skolan. Bemötande av lärare 
och elever var den absolut viktigaste bedömningsgrunden. Att de 
personer som tog emot eleverna på skolorna (rektorer, SYV, lärare, 
elever) hade ett öppnat och välkomnande sätt. Ett positivt besök 
beskrevs oftast som att någon välkomnade redan i dörren och visad runt, 
alternativt att det var tydlig skyltat, att eleverna blev sedda, att de fick en 
känsla av att höra hemma och både lärare och elever var engagerade och 
välkomnande. Många elever vittnade om att de kände sig lite blyga 
inledningsvis men möttes de av en öppenhet så försvann osäkerheten 
fort. Ett negativt besök förknippades mestadels med större skolor där 
eleverna ansåg det vara stökigt, hög musik och en hård atmosfär, en blev 
inte sedd, det verkade inte som att de som mötte upp egentligen ville 
vara där eller ta emot besöket.  
 
De flesta eleverna var även överens om vilka de vill träffa i samband med 
ett besök på skolan. Är det ett studiebesök eller öppet hus så lyfte flera 
elever att de gärna ser att rektor finns representerad och välkomnar, det 
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gör att en känner sig mer officiellt välkommen. De flesta upplevde det 
positiv att studie- och yrkesvägledaren fanns tillgänglig och kunde 
besvara frågor men det viktigaste var trots allt att träffa lärare och elever. 
Anledningen till att eleverna vill träffa lärare var dels för att se vilka lärare 
som undervisar på de programmet som de var intresserad av, om de 
verkar trevliga och engagerade och så vidare men också för att kunna få 
mer information om programmen, kurser, undervisningens upplägg, 
vilka förväntningar de bör ha i förhållande till grundskolan och så vidare. 
När det gällde mötet med gymnasieeleverna var det många som 
berättade att det varit mest givande att prata med eleverna utan att ha 
lärare närvarande - det kändes som om de fick en mer sann bild av hur 
det är att gå på programmet/skolan då. I de flesta fall verkade eleverna 
trivas bra på skolan men i ett par fall berättade eleverna om mötet med 
gymnasieelever som när lärarna inte varit där berättat att de inte tyckte 
om skolan eller utbildningen. Vid besök på yrkesutbildningar ville flera få 
möjlighet att se och eventuellt testa tillgänglig utrustning. 
 
Att besöka olika skolor ger en bild av sådana aspekter som kan vara svåra 
att förmedla via andra kanaler, exempelvis skolans storlek. En mycket 
viktig fråga som många återkom till var hur lokalerna är utformade, de 
flesta var överens om att man vill gå på skolor som var ljusa, med bra 
luft, färger som gör att det känns som en levande miljö, lokalerna ska 
vara välunderhållna och städade. Det är viktigt att det finns en bra och 
trevlig cafeteria och matsal med bra mat för att man skall orka med 
studierna. Det som är svårare att ta på är stämningen som råder på 
skolan, om det verkar vara en skola där eleverna kan få arbetsro och 
utvecklas.  
 
Besök på en gymnasieskola kan ske i olika former, det de flesta hänvisade 
till var studiebesök med skolan alternativt öppet hus. Av dessa varianter 
upplevdes studiebesöken som mest positiva. På studiebesöken erhölls 
mer information om vad utbildningarna faktisk innehåller och innebär 
och eleverna fick uppleva något som mer liknade en vanlig skoldag. Det 
var många som upplevde att öppet hus kändes som ett reklamjippo, men 
det positiva med öppet hus är möjligheten att besöka skolan tillsammans 
med familj och vänner. Några elever berättade att de under sin prao fått 
möjlighet att under en vecka både besöka och uppleva vardagen på 
gymnasieskolor och arbetsplatser - det var dessa besök som främst gett 
dem en bild av vad de ville eller inte ville satsa på inför framtiden. 
 
Att besöket är viktigt för valet framkom tydligt både i denna och den 
tidigare studien om studieval. Många gånger ansåg eleverna att de hade 
en relativt god bild av vad de ville välja, men att besöket bekräftade valet. 
Det var dock lite mindre än 20 % som ändrade sitt gymnasieval efter att 
ha besökt skolan/utbildningen. De flesta av de förändrade valen var från 
en större skola till en mindre skola för att få mer tid med lärare, bli sedd 
och få större arbetsro. 
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Synen på högskoleförberedande och yrkesutbildningar? 
Av de elever som deltog på genomförda workshoppar uppgav strax över 
hälften, 53 %, att de valt ett studieförberedande program. Flickorna hade 
i något högre grad än pojkarna valt studieförberedande program. 
Skillnaderna mellan landsbygd och tätort är dock större än skillnaderna 
mellan flickor och pojkar. I Växjö tätort och Ljungby hade en klar 
majoritet, ca 80-90 %, av såväl flickor som pojkar valt 
studieförberedande program.   
 
Det som är gemensamt för många som valt studieförberedande program 
är att de anser att dessa är bredare och öppnar för fler valmöjligheter 
längre fram. Många har inte bestämt sig för vad de vill jobba med i 
framtiden och vill därför välja en bred utbildning, medan andra vet vad 
de vill jobba med och att dessa yrken kräver vidare studier. Ytterligare 
några personer har valt studieförberedande för att de tycker att det är 
roligt att studera. Begränsningar som nämns kopplade till att välja 
studieförberedande program är att det tar längre tid att komma ut i 
arbetslivet och att det är mycket plugg, samt att det i vissa orter är längre 
sträckor att pendla.  
 
De som valt yrkesutbildningar har gjort det av i huvudsak två orsaker; 
antingen på grund av att de är säkra på vad de vill jobba med och dessa 
yrken kräver en yrkesutbildning, eller att de är skoltrötta och inte orkar 
studera vidare. När det gäller den första gruppen har många ett 
fritidsintresse som de vill ägna sitt yrkesliv åt, som fordon, mat eller 
hälsa. Många poängterar fördelen med att snabbt komma ut i arbetslivet 
och börja tjäna pengar direkt efter gymnasiet. Begränsningar som nämns 
jämfört med att välja ett studieförberedande program är att en inte tjänar 
lika mycket pengar i framtiden.  
 
Det finns en allmän uppfattning om att det är lättare att göra omval för 
en person som valt studieförberedande program än för en person som 
valt yrkesutbildning. Samtidigt känner de flesta som valt en 
yrkesutbildning till hur de blir behöriga till högskola genom att välja extra 
kurser. Eleverna menar dock att det ändå blir en större uppförsbacke att 
gå från en yrkesutbildning till ett studieförberedande program än 
tvärtom. Några lyfte också att det kan innebära en nackdel att välja extra 
kurser för att bli behörig till högskola, eftersom detta gör att andra 
fördjupningskurser måste väljas bort. Hur mycket behörighet till 
högskolan har diskuterats samt för- och nackdelar med de olika valbara 
kurserna varierar mellan skolorna.  
 
Eleverna anser att det finns skillnader i vad flickor och pojkar väljer 
eftersom flickor och pojkar är olika och har olika intressen. “Det har 
alltid varit så”, “Tjejer är bättre på att ta hand om barn”, “Tjejer är mer 
hemma”, “Tjejer är mer målmedvetna”, “Killar är latare”, “Killar gillar 
att bygga”, och “Killar är starkare”, är några kommentarer. Som orsak till 
att flickor i högre grad än pojkar väljer studieförberedande program 
uppger eleverna att pojkar är mer skoltrötta än flickor, att flickor tycker 
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mer om att studera och att pojkar är mer fysiskt starka (vilket de menar 
att många mansdominerade yrken kräver). Flera elever noterar att det 
finns fler inriktningar på yrkesutbildningar som passar pojkar än vad det 
finns inriktningar som passar flickor.  
 
För att få fler pojkar att se möjligheten med att välja ett program som 
idag domineras av flickor och vice versa menar eleverna att det är viktigt 
med förebilder samt att få bättre kännedom om olika yrken. Till exempel 
föreslår de att en man som jobbar i en kvinnodominerad bransch – och 
/eller en manlig student på en kvinnodominerad utbildning - besöker 
skolan och berättar vad yrket innebär (och vice versa för att få flickor att 
se möjligheterna med att välja ett program som domineras av pojkar). 
Fler arbetsplatsbesök och obligatoriska besök på olika utbildningar samt 
praktik menar de också skulle kunna öka intresset. Många menar att 
dessa besök måste ske tidigare än i årskurs nio för att ha någon påverkan. 
Att inte förlägga praktik samtidigt varje år eftersom det försvårar att göra 
praktik i vissa branscher lyfts också. Andra förslag på åtgärder är att byta 
namn på programmen så att de blir mer könsneutrala, samt att ändra den 
traditionella bilden av programmen.  
 
Särskilt bland pojkar lyfts även grupptryck som en faktor som påverkar 
valet och att en pojke som väljer ett program som anses passa särskilt för 
flickor blir stämplad som “mesig” eller får “bögstämpel” på sig. Några 
pojkar menar att de skulle vilja känna mer stöd från lärare och andra 
vuxna i att det är okej att välja en utbildning som domineras av flickor. 
Även flickor lyfter att de vill få lärarens stöd, men då kopplat till att de 
som flickor inte skulle våga gå i en klass med bara killar. 

Vem, vilka, vad har påverkat ditt gymnasieval? 
Den tidigare studie om ungas gymnasieval som togs fram 2013 visar att 
de unga själva anser att det främst är deras eget intresse och vad de själva 
är bra på som påverkar gymnasievalet, samt var skolan ligger och att 
skolan är trevlig och ger en bra utbildning.  
 
Resultaten från workshopparna visar att cirka en fjärdedel av eleverna 
svarat att ingen påverkat deras val. Vid gruppsamtalen framkom dock att 
flera av de som svarat att ingen påverkat deras val ändå nämner 
familjens, och framförallt föräldrarnas, stöd som viktigt i valet. Så många 
som 45 % av eleverna nämner att familjen påverkat deras val i någon 
utsträckning.  
 
Föräldrar (och i vissa fall andra vuxna släktingar) har i många fall hjälpt 
eleverna att tolka informationen, berättat vad olika val innebär samt 
hjälpt till att jämföra för- och nackdelar med olika val. Föräldrarna har 
också pratat med sina barn om vilka studier och yrken de tycker passar 
sina barn. Några elever berättar att de valt andra utbildningar än de 
egentligen velat göra på grund av att föräldrarna tyckt att de skulle bo 
kvar hemma. Föräldrarnas uppfattning om vad som är en bra utbildning 
har också spelat roll. Generellt finns en stor tilltro hos eleverna till 
att deras föräldrar vet vad som passar dem och vilka utbildningar som är 
bra. En del elever nämner att det är viktigt för dem att föräldrarna 
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accepterar deras val. När det gäller syskon är det främst äldre syskon som 
påverkat valet, ofta genom att tala om hur de upplever skolan och 
utbildningen de själva går/gått på.  
 
Kompisar är den grupp som nämns näst flest gånger, 15 % av eleverna 
uppger att kompisar påverkat dem i sina val. Äldre kompisar som redan 
studerar på gymnasiet berättar t.ex. hur de upplever skolan och 
utbildningen och “hur skolan, andra elever och lärare är”. Kompisar 
berättar också vad de tycker att en passar som. De flesta uppger att 
det program och den skola som kompisar valt inte spelat någon roll för 
personens egna val. I de fall detta kommer upp som en påverkansfaktor 
är det främst killar som uppger att det är viktigt vad deras kompisar valt, 
till exempel för att de vill gå på samma skola (och samma utbildning) för 
att inte behöva skaffa nya vänner.  
 
9 % uppgav att samtal/dialog med studie- och yrkesvägledaren i 
samband med deras val har påverkat dem. Studie- och yrkesvägledaren 
anges utgöra en hjälp i att hitta program som passar ens intresse och visa 
på vilka möjligheter som finns. En del uppger att studie- och 
yrkesvägledaren hjälpt till att “finslipa” ett val en person redan gjort, eller 
hjälpt till att välja mellan två utbildningar som eleverna valde mellan. 
Många uppskattar den information studie- och yrkesvägledaren 
tillhandahållit om konkreta utbildningar, valmöjligheter och läget på 
arbetsmarknaden. Dock återkommer flera gånger att eleverna tycker att 
de fått för lite tid tillsammans med studie- och yrkesvägledaren, och att 
de tycker att det är för sent att börja prata om gymnasievalet i nian. En 
del elever upplever att studie- och yrkesvägledaren inte hjälpt dem alls, 
eller att studie- och yrkesvägledaren försökt påverka deras val i en för 
eleven icke önskad riktning. I en klass hade flera personer valt att inte 
träffa studie- och yrkesvägledaren trots att erbjudande till samtliga elever 
fanns.  När det gäller stöd från andra personer i skolan uppger endast 1 
% att deras lärare påverkat dem i deras val och att gymnasieval endast i 
undantagsfall diskuteras med lärare och under normal lektionstid. 
 
Övriga påverkanskällor som nämns av enstaka elever är förebilder, 
tränare, sociala medier och reklam från skolor. Samtidigt menar många 
att den reklam och information som de fått från enskilda skolor inte varit 
trovärdig då den uppfattats som alltför säljande, samt att den totala 
mängden tryckt information varit alltför omfattande.  
 
Cirka en fjärdedel av eleverna uppger att de inte påverkats av någon i sin 
omgivning utan att det endast varit deras eget intresse som styrt. För 
elever som har ett fritidsintresse som de även vill ägna sig åt under sina 
studier (som t.ex. fotboll, ridning, hockey eller matlagning) har valet 
gjorts utifrån vilka utbildningar som erbjudit denna möjlighet.  

Genusövningar 
Under genusövningen “Heta stolen” som genomfördes på en av 
skolorna framkom det att majoriteten av såväl flickorna som pojkarna 
ansåg att skolan inte behandlar flickor och pojkar lika. Flera av 
kommentarerna kopplade till detta påstående handlade om att pojkar får 
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mer uppmärksamhet eftersom de hörs mer, samtidigt som några menade 
att killar lättare får kvarsittning även om de inte gjort något. Knappt 
hälften av eleverna höll med om att flickor oftare än pojkar känner sig 
stressade i skolan. Flera flickor menade att de ställer högre krav på sig 
själva än pojkar. En pojke sa att både flickor och pojkar kan vara 
stressade men att det är mer accepterat för flickor att visa det. På 
påståendet att det finns gymnasieprogram som särskilt lämpar sig för 
flickor respektive pojkar var det främst pojkar som instämde. Orsakerna 
handlade främst om att dessa hade en bild av att en måste kunna klara 
tunga lyft inom vissa yrken, som därför skulle passa pojkar bäst. 
Övningen innehöll också generella påståenden om könsnormer, vilka 
visade på att många elever har traditionell syn på vad flickor och pojkar 
är bra på. Till exempel instämde endast hälften av eleverna i påståendet 
“att byta blöjor är lika manligt som kvinnligt”.     
 
I tre skolor genomfördes också övningen “Tänk på en yrkesgrupp”. 
Samtliga elever ombads att tänka på en polis. När eleverna sedan ombads 
beskriva den bild de fick upp beskrev de flesta elever en “han” och de 
flesta tänkte dessutom på en vit man. Vi avslutade övningen med att 
prata kort om hur olika yrkesgrupper speglas i media och hur det kan 
påverka ungas studie- och yrkesval. Se bilaga 1 för utförligare 
förklaringar av genusövningarna.   
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Slutsatser och rekommendationer 
Mötet och dialogen med ungdomar har besvarat flera av de frågor som 
inledningsvis ställdes: Vad bör man som kommun/skola fokusera på för 
att öka förutsättningarna för ungdomarna att göra välgrundade val?; 
Vilka aspekter kan man påverka och utveckla/förbättra?, och; Hur kan vi 
minska begränsningen som könsstereotypa föreställningar och normer 
innebär för elevers val?  
 
Studien har visat på att det finns stora skillnader när det gäller tillgången 
till studie- och yrkesvägledare för elever i Kronobergs län. Kommuner 
och skolor kan därmed öka förutsättningarna för ungdomarna att göra 
välgrundade val genom att arbeta mer strategiskt med studie- och 
yrkesvägledning. Ett första steg är att göra studie- och yrkesvägledningen 
till hela skolans ansvar snarare än en separat fråga som endast kopplas till 
studie- och yrkesvägledaren. Det finns flera goda exempel runt om i länet 
där studie- och yrkesvägledningen går som en röd tråd genom hela 
elevens skolgång. Genom att lyfta dessa goda exempel till regional nivå, 
kan andra kommuner dra lärdomar av arbetet och testa liknande 
lösningar på hemmaplan. Det är här viktigt att lärare och studie- och 
yrkesvägledare tydliggör för eleverna att till exempel aktiviteter med 
arbetslivet såsom studiebesök och gästföreläsningar med mera är delar av 
vägledningsarbetet.  
 
Att som kommun/skola dra nytta av det engagemang och vilja som finns 
hos företag och offentliga verksamheter kan på många sätt stärka 
elevernas kunskap och förståelse för vilka typer av yrken och 
arbetsuppgifter som finns och vilken utbildning som krävs. Resultaten i 
studien återkommer hela tiden till hur viktiga möten mellan människor är 
när det gäller att skapa sig en uppfattning om något som är relativt okänt. 
Besöken på gymnasieskolorna visar sig vara en viktig aspekt inför valet 
och här finns stor utvecklingspotential, exempelvis genom att hitta nya 
mötesformer mellan elever i grundskolan och på gymnasiet. Bland annat 
i Växjö kommun har en ny variant av prao tagits fram där eleverna under 
delar av praotiden är ute på gymnasieskolor och delar av tiden på 
arbetsplatser för att på så sätt lära sig mer om hur vägarna ut i arbetslivet 
kan se ut samt för att få en helhetsbild kring utbildning och olika yrken.  
 
När det gäller informationen till elever inför och kring gymnasievalet är 
det utifrån workshopparnas resultat entydigt att elevernas vill ha 
konkreta besked om själva utbildningen, skolan och vilken eventuell 
framtid som kan förväntas efter utbildningen. Därför är det viktigt på 
vilket sätt gymnasieskolorna riktar sig till elever. Gymnasieskolorna 
behöver tänka mer kring användbar och konkret information, både i 
skrift och vid besök/öppet hus.  
 
Även om många elever anser att gymnasievalet är deras eget val är det 
tydligt att föräldrar spelar en viktig roll för många i samband med valet. 
Risken finns dock att föräldrarnas syn på de olika gymnasieprogrammen 
och vad de leder till är förlegade. Ett exempel på detta är att många 
elever efter dialog med föräldrar och andra vuxna anser det 



 
 

32 
 

samhällsvetenskapliga programmet vara det bästa valet om de vill hålla 
alla dörrar öppna framåt. Så är det dock inte för alla, vill inte individen 
studera vidare så är det lätt att hamna i en återvändsgränd efter 
utbildningen. Kommunen/skolan bör därför arbeta riktat för att nå ut till 
föräldrarna med information om de olika gymnasieprogrammen och vad 
de leder till, för att de i sin tur skall kunna stötta sina barn till att göra 
välgrundade val.  
 
Att elevernas begränsas av könsstereotypa föreställningar och normer i 
sitt gymnasieval är tydligt både i statistiken över vad elever väljer, i 
studier om vad som påverkar ungas gymnasieval och i de workshoppar 
som genomförts med ungdomar i denna studie. Forskningen som 
inledningsvis presenterades visar att elever hindras att lära maximalt på 
grund av förställningar om vad som passar flickor och vad som passar 
pojkar, och genusövningarna genomförda med eleverna i Kronoberg 
visar att många har ett traditionellt synsätt vad gäller vad som är manligt 
och kvinnligt.  
 
Skolan har enligt skollagen ett ansvar att motverka traditionella 
könsmönster. För att minska begränsningen som könsstereotypa 
föreställningar och normer innebär behöver ett genusperspektiv aktivt 
prioriteras på ledningsnivå och integreras i verksamheten genom hela 
skoltiden. Detta är något som samhället har haft kännedom länge men 
fortfarande saknas hållbara arbetssätt. Arbetsplatsbesök, besök på 
gymnasieskolor, besök från olika yrkesgrupper på skolan och annan 
kontakt med arbetslivet behöver genomföras på ett sätt som inte leder till 
att rådande könsnormer i samhället förstärks. Detta kan till exempel 
göras genom att vid besök på mansdominerade eller kvinnodominerade 
arbetsplatser visa på utvecklingsmöjligheterna som finns inom yrket och 
att dessa gäller både för kvinnor och för män, att eleverna får träffa såväl 
manlig som kvinnlig personal eller att besöken från en yrkesgrupp alltid 
görs av både en man och en kvinna från yrkesgruppen. Vidare bör 
skolpersonalen skapa utrymme för att diskutera könsnormer tillsammans 
med eleverna. En annan viktig aspekt är att såväl den vida som den snäva 
studie- och yrkesvägledningen är genusmedveten, så att den inte 
omedvetet påverkar eleverna utifrån rådande föreställningar om vad som 
passar ett visst kön bäst.  
 
Studien har visat på en rad förbättringsmöjligheter när det gäller arbetet 
med studie- och yrkesvägledning vilka presenteras i rekommendationer 
nedan.  
 
Studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar (vägledning i 
vid bemärkelse) och behöver bli bättre integrerat i ordinarie 
undervisning 
 Sätt upp tydliga mål för studie- och yrkesvägledning. 
 Inkludera studie- och yrkesvägledningsfrågorna i skolans 

systematiska kvalitetsarbete. 
 Rektorer behöver ta ett ansvar för att ett strukturerat arbete med de 

allmänna råden om studie- och yrkesvägledning genomförs.  
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 Tydliggöra olika yrkesrollers ansvar i studie- och yrkesvägledningen 
samt integrera vägledningen i ordinarie undervisning. 

 
En röd tråd i elevernas kontakt med arbetslivet och i studie- och 
yrkesvägledningen bör finnas under hela skoltiden 
 Systematiskt möte med arbetslivet genom hela skoltiden, till exempel 

genom arbetsplatsbesök från tidiga år och besök från olika 
arbetsgivare och yrkesgrupper till skolan.  

 Skolorna bör ta fram en plan för studie- och yrkesvägledning. 
 Strukturera praoperioderna under högstadiet så att de både förläggs 

på gymnasieutbildningar och på arbetsplatser och att alla elever får 
besöka såväl mans- som kvinnodominerade branscher. 

 Mötet med arbetslivet bör präglas av ett genusperspektiv för att inte 
bidra till att förstärka rådande könsnormer i samhället. 

Skolan måste arbete aktivt utifrån konkreta mål för att motverka 
könsstereotypa föreställningar och normer hindrar en 
genusmedveten information till elever inför deras studie- och 
yrkesval. 
 Systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering i förskola, skola och 

gymnasieskola på alla nivåer. 
 Sätt upp konkreta mål för genusmedveten rådgivning och för 

jämställdhetsarbetet i stort. 
 Arbeta aktivt med könsnormer som verkar hindrande för individer i 

samband med studie- och yrkesval. 
 Ökat stöd från lärare och andra vuxna i att det är okej att välja 

“otraditionellt”.  
 
Besöken på gymnasieskolan är viktiga för valet - god planering 
behövs från skolornas sida för att besöken skall motsvara elevernas 
behov 
 Ta hjälp av årskurs 1 elever på gymnasiet i planeringen av öppet hus, 

studiebesök med mera. 
 Utbilda gymnasieelever som skall ta emot elever från grundskolan i 

bemötande/inkluderande värdskap. 
 Hitta alternativ för besök på gymnasieskolorna för att elever skall få 

ta del av en “vanlig skoldag”. 
 
Förbättra informationen gällande högskoleförberedande och 
yrkesutbildningar 
 Tydliggöra för elever och föräldrar vad de olika utbildningsvalen 

innebär för framtiden. 
 Tydliggöra vad ett felval innebär på högskoleförberedande och 

yrkesutbildningar.  
 Många väljer högskoleförberedande utbildningar för att de är osäkra 

på vad de vill jobba med i framtiden och vill “hålla dörrarna öppna” - 
dessa elever behöver få tydligare information om vilka utbildningar 
som lämpar sig bäst utifrån deras specifika situation. 
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Förbättra informationen och stödet till föräldrar inför 
gymnasievalet 
 Föräldrar påverkar barnens studie- och yrkesval i hög utsträckning 

och bör erbjudas stöd och tydligare information inför valet för att 
undvika felval på grund av förlegade föreställningar. 

 
Minska mängden tryckt informationsmaterial och fokusera på 
fakta 
 Eleverna använder den tryckta informationen inför valet i liten 

utsträckning – använd resurserna på ett mer effektivt sätt. 
 Informationsmaterialet bör fokusera på fakta om utbildningarna. 
 Inför ett genusperspektiv i informationsmaterialet för att motverka 

att det bidrar till att upprätthålla traditionella könsmönster.  
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Bilaga 1 Genusövningar  

Heta stolen  
Deltagarna sitter i en ring på stolar (det finns en ledig stol). Ledaren har förberett ett antal påståenden. 
Ledaren säger ett påstående i taget. Den som instämmer i påståendet reser sig upp och byter plats. Den 
som inte instämmer i påståendet sitter kvar på sin stol. Efter varje påstående diskuterar man sitt 
ställningstagande i storgrupp. Det finns inga rätta eller fel svar, utan en svarar utifrån sina egna tankar och 
åsikter. Följande påståenden ställdes till eleverna: 

Att byta blöjor är lika manligt som kvinnligt. 

Skolan behandlar alltid pojkar och flickor lika. 

Tjejer känner sig ofta mer stressade än killar i skolan. 

Det finns gymnasieprogram som är särskilt lämpade för tjejer. 

Det finns gymnasieprogram som är särskilt lämpade för killar. 

Killar har bättre självförtroende än tjejer. 

Pojkar och flickor är lika bra som ledare. 

Studieförberedande utbildning har högre status än yrkesutbildning. 

Killar i grupp har ofta roligare än tjejer i grupp. 

Det är bra att dela på flickor och pojkar i en del ämnen. 

Tjejer gillar mera att prata än killar. 

Killar har lika starka känslor som tjejer. 

Att vara duktig i skolan ger bra självförtroende. 

Pojkar kan vara feminister.  

Flickor är lika bra som pojkar på idrott.  

Tänk på en yrkesgrupp 
Ledaren ber alla i gruppen att individuellt tänka på en person med ett visst yrke, t.ex. en 
polis/företagare/sjuksköterska (under workshopparna med eleverna användes yrket polis). Ledaren ber 
sedan deltagarna att beskriva den person som de tänkte på. Efteråt förs en diskussion i grupp om vad 
beskrivningen signalerar och hur media och andra aktörer i samhället bidrar till att skapa/förstärka en viss 
typ av bild av de personer som är verksamma i yrket.  



x
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Denna rapport är en fördjupad studie om vad 
som påverkar unga i valet av gymnasieprogram. 

Syftet är att ge information till skolor och 
utbildningsförvaltningar om vad elever anser 
påverkar valen, för att på sikt öka individers 

möjlighet att göra väl avvägda val utifrån sina 
egna intressen.  

 
Rapporten finns för 

nedladdning på: 
blogg.regionkronoberg.se

/kompetens 
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