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KAPITEL 1 

 

  

1 INDLEDNING 

Danmark har et kønsopdelt arbejdsmarked. For eksempel er mere end 60 
procent af de erhvervsaktive ansat indenfor områder, som er markant domineret 
af det ene køn1. Denne opdeling kommer konkret til udtryk ved, at kvinder 
primært er beskæftigede i den offentlige sektor, og mænd i højere grad ansatte i 
det private erhvervsliv. 
 
Kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked er gang på gang blevet fremhævet 
som en af de væsentligste årsager til uligelønnen mellem kvinder og mænd på 
arbejdsmarkedet, som ligger på ca. 17 %2. Ønsker man at gøre noget ved dette, 
så er det væsentligt, at opdelingen og uligelønnen ses i relation til – og som 
konsekvens af blandt andet – de kønsopdelte uddannelsesmønstre, som er 
fødekæden til arbejdsmarkedet. I uddannelsesinstitutionerne – og på 
arbejdsmarkedet – dominerer piger/kvinder inden for omsorg, sundhed, kontor 
og humaniora, mens drenge/mænd er overrepræsenterede inden for håndværk, 
teknik, IT og naturvidenskab.   
 
Institut for Menneskerettigheder (IMR) er Danmarks nationale 
ligebehandlingsorgan på køn, og har dermed til opgave at bekæmpe usaglig 
forskelsbehandling samt fremme ligestilling og lige muligheder blandt kønnene. 
Med afsæt i ovennævnte finder IMR det ligestillingsmæssigt relevant at sætte 
særligt fokus på unges lige muligheder uanset køn i forbindelse med 
uddannelsesvalg og de kønsopdelte uddannelsesmønstre. IMR ønsker at rette et 
strukturelt fokus på systemet og undersøge, hvordan de relevante myndigheder 
– i dette tilfælde landets centre for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) – 
løfter deres ligestillingsmæssige opgave.  
 
Derfor gennemfører IMR i 2013 projektet Vejledere viser vejen – 
kønsmainstreaming af uddannelses- og erhvervsvejledningen og udarbejder en 
række kvalificerede anbefalinger til, dels hvordan bevidsthed om kønsnormer og 
kønsstereotyper kan blive øget i uddannelses- og erhvervsvejledningen, dels 
hvordan andre aktører kan handle og agere for at fremme lige muligheder 
uanset køn i uddannelsessystemet.  
 
UU Nordvestjylland og UU København er samarbejdspartnere i dette projekt, 
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som er finansieret af Ministeriet for Ligestilling og Kirkes Pulje til fremme af 
ligestilling. 
 

1.1 FORMÅL 
Projektets formål falder i fire dele: 
 

 at belyse, hvilken rolle køn spiller i vejledningen af unge til en 
ungdomsuddannelse  

 at skabe professionel opmærksomhed på eksisterende kønsnormer og 
kønsstereotyper i uddannelses- og erhvervsvejledningen  

 at skabe øget bevidsthed omkring emnet i UU-regi 

 at sætte fokus på den ligestillingsforpligtelse, som offentlige myndigheder er 
underlagt, jf. Ligestillingsloven.  

 
Hensigten med at fokusere på disse fire punkter er, at muligheden for, at flere 
drenge og piger foretager uddannelsesvalg uafhængigt af deres køn fremmes. 
 

1.2 PROJEKTETS AKTIVITETER 
Projektet består af en lang række delaktiviteter, som tilsammen bidrager til et 
solidt og anvendeligt grundlag for formulering af en række anbefalinger, som er 
at finde sidst i rapporten. Disse er: 
 

 Kvalitative undersøgelser hos henholdsvis UU Nordvestjylland og UU 
København. Det kvalitative datamateriale består af enkeltinterviews med 
vejledere og ledere, observationer af vejledningssamtaler samt 
fokusgruppeinterviews med unge 

 Supplerende interviews med vejledere fra UU Køge Bugt og UU Silkeborg 

 To undersøgelsesrapporter målrettet henholdsvis UU Nordvestjylland og UU 
København baseret på de respektive kvalitative undersøgelser 

 To workshops i henholdsvis UU Nordvestjylland og UU København med 
deltagelse af cirka 20 vejledere fra hvert UU-center 

 To opsamlingsrapporter indeholdende de væsentligste pointer fra de to 
workshops 

 Hovedrapport indeholdende generelle anbefalinger på baggrund af de to 
undersøgelsesrapporters resultater  

 Afholdelse af midtvejsmøde med deltagelse af fem vejledere fra hvert UU-
center  

 Udvikling af animationsfilm3 til brug i vejledningen, som har til formål at få 
primært de unge til at reflektere over deres egne forestillinger om køn og 
uddannelsesvalg 
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 Udvikling af et visuelt dialogredskab4, som bruges til at fokusere en dialog 
blandt vejledere omkring kønsmainstreaming i uddannelses- og 
erhvervsvejledningen. Redskabet har været brugt i de to workshops (Bilag 1) 

 Udvikling af manual til brug af animationsfilmen 

 Epinion-rundspørge blandt UU-vejledere fra alle landets UU-centre om 
kønsbevidsthed i vejledningen5 

 Folder, der på kort vis formidler projektets primære resultater og aktiviteter. 
 

1.3 BAGGRUND 
Opdelingen i det danske uddannelsessystem – og dermed også på 
arbejdsmarkedet – kommer til udtryk ved, at piger/kvinder dominerer 
uddannelses- og arbejdsområder inden for omsorg, sundhed, kontor og 
humaniora, mens drenge/mænd dominerer inden for håndværk, teknik, IT og 
naturvidenskab. Konsekvenserne af denne opdeling er uhensigtsmæssige og 
velkendte; arbejdsmarkedet bliver ufleksibelt, flaskehalse opstår, økonomisk 
ulighed opstår, og menneskelige ressourcer og talenter udnyttes ikke i 
tilstrækkelig grad6. 
Samfundets kønsnormer om uddannelse og arbejde indebærer en forestilling 
om, at bestemte evner og interesser opfattes at ligge mere til piger/kvinder, 
mens andre ligger mere til drenge/mænd. Normerne er indlejret i de unges 
fremtidsorienteringer og uddannelsesvalg, hvilket manifesterer sig på flere 
niveauer i uddannelsessystemet, hvor en tydelig kønsopdeling som nævnt er 
konsekvensen. Disse forestillinger om kønnenes forskellige evner og interesser 
bidrager således til, at piger og drenge bliver begrænsede i deres 
uddannelsesvalg og dermed også i deres udfoldelsesmuligheder i samfundslivet. 
 
Projektet arbejder ud fra en antagelse om, at en mere kønsbevidst vejledning7 vil 
være med til at fremme lige muligheder uanset køn i forbindelse med 
uddannelsesvalg, samt på sigt bryde de kønsopdelte uddannelsesvalg og det 
kønsopdelte arbejdsmarked. Valget af uddannelses- og erhvervsvejledning som 
omdrejningspunkt for projektet skal ses i lyset af en række undersøgelser af 
vejledning på folkeskoleområdet8. Disse konkluderer, at vejlederne ofte er 
uopmærksomme på, at deres råd og vejledning kan være 
kønsstereotypificerende, og dermed, at de unge drenge og piger ikke reelt får 
lige muligheder for at vælge blandt alle uddannelsesretninger. Derfor er 
vejledning et vigtigt sted at sætte ind, da en øget bevidst- og opmærksomhed 
kan være med til at bryde med stereotype opfattelser af dels uddannelser som 
kønnede, dels hvad drenge og piger kan og bør beskæftige sig med. 
Det har således været en ambition med projektet at undersøge, hvordan 
vejledere anno 2013 forholder sig til et kønsperspektiv i deres vejledningspraksis.  
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1.4 DEN RETLIGE RAMME 
Den danske ligestillingslov er en generel lov, som skal fremme ligestilling i alle 
samfundets funktioner, herunder i forbindelse med uddannelsesvejledning og  
uddannelse. Ligestillingslovens formålsbestemmelse § 1 lyder: 
 

ˮ 
Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og 
mænd, herunder lige integration, lige indflydelse og lige 
muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i 
kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at 
modvirke direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af 
køn samt at modvirke chikane og sexchikane. 
 

 
 
Loven indeholder en række regler, som i samspil med hinanden skal bidrage til at 
opfylde lovens formål. De handler om forbud mod kønsdiskrimination, adgang til 
positiv særbehandling, regler om de offentlige myndigheders overvågning af eget 
ligestillingsarbejde (ligestillingsredegørelser) og regler om kønssammensætning i 
offentlige udvalg, ledelser mv. Af særlig betydning er pligten til 
kønsmainstreaming9 i § 4 , der bestemmer: 
 

ˮ 
Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for 
ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og 
forvaltning. 
 

 
 
§ 4, som i denne rapport kaldes ligestillingsforpligtelsen, pålægger alle offentlige 
myndigheder at arbejde for ligestilling mv. som en integreret del af deres 
sædvanlige opgavevaretagelse. Politiske og administrative ledere og ansatte skal 
altså, som led i deres funktion og svarende til deres ansvar mv., integrere 
hensyntagen til ligestilling i deres arbejde.  
Det område, inden for hvilket offentlige myndigheder skal arbejde for ligestilling 
og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning, omfatter både 
personaleadministrationen i det offentlige (rekruttering, karriereudvikling og 
fastholdelse/afskedigelse, løn mv.) og varetagelsen af ressortområdet i form af 
myndighedsudøvelse (beslutning af forvaltningsafgørelser om tilladelser, tildeling 
af ydelser mv.) og præstation af tjenesteydelser, det vil sige offentlig service.  
 
For UU-området betyder det, at både selve UU-centeret og de statslige og 
kommunale myndigheder, som i øvrigt har ansvar i relation til UU´s 
vejledningsindsats, har forpligtelsen. Opgaven består i at synliggøre de 
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ligestillingsmæssige udfordringer i relation til uddannelses- og 
erhvervsvejledning, herunder kende relevante kønsopdelte data og viden, med 
henblik på, at UU i sin aktivitet og sine tilbud kan tage kønnene i ligelig 
betragtning, undgå diskrimination og helt generelt kende de kønsspecifikke 
konsekvenser af sin aktivitet. UU må i den forbindelse efterspørge eller eventuelt 
selv fastlægge konkrete ligestillingsmål, som skal være retningsgivende for 
tilrettelæggelse af vejledningsarbejdet i samklang med ligestillingspligten.  
 

1.5 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING (UU) 
Med afsæt i den uddannelsespolitiske målsætning om, at 95 procent af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse10, og alle unge skal 
have et liv med uddannelse og arbejde, blev uddannelses- og 
erhvervsvejledningen styrket med Vejledningsreformen i 2004. Vejledningen skal 
således i særlig grad bidrage til, at de uddannelsesvalg, de unge træffer, bliver til 
størst mulig gavn for den enkelte og samfundet som helhed. 
I 2004 overgik vejledningen af eleverne i folkeskolen således til Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, og der er i dag 53 UU-centre fordelt over hele landet, 
som tilsammen dækker alle folkeskolerne. Hvor skolevejlederen tidligere 
fungerede som både lærer og vejleder på den enkelte skole, så er UU-vejlederne 
ikke længere ansat på skolerne, men i de regionale UU-vejledningscentre, hvor 
de har vejlederfunktionen på et antal skoler. Lovgrundlaget for denne 
vejledningsopgave findes i Bekendtgørelse om lov om vejledning om uddannelse 
og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Med udgangspunkt i 
dette lovgrundlag eksisterer der en række indsatser, som UU-vejlederen er 
forpligtet til at iværksætte. Bekendtgørelsen sætter med andre ord rammerne 
for arbejdet med eleverne, men organiseringen og tilrettelæggelsen af de 
forskellige indsatser er fleksibel og varierer således fra kommune til kommune. 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning giver uddannelses- og erhvervsvejledning 
til elever i folkeskolen fra 6. til 10. klasse. UU-vejlederne har desuden til opgave 
at opsøge unge under 25 år, som ikke er i gang med eller ikke har gennemført en 
uddannelse. Tilrettelæggelse, indhold og prioritering af vejledningsindsatsen sker 
med vægt på elever, der uden en særlig vejledningsindsats skønnes at ville få 
vanskeligheder ved at vælge, påbegynde og/eller gennemføre en 
ungdomsuddannelse.  
 
UU-centrene er ofte oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner. De 
har typisk et center, hvor der blandt andet gives vejledning til unge uden 
tilknytning til et bestemt uddannelsessted. Mange steder er der desuden 
oprettet lokalkontorer med vejledning af unge i området. Det meste af 
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vejledningen til elever i grundskolen og 10. klasse finder dog sted på den enkelte 
skole.11 
 

1.5.1 UU NORDVESTJYLLAND OG UU KØBENHAVN  

UU Nordvestjylland er et flerkommunalt center, der er etableret som et 
samarbejde mellem kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro med Holstebro 
som administrationskommune. Der er 18 fuldtidsansatte vejledere, som er 
inddelt i tre forskellige teams, der dækker de geografiske områder Lemvig, Struer 
og Holstebro.12  
 
UU København er en serviceinstitution under Børne- og Ungdomsforvaltningen i 
Københavns Kommune, som varetager uddannelses- og erhvervsvejledning for 
unge i kommunen. UU København har cirka 150 medarbejdere, heraf cirka 120 
vejledere, som er organiseret i en række teams med fokus på forskellige 
målgrupper13.  
 

1.6 METODE 
Grundlaget for analysen i denne rapport er et kvalitativt datamateriale, som er 
produceret af IMR i marts 2013 i UU Nordvestjylland samt i marts-april 2013 i UU 
København. 
 
I UU Nordvestjylland består det kvalitative materiale af: 
 

 Syv observationer af vejledningssamtaler 

 Ti individuelle interviews med vejledere  

 Et fokusgruppeinterview med unge tilknyttet centeret 

 Et uformelt interview med centerets leder.                      
 
I UU København består det kvalitative materiale af: 
 

 Otte observationer af vejledningssamtaler 

 Ni individuelle interviews14 med vejledere  

 Observation af et fælles fredagsmøde for unge i virksomhedspraktik 

 Et fokusgruppeinterview med unge tilknyttet centeret 

 To individuelle interviews med områdeledere.  
  

Disse to UU-centre er valgt ud fra kriterier om geografisk spredning og UU-
centrenes forskellige størrelser og organisering. Det er forsøgt at finde to centre 
med størst mulig divergens, for at opnå en tilpas bredde i datamaterialet og 
herigennem få så mange forskellige perspektiver på emnet som muligt.    
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Analysen redegør for de fælles tendenser, som bliver beskrevet af vejledere i UU 
Nordvestjylland og UU København.   
 
For at perspektivere de tendenser, som identificeres i UU København og UU 
Nordvestjylland, suppleres der med interviews fra: 
 

 To interviews fra UU Køge Bugt  

 Tre interviews fra UU Silkeborg.  
 

Undersøgelsens afsæt i kvalitative data gør, at resultaterne hverken kan eller skal 
fremstå som repræsentative for alle UU-centre eller UU-vejledere. Den 
kvalitative metode giver indsigt i vejledernes praksis, og herigennem opnås en 
forståelse af handlinger og mønstre i relation til kønnets rolle i vejledningen.  
Resultaterne bidrager til at give IMR et kvalificeret og praksisforankret indblik i, 
hvilken rolle, køn kan spille i vejledningen, og med afsæt i denne viden udleder vi 
på analytisk vis en række mere generelle tendenser, som går på tværs, og 
dermed kan siges at være af mere generel karakter.   
 

1.6.1 MÅLGRUPPE 

Projektets primære målgruppe er unge drenge og piger, der modtager 
uddannelses- og erhvervsvejledning i forbindelse med påbegyndelse af 
ungdomsuddannelse, skift til anden ungdomsuddannelse og afbrudt 
ungdomsuddannelse. Projektets sekundære målgruppe er UU-vejlederne, som 
afgrænses til at udgøre netop de vejledere, der arbejder med disse grupper af 
unge, og dermed også udfører uddannelses- og erhvervsvejledningen i de 
pågældende UU-centre. Rationalet er, at en indsats overfor projektets 
sekundære målgruppe (vejlederne) vil bidrage til de ønskede forandringer for 
projektets primære målgruppe (de unge). 
 

1.6.2 DE INDIVIDUELLE INTERVIEWS 

IMR har ønsket at søge bred indsigt i UU-vejledningen, og derfor er 
repræsentanter fra UU-centrenes forskellige teams inddraget. For UU 
Nordvestjylland gælder det inddragelse af vejledere fra de tre teams Holstebro, 
Struer og Lemvig, og for UU København gælder det vejledere fra de eksisterende 
teams med erfaringer fra forskelige bydele og miljøer i Københavns Kommune. 
IMR har bestræbt sig på at sikre en ligelig kønsfordeling blandt 
interviewpersonerne. 
 
Alle de interviewede vejledere har enten den tidligere vejlederuddannelse, eller 
den nye diplomuddannelse i uddannelses, - erhvervs- og karrierevejledning.  
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Interviewet med lederen fra UU Nordvestjylland har til formål at få indsigt i 
problemstillingen fra lederens synsvinkel. Da interviewet er blevet foretaget som 
en uformel samtale inddrages det ikke direkte i analysen.  Områdelederne fra UU 
København er medtaget som interviewpersoner i kraft af deres mangeårige 
erfaring som vejledere, og således indgår de i analysen på lige fod med de andre 
interviews. For at sikre anonymiteten fremstår alle citater derfor som udsagn fra 
vejledere.  
 
De 27 vejlederinterviews er af cirka en times varighed og er blevet optaget til 
brug for analyse og dokumentation. Interviewene fandt sted på 
interviewpersonernes respektive arbejdspladser, hvor to repræsentanter fra IMR 
var til stede som henholdsvis interviewer og observatør. Interviewet blev styret 
af en løst struktureret interviewguide (se Bilag 2). Den tilgang gør, at 
undersøgelsens fokus på kønnets rolle i vejledningen har været 
hovedomdrejningspunktet, men efterlader samtidig plads til inddragelse af 
parametre som for eksempel etnicitet, socioøkonomiske forhold og geografi. Der 
er ikke direkte fokus på disse parametre i undersøgelsen, men de inddrages når 
det fremkommer relevant.  
 
De to UU-centres kønsopdelte statistikker over uddannelsesvalg15 er i flere 
tilfælde blevet inddraget undervejs i interviewene for at skabe perspektivering 
og refleksion.  
 

1.6.3 FOKUSGRUPPEINTERVIEW 

For at få et indblik i den primære målgruppes opfattelse og forståelser for køn, 
uddannelsesvalg, vejledning mv., er der foretaget to fokusgruppeinterview med 
unge tilknyttet henholdsvis UU Nordvestjylland og UU København. UU-centrene 
har stået for rekrutteringen af de unge, og det er forsøgt tilstræbt at sikre en 
nogenlunde ligelig kønsfordeling blandt deltagerne.  
 
Deltagerne i fokusgrupperne var alle såkaldte uafklarede unge, som alle var i en 
proces, hvor de skulle til at vælge eller påbegynde en ny ungdomsuddannelse.  
 
Under fokusgruppeinterviewene var såvel en interviewer som en observatør fra 
IMR til stede, og de varede knap en times tid. Der blev, som ved de individuelle 
vejlederinterviews, gjort brug af en løst struktureret interviewguide (se Bilag 3), 
hvor intentionen var at belyse de unges syn på køn i forhold til a) 
uddannelsesvalg og bestemte uddannelser, b) de unges erfaringer med 
kønsutraditionelle valg samt c) deres erfaringer med vejledning i forhold til valg 
af uddannelse.  
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Alle interviews er efterfølgende transskriberet i deres fulde længde, hvorefter de 
er blevet tematiseret til brug for analysen. Anonymiserede uddrag af de 
individuelle interviews og fokusgruppeinterviewene indgår i analysedelen.  
 

1.6.4 FØLGEGRUPPE 

Til projektet har der været tilknyttet en følgegruppe, hvis formål har været at 
kvalitetssikre indhold, diskutere projektets delresultater undervejs og give 
feedback til både delrapporter, animationsfilm og anbefalinger. Følgegruppen 
består af seks medlemmer, som er repræsentanter fra:  
 

 Kommunernes Landsforening 

 Roskilde Universitet 

 Professionshøjskolen UCC 

 Ministeriet for Ligestilling og Kirke 

 Ungdommens Uddannelsesvejledning  

 Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Aarhus Universitet.  
 

Følgegruppen har mødtes tre gange i løbet af projektperioden.  
 

1.7 AFGRÆNSNING 
Valget af Ungdommens Uddannelsesvejledning som genstandsfelt for 
undersøgelsen beror på et ønske om at undersøge, hvordan den 
lovgivningsmæssige forpligtelse forvaltes og efterleves i praksis. Projektet tager 
dog ikke afsæt i en resultatorienteret tilgang, hvor hensigten er at få vejledere til 
at ’overtale’ unge til at vælge en kønsutraditionel uddannelse. Derimod er 
formålet med projektet at skærpe UU-centrenes bevidsthed omkring kønnets 
rolle i vejledningen, og dermed at sikre et fokus på lige muligheder i forbindelse 
med uddannelsesvalg uanset køn.  
 
Projektet anlægger et praktisk snarere end et forskningsmæssigt afsæt, hvorfor 
formålet er at tilvejebringe praktisk viden, som kvalificerer de anbefalinger, som 
undersøgelsen munder ud i.  
 
Det er velkendt, at nogle mennesker ikke identificerer sig selv som drenge/mænd 
eller piger/kvinder, men måske som en blanding eller noget helt tredje. Begrebet 
transpersoner er et paraplybegreb, der anvendes om personer, hvis opfattelse af 
egen kønsidentitet eller kønsudtryk i større eller mindre grad ikke er i 
overensstemmelse med det køn, de er blevet født med. I visse tilfælde kommer 
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dette til udtryk igennem valg af påklædning, adfærd eller en fysisk ændring af 
kroppen, herunder kønskorrigerende behandlinger. 
I denne rapport tager vi dog udgangspunkt i et binært kønssystem (dreng/mand 
og pige/kvinde), da forskning om de kønsopdelte uddannelsesvalg og det 
kønsopdelte arbejdsmarked tager udgangspunkt i kønsopdelte data, på baggrund 
af disse to kønskategorier.                          
 
Eksisterende forskning, analyser og undersøgelser relateret til emnerne køn, 
vejledning, arbejdsmarked, uddannelse mm. inddrages løbende. Litteraturen 
anvendes som supplement til, og til understøttelse af de tendenser, der er blevet 
fremhævet under de individuelle interviews samt i fokusgruppeinterviewet. 
Litteraturen omfatter undersøgelser af kvalitativ såvel som af kvantitativ 
karakter.  
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KAPITEL 2 

2 ANALYSE 

Analysen tager udgangspunkt i, hvad vejlederne har fortalt IMR i denne 
undersøgelse af køn og vejledning, og disse udsagn understøttes enkelte steder 
af de unges udsagn. Det er altså primært vejledernes syn på de forskellige 
temaer, som IMR har præsenteret under interviewene, som synliggøres i den 
følgende analyse. Citaterne er udvalgt på baggrund af et omfattende 
datamateriale. De bruges til at illustrere analytiske pointer og er ofte 
eksemplariske.  
Når der i det følgende refereres til ’undersøgelsen’, henvises der til det 
kvalitative datamateriale.  
 

2.1 HVORDAN KØN SPILLER EN ROLLE I  VEJLEDNINGEN 
Undersøgelsen viser, at vejlederne ikke agerer særligt kønsbevidste i deres 
vejledningspraksis og de ser ikke, at køn spiller en vigtig rolle i deres vejledning. 
Derimod spiller etnicitet og sociale forhold for mange vejledere en større rolle, 
og er for dem et mere relevant fokuspunkt end køn. Alle er dog bevidste om og 
fortæller om den skæve kønsfordeling, der eksisterer på de forskellige 
uddannelser og gennem disse fortællinger opstår en forståelse af ”pige- og 
drengefag”.  
I interviewene svarer de fleste, at de ikke vejleder forskelligt i forhold til den 
unges køn, men de kommer alligevel med en række udsagn, der peger på, at køn 
i visse vejledningssituationer får en betydning for, hvordan der vejledes. 
Umiddelbart efterlader vejlederne således et indtryk af at være kønsblinde i 
deres vejledning, men ved nærmere granskning af interviewene fremgår det, at 
de alle italesætter en tydelig opfattelse af køn og uddannelse – og samspillet 
mellem disse16.  
 
Som følgende udtalelse afspejler, påvirker vejledernes opfattelse af, hvad der er 
henholdsvis ”pige- og drengefag” i høj grad hvilke uddannelser, den unge bliver 
præsenteret for:  
 



 

15 

ˮ 
IMR: Men når du så lægger erhvervsuddannelserne på bordet, 
vægter du så også lige så meget at fortælle en dreng om SOSU 
eller...?                                                                                                 
Vejleder: Nej, der bliver jeg nødt til lige at være helt ærlig. Nej. 
Det kan jeg da godt lige høre mig selv sige, hvis jeg sidder med 
en pige: ”Nå, men dér har du alle byggefagene, er der nogle der 
– nej?” Godt. Så går jeg over til de der sociale og pædagogiske 
uddannelser. 
 

 
At vejlederne fravælger at gå i dybden med bestemte fag for henholdsvis piger 
og drenge, beskrives af flere som en ubevidst handling, de ikke tænker nærmere 
over i det daglige, men som giver anledning til refleksion i interviewene. Flere 
mener, at det er umuligt at se sig helt fri for egne forestillinger om køn og 
uddannelse, som forklares her:  
 

ˮ 
Men man bærer jo nogle ting med sig ind i vejledningen. Og det 
gør jeg jo også. Men jeg prøver da på at gøre mig fri af det. Men 
altså, det tænker jeg da ikke, at man kan gøre sådan 
fuldstændig. Jeg tror mere, det handler om at se det i øjnene, at 
der er nogle ting, som spiller ind dér. 
 

 
Der udtrykkes også en bevidsthed omkring, hvilke ”kønnede” karaktertræk, der 
kan tilknyttes vejlederprofessionen, som formuleret her af en mandlig vejleder:  
 

ˮ 
(…) at man måske som kvindelig vejleder er mere sådan 
omsorgspræget og opbakkende og beskyttende, og sådan nogle 
ting, ikke? Hvorimod man som mandlig vejleder, så er man 
måske sådan: ”Det må du sgu selv finde ud af” eller ”Kom nu i 
gang”. Sådan mere pågående, ikke? Og appellerer til 
selvstændighed og frigørelse og sådan nogle ting også. Ligesom 
mor og far derhjemme, ikke? 

 
 
Dette aspekt er ikke undersøgt nærmere, da det ligger uden for undersøgelsens 
egentlige fokus, og ikke eksplicit forfølges i interviewene, men det præsenteres 
her for at illustrere en stereotyp kønsopfattelse, som eksisterer blandt mandlige 
og kvindelige vejledere, idet traditionelle maskuline karakteristika knyttes til 
mændene, og kvindelige ditto til kvinderne17. 
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2.1.1 FYSISK FREMTRÆDEN  

At forestillinger om henholdsvis ”pige- og drengefag” kan påvirke vejledningen, 
skal ikke kun ses i forhold til, hvorvidt faget opfattes som primært egnet til piger 
eller drenge, men er i lige så høj grad knyttet til den unges fysiske fremtræden og 
de forestillinger om fysisk formåen, som vejledere knytter til den unge samt til de 
enkelte ungdomsuddannelser.  
 
Flere af vejlederne udtrykker – som illustreret nedenfor – at det ofte er, når en 
pige fremstår som en ”drengepige” eller ”robust”, at kønsutraditionelle valg 
fremlægges som en mulighed: 
 

ˮ 
Men, hvis der sidder en lille fin pige med lange røde negle, så 
tror jeg, at jeg har lidt svært ved at præsentere 
kønsutraditionelle valg. Men hvis der sidder en pige, som er en 
rigtig drengepige, så tror jeg måske, så ville jeg mere tro, at det 
kunne være noget for hende. 

 
 
Undersøgelsen viser en tendens til, at vejlederne lader sig styre af egne 
forestillinger om køn og uddannelse, og derfor i praksis undlader at præsentere 
drenge og piger for den samme bredde af uddannelser. Det skyldes vejlederens 
forestillinger om, hvordan fysisk fremtræden har særlig betydning for den unges 
forudsætninger og interesse i en uddannelse. Interessant er det, at det ikke 
defineres efter, hvorvidt eksempelvis en pige vurderes til at klare sig i et 
mandsdomineret fag, men mere, hvorvidt et individ, der fremstår som feminin, 
maskulin, robust, tynd eller skrøbelig, kan passe til det pågældende fag. Det 
opdeles altså ikke kun efter, om det er en dreng eller pige, men efter om 
individets fysiske fremtræden opfattes som feminint eller maskulint:  
 

ˮ 
 
(…) Men sidder der en skrøbelig pige, eller en lille tynd skrøbelig 
dreng, så er det første, jeg siger ikke ”Du skulle være murer”.  
 

 

2.2 ERFARINGER MED KØNSUTRADITIONELLE VALG 
Vejledernes erfaringer med kønsutraditionelle valg18 er få, hvilket både afspejler 
sig i de få konkrete beretninger, og ligeledes afspejles i de tilgængelige 
statistikker fra de to UU-centre.  
Vejlederne er overvejende positivt stemte over for unges kønsutraditionelle 
uddannelsesvalg. Der er dog en tendens til, at vejlederne ubevidst lader kønnet 
spille en ”forstyrrende”19 rolle i vejledningen af en ung, der vil et 
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kønsutraditionelt uddannelsesvalg. Det er således i disse situationer, når den 
unges valg rykker ved vejledernes forestillinger af køn og uddannelse, at kønnet 
bliver en afgørende faktor for vejledningens udfald.                            
 
Overordnet set har vejlederne begrænset kendskab til unge, der har foretaget 
kønsutraditionelle uddannelsesvalg, og derfor har de ikke mange konkrete 
erfaringer at tale ud fra:  
 

ˮ 
Igen, jeg ville virkelig bakke op om det og blive positivt 
overrasket, men jeg ville blive overrasket. Eller overrasket, jeg 
tror ikke, at jeg ville tænke så meget, at det er et besynderligt 
valg, men overrasket fordi det er så sjældent, at det sker. 

 
 
Vejledernes erfaringer med unges kønsutraditionelle uddannelsesvalg er, at det 
ikke altid lykkes, fordi der er en del ”bump” på vejen: 
 

ˮ 
IMR: Har du erfaring med nogle unge, som har taget et 
kønsutraditionelt valg? 
Vejleder: Ikke, hvor det er gået godt. 
IMR: Nej, hvor det er gået galt? 
Vejleder: Jamen, de stopper. 
IMR: Hvorfor? 
Vejleder: Jamen, det kan der være mange årsager til. Det kan 
være noget med deres bagland. At de ikke får den opbakning, de 
skal have der. Det kan også være nogle arbejdsgivere, ikke? Eller 
nogle ting i uddannelsen, som de ikke havde forudset kunne 
blive svært på grund af deres køn. 

 
 
En generel betragtning er, at vejlederne oplever, at drenge tager flere 
kønsutraditionelle valg end piger. Dette skyldes blandt andet, at mulighederne 
for at søge over i et kønsutraditionelt fag anses for flere for drengenes 
vedkommende, og der er ligeledes en oplevelse af, at de har nemmere vilkår, da 
der er stor efterspørgsel efter drenge i kvindedominerede fag.  
En vejleder fortæller: 
 

ˮ 
Vejleder: Drenge, der søger frisøruddannelsen, de har nemmere 
ved at finde elevplads, så der behøver man ikke at advare. Det 
synes jeg ikke, og de har også nemmere ved at få nogle af de der 
pædagogiske assistent pladser. 
IMR: Fordi der er efterspørgsel? 
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Vejleder: Det er der nemlig. Hvis de søger ind i nogle 
utraditionelle fag, så har de det nok lettere, end hvis piger søger 
ind utraditionelt. Det er egentlig lidt mærkeligt.  
 

 
At køn også spiller sammen med andre parametre ses eksempelvis i forbindelse 
med vejledernes erfaringer med unge med etnisk minoritetsbaggrund.  På den 
ene side opfattes de unge med etnisk minoritetsbaggrund af flere vejledere som 
værende særligt traditionelle i deres uddannelsesvalg og opfattelse af, hvad 
henholdsvis en pige og dreng bør og kan beskæftige sig med. På den anden side 
er det blandt etniske minoriteter, at der i særlig grad brydes med de stereotype 
opfattelser, der dominerer i Danmark, som det eksempelvis er tilfældet med 
drenge og frisøruddannelsen.  
 

ˮ 
(…) nu taler jeg mest om indvandrerdrenge, danske drenge 
kender ikke så meget til det dér med at blive frisør. ”Kan man 
det? Det er da kun piger” og sådan noget, ikke? Altså enten er 
man bøsse, eller også er man pige, hvis man er det [frisør], men 
den dér fordom har de tosprogede drenge ikke. 
 

 
Citatet her understreger, hvordan køn ikke skal ses isoleret for sig, men også må 
forstås i sammenhæng med andre parametre, for eksempel etnicitet. Citatet 
illustrerer, at viden og forestillinger om uddannelse set i samspil med køn i høj 
grad kommer fra familie og den sociale omgangskreds. Det er således her, 
vejlederne kan komme på banen og præsentere en bred vifte af 
uddannelsesmuligheder for den unge, således at der reelt sikres lige muligheder i 
forbindelse med uddannelsesvalg gennem UU-vejledningen.  
 

2.2.1 FORSKELLIGE FORHOLD FOR DRENGE OG PIGER I  

KØNSUTRADITIONELLE FAG 

Ifølge vejlederne er der forskel på, hvordan henholdsvis piger og drenge mødes 
af omgivelserne, når de foretager kønsutraditionelle valg. En vejleder fortæller 
om en piges udfordringer med at opnå anerkendelse, når hun træffer et sådant 
valg: 
 

ˮ 
Vejleder: Men jeg tror heller ikke, at de 
[kollegaer/medstuderende] anerkender hende. Hun skal søge 
meget meget mere anerkendelse for at kunne begå sig dér [på 
en mandsdomineret arbejdsplads] end for eksempel, hvis det var 
en dreng. 
IMR: Så drengene kan have det nemmere i kønsutraditionelle fag 
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end pigerne? 
Vejleder: Ja ja, fordi de skal ikke have den samme form for 
anerkendelse, som pigen skal. 
 

 
 
Citatet er udtryk for en opfattelse af, hvordan drenge og piger anerkendes ud fra 
forskellige kriterier, som minoritetskønnet på en arbejdsplads eller uddannelse. 
Hvor piger forventes at vise sit værd gennem en faglig præstation, kan det for 
drenges vedkommende være nok at repræsentere minoritetskønnet, og qua 
deres køn formodes det, at de kan bidrage med noget ”særligt”20. Samtidig rejser 
dette også spørgsmålet om, hvorvidt kvindedominerede arbejdspladser kan 
anses for at være mere rummelige over for minoritetskønnet end 
mandsdominerede arbejdspladser. 
 
Både vejledere og unge mener, at drenges valg af kønsutraditionelle fag (især 
frisørfaget) kan afføde en række spekulationer om deres seksuelle orientering21, 
hvilket kan afholde dem fra at tage et kønsutraditionelt valg. En ung dreng 
fortæller: 
 

ˮ 
(…) Og hvis en mand bliver frisør, så er det ikke ensbetydende 
med, at han er bøsse (…) Men det er jo sådan folk tænker på det 
(…) Hvis jeg brændte for at blive frisør, så tror jeg godt, jeg ville 
blive frisør. Men jeg tror, der er mange andre drenge, der måske 
ville lægge den drøm lidt på hylden.  
(Fokusgruppe København) 
 

 
En vejleder fortæller ligeledes: 
 

ˮ 
(…) Men jeg tror, det ligger dybt i en dreng, der vælger 
frisørskolen, han vil typisk være udsat for i hvert fald en del 
spørgen ud: ” Hvorfor har du valgt det? Er det fordi du har meget 
feminine tendenser” osv. (…) At skulle forklare: ”Jeg er altså ikke 
homoseksuel” og lignende. Og det er jo også voldsomt for et 
ungt menneske at skulle igennem sådan noget. 

 
 
For begge køn gælder, at dét at foretage kønsutraditionelle valg kræver, at man 
er stærk af sind og kan stå inde for sit valg:  
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ˮ 
Vejleder: Jeg tror, man skal være stærk som dreng eller pige, 
hvis man går ind i det traditionelle fag for det modsatte køn. 
IMR: Og hvordan stærk? Stærk i sin tro på det uddannelsesvalg 
man har taget eller? 
Vejleder: Jamen sådan en stærk personlighed, der siger ”jamen 
jeg er da ligeglad med, hvad de andre tænker om det”. Altså 
”fordi det er det her, jeg vil”. Fordi man er jo, altså når man er 
15, 16, 17, 18 år, så er det jo enormt vigtigt, hvad de andre 
synes. 
 

 
De unge, som vælger kønsutraditionelt kan således opleve, at valget bliver draget 
i tvivl af omverdenen, og at der er behov for konstant at forklare sit valg. Dette, 
mener vejlederne, kan påvirke de unge og gøre dem i tvivl om deres valg.  

2.2.2 ÅRSAGER TIL AT FORET AGE KØNSUTRADITIONELLE VALG 

Vejledernes erfaringer med, hvorfor de unge vælger kønsutraditionelt viser flere 
årsager, som ofte kommer på tale.  
Den ene af disse årsager er erfaringerne hjemmefra. Ifølge vejlederne har de 
unge, som vælger kønsutraditionelt, ofte indgående kendskab til faget, før de 
træffer deres valg. Det kan være viden om de særlige vilkår og forhold, man 
oplever som pige i en mandsdomineret verden.  
 

ˮ 
 
(…) Ja, det er noget, de kender. Der er jo ingen piger, der bare ud 
af den blå luft siger ”jeg vil være bygningskonstruktør” (…) 
 

 
Citatet indikerer, at det kønsutraditionelle valg træffes på et oplyst grundlag, og 
at valget er meget velovervejet. Vejlederne oplever, at disse unge er særligt 
motiverede, og at de ikke lader sig skræmme af at være minoritetskøn på en 
uddannelse/arbejdsplads.  
 
En anden årsag, der bliver italesat, kan kategoriseres som en problematisk 
opvækst. Disse erfaringer giver de unge mod på at kaste sig ud i eksempelvis 
pædagoguddannelsen: 
 

ˮ 
 
(…) specielt drenge, der er opvokset i problematiske forhold, 
som har de der socialpædagoger som forbilleder. Det er en 
tendens, vi [vejlederne] har snakket om, der er blevet meget 
tydeligere inden for de sidste år; at pædagogfaget, det er virkelig 
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blevet populært blandt unge, der selv har problemer. Og det er 
både drenge og piger. 
 

 
Beretningerne, som vejlederne deler, understreger, at det at have forbilleder, er 
betydningsfyldt, da de unge gennem mødet med disse har muligheden for at 
identificere sig med og lade sig inspirere af konkrete personer.  
 
Den tredje medvirkende årsag til, at unge vælger kønsutraditionelt er det sociale 
miljø. Ifølge vejlederne, spiller forestillinger om uddannelsesmiljøet i forhold til 
kønssammensætningen på den pågældende uddannelse en væsentlig rolle for de 
unges valg. Motivationen kan således udspringe af et ønske om at undgå miljøer 
domineret af ens eget køn.22  
 

ˮ 
Men motivationen kan også være, at man svinger bedre sammen 
med mænd end med kvinder. Eller omvendt. Hvor man oplever 
sådan, ”Jamen, jeg vil sgu egentlig gerne være i et miljø, hvor der 
ikke er så mange kvinder”. Hvis man hører folk, der vælger HTX, 
siger de: ”Jamen, de gider ikke det der pige-fnidder, der er i STX. 
Hos drengene – det er sgu lidt nemmere, der kan du få lov til at 
være dig selv, ikke?”. 
 

 
En fjerde årsag, der nævnes, har med lavkonjunkturen at gøre. Vejlederne taler 
om, at drengenes indtog på især SOSU-uddannelsen er en konsekvens af 
finanskrisen, hvilket medfører nedgange i nogle – typisk mandedominerede – 
brancher. Dette resulterer i, at andre og kønsatypiske uddannelsesområder 
overvejes og vælges som alternative uddannelses- og jobveje23: 
 

ˮ 
Jeg tænker også, altså de der social- og sundhedsuddannelser, 
det er sådan en kriseting. (…) Og jeg tænker, at så har måske 
drengene fået øje for, at her var der også en mulighed for at få 
en uddannelse.      

 
 
På trods af de umiddelbart få erfaringer, som vejlederne giver udtryk for at have 
med unge, der har taget kønsutraditionelle valg, så viser der sig nogle 
enstemmige betragtninger om unges bevæggrunde til at foretage disse valg.  
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2.2.3 VEJLEDERNES HANDLINGER I  FORHOLD TI L KØNSUTRADITIONELLE  

VALG 

Generelt udtrykker de fleste af vejlederne, at de, i mødet med en ung, der ønsker 
at foretage et kønsutraditionelt valg, altid vil bakke op om dette valg: 
 

ˮ 
(…) Jeg tænker, at enhver vejleder, der for eksempel hører en 
pige sige, at hun gerne vil være industritekniker – eller enhver 
vejleder, der hører en dreng sige, at han vil være SOSU-assistent 
– vil bakke op om det, fordi man er så bevidst om, at der er de 
her skæve fordelinger, så det skal man bare opmuntre. 

 
 
 
Flere af vejlederne fortæller, hvordan de i vejledningen af en ung, der ønsker at 
foretage et kønsutraditionelt valg, synliggør eventuelle udfordringer, der kan 
opstå på grund af den unges køn: 
 

ˮ 
Altså; det bliver man jo nødt til, altså at sige, at hvis du går ind i 
det, så bliver det rigtig hårdt. Altså for eksempel det der med 
elektriker, de skal jo vide, at de kommer til at sidde måske to 
eller tre [piger], og så sidder der 200 drenge, ikke? Og det er ikke 
sikkert, at drengene opfatter det som et problem. Det er heller 
ikke sikkert, at pigerne opfatter det som et problem, (…) men 
man skal være opmærksom på, at der er nogle særlige 
betingelser omkring det (…) 

 
 
Flere vejledere erkender, at de af og til ubevidst kommer til at ’advare’ de unge, 
som gerne vil et kønsutraditionelt uddannelsesvalg, og dermed overbetone de 
negative aspekter af valget. Vejlederens egne forestillinger om køn, set i forhold 
til den pågældende uddannelse, påvirker således vejledningspraksissen, hvor der 
ubevidst advares mod de forhold, de kan møde som det underrepræsenterede 
køn. Dette sker ved at fremhæve forhold ved faget, som vejlederne forestiller sig, 
at den unge vil finde mindre attraktiv. 
 

ˮ 
Og jeg tager også mig selv i, når jeg snakker om den her SOSU-
uddannelse [i vejledningen af en dreng], som hovedsageligt er 
piger. Så kommer man helt ubevidst til, jeg tror simpelthen, at 
det sidder så ubevidst i én, at man kommer til at sige det [at der 
hovedsageligt er piger på SOSU-uddannelsen]. Egentlig ikke 
fordi, at man vil sige det, men ligesom bare for at gøre 
opmærksom på, at der er rigtig mange piger. Så på den måde 
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tror jeg ubevidst, at man godt kan komme til det [advare]. Selv 
om man forbereder samtaler, så woops, så kan det godt flyve 
sådan lige ud af en. 

 
 
Vejlederne er generelt positivt stemte over for kønsutraditionelle valg. Dog 
nævner størstedelen, at de ikke selv kunne finde på at præsentere et 
kønsutraditionelt valg for en ung, som ikke selv bringer det på banen24. 
Vejlederne fortæller, at de støtter op om de unges valg ved at motivere, men i 
praksis følges motivationen op med en synliggørelse af de udfordringer, man kan 
forvente som det underrepræsenterede køn. Dette opleves dog ikke som en 
advarsel, men snarere som en måde at sikre, at den unge foretager valget på et 
oplyst grundlag.  
 
Det er altså i mødet med en ung, der ønsker at foretage et kønsutraditionelt valg, 
at vejledernes egne forestillinger om køn og uddannelse, og samspillet mellem 
disse, bliver udfordret. Det er i disse situationer, at kønnet får en fremtrædende 
rolle og indvirkning på vejledningens udfald.  
 

2.2.4 MYTEDANNELSE  

En fortælling, der går igen i interviewene, er historien om arbejdspladsen, som 
ikke vil indrette omklædnings- og badefaciliteter for piger. Det er en historie, 
som fortælles af flere vejledere, men som ikke umiddelbart bunder i konkrete og 
egne erfaringer. Det kan derfor være svært at vurdere, om det bygger på myter 
eller faktiske forhold25. Historien lever dog i bedste velgående som en slags 
vandrehistorie og bliver flittigt brugt i vejledningen af de unge, som en advarsel, 
eller bekymring, der rejses.  
 
Vejlederne må være bevidste om og sikre sig, at deres vejledning ikke tager 
udgangspunkt i udokumenterede og imaginære forhold, vandrehistorier, myter 
mv., men derimod i faktiske forhold. 
Ligeledes er det her værd at gøre opmærksom på, at det kan være lovstridigt at 
forfølge og imødekomme arbejdsgiveres særlige præferencer til medarbejdere 
eksempelvis fra- og tilvalg af henholdsvis drenge og piger.  
 

2.3 ANDRE AKTØRERS INDFLYDELSE 
UU-centrene agerer inden for et felt med mange andre betydningsfulde og 
indflydelsesrige aktører, hvilket ifølge vejlederne har negative konsekvenser for 
effekten af deres vejledningsmuligheder, når det kommer til at fremme unges 
lige muligheder i forbindelse med uddannelsesvalg, herunder støtte unges 
kønsutraditionelle uddannelsesvalg. Den række af aktører, vejlederne nævner 
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som henholdsvis støttende og hæmmende, er forældre, venner, lærere, 
ungdomsuddannelser, medier, jobcentre, arbejdsgivere, UU-vejledningen og det 
timeløse emne: Uddannelses-, Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering (UEA). 
 
Vejlederne er bevidste og realistiske omkring, at der er andre forhold og aktører, 
som har indflydelse på de unges valg af uddannelse, og flere af dem pointerer, at 
de som vejledere rangerer relativt lavt på listen26 over dem, der har reel 
indflydelse27.  
 

ˮ 
(…) Vi tror, vi er noget så vigtige, og så er vi bare en prik på 
vejen. 
 

Vejlederne ser nødvendigheden af en skærpet bevidsthed på flere niveauer, hvis 
vejlederne skal lykkes med at fremme unges lige muligheder uanset køn i 
forbindelse med uddannelsesvalg, og støtte kønsutraditionelle valg. 
 
I det følgende præsenteres og gennemgås de aktører, der ifølge vejlederne, 
spiller en særlig vigtig rolle, og som nødvendigvis skal have og udvise større 
bevidsthed omkring kønsstereotyper og uddannelsesvalg, såfremt man skal 
lykkes med at nedbryde de mulighedsindskrænkende forståelser af køn og 
uddannelse. 
 

2.3.1 FORÆLDRE 

Alle vejledere nævner de unges forældre som nogle af de mest afgørende 
personer, når det gælder påvirkningen af de unges uddannelsesvalg28, og 
forældre kan dermed ses som en af vejledernes mest aktuelle mod- eller 
medspillere, når det kommer til at fremme kønsutraditionelle, frie valg. 
 

ˮ 
(…) Men det er jo også det hjemlige, man skal kæmpe med. Og 
det er jo svært. Fordi hvordan ændrer man mor og fars indstilling 
til det? Og at de også får forældrenes opbakning til, at det er en 
god ide [at vælge kønsutraditionelt], når nu forældre skal ud og 
fortælle til venner og familie, hvad det er deres søn/datter skal i 
gang med. Hvad er det så, de [forældrene] bliver mødt med, når 
de siger, at Karen skal være mekaniker? 

 
 
Flere af vejlederne fremhæver forældrenes manglende viden om uddannelserne 
og fagene som hæmmende, og de giver udtryk for, at det er vigtigt, at også 
forældrene får fornyet viden og indsigt i de forskellige uddannelsesmuligheder. 
De forestillinger, som hersker derhjemme samt de miljøer, som forældrene og de 
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unge bevæger sig i, påvirker ifølge vejlederne de unges opfattelser af et fags 
status samt forestillingen om typiske ”mande- og kvindefag”. Disse forestillinger 
har indvirkning på, hvordan forældrene påvirker og accepterer eventuelle 
kønsutraditionelle valg.  
 
Forældres fordomme og fastgroede forestillinger om de forskellige fag, giver 
anledning til, at vejlederne italesætter eksempler på, hvordan forældrene går ind 
og overruler en beslutning, som er truffet mellem en vejleder og en ung:  
 

ˮ 
Ja, jeg havde faktisk [vejledt] en dreng, der gerne ville være 
frisør, hvor faren ringede til mig, og han sagde det ikke direkte, 
men meningen var: ”Kan du ikke prøve at få ham på bedre 
tanker, fordi det er jo et fesent fag”. 

 
 
De unge fortæller i et af fokusgruppeinterviewene, hvordan forældre kan have 
kønstraditionelle forestillinger om uddannelsesvalg på deres barns vegne. En ung 
fortæller: 
 

ˮ 
(…) i starten, der var det altid sådan forventet af mine forældre, 
der var det altid sådan, at ”jeg har lige fundet noget dér og noget 
dér”. Og det var altid noget med tømrer, eller sådan noget typisk 
mande-noget, som jeg godt vidste var min fars ønske. Men han 
ville ikke sige det direkte sådan.  
(Fokusgruppe Nordvestjylland) 
 

 
 
At forældrene har stor betydning for den unges valg af uddannelse bekræftes 
både af vejlederne og de unge selv.  
 

2.3.2 FOLKESKOLEN 

I relation til folkeskolens rolle bringes især to emner på banen af vejlederne. Det 
ene er udfordringen ved en meget bogligt orienteret skoleform, som især 
opleves at ekskludere drenge, og som gennemsyrer hele skolesystemet. Den 
anden udfordring, der nævnes, er folkeskolens opgave med at løfte det 
obligatoriske, men timeløse emne Uddannelses-, Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedsorientering (UEA). En vigtig opgave, som ifølge adskillige 
vejledere er forudsætningen for, at de lykkes med vejledningen af de unge.  
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DEN BOGLIGE FOLKESKOLE 
Der, hvor størstedelen af vejlederne nævner og anlægger et kønsperspektiv, er i 
forbindelse med den måde, folkeskolen har udviklet sig på i de seneste år. Her 
opleves det, at især drenge halter bagud og piger fremstår som det stærke køn, 
der har forstået at knække koden og ’gøre skole’29. Den meget bogligt 
orienterede skoleform har ifølge vejlederne betydning for, hvor stærkt 
henholdsvis drenge og piger står ved endt folkeskoleeksamen, ligesom det har 
betydning for det efterfølgende valg af ungdomsuddannelse.  
En vejleder forklarer det på følgende måde:  

 

ˮ 
(…) så køn betyder rigtigt, rigtigt meget for den måde, vi har 
skole på. Det mærkelige er jo, at det i mange, mange år har 
været pigerne, der har været undertrykt og drengene, der har 
været det modsatte. Nu er det i virkeligheden sådan, at pigerne, 
de klarer sig rigtig, rigtig, rigtig godt, og drengene klarer sig også, 
men der er en stor gruppe, der vokser nede i bunden, der ikke 
klarer sig godt, ikke? 
 

  
Ifølge vejlederne har pigerne formået at indrette sig efter den undervisningsform 
folkeskolen tilbyder, hvor der blandt andet er et mindre fokus på de fysiske 
aktiviteter og en større vægt på den boglige del, hvilket har den konsekvens, at 
drengene sakker bagud.  
Den boglige skoleform reproduceres, ifølge vejlederne, også i det øvrige 
uddannelsessystem, hvor de gymnasiale uddannelser favoriseres og 
erhvervsskolerne fremstår og som et andetrangsvalg i elevernes øjne.  
 
UEA 
Ifølge flere vejledere er det vigtigt, at skolen formår at løfte UEA-opgaven 
tilstrækkeligt, eftersom UU-vejledernes arbejde bygger på de kundskaber og 
færdigheder, som eleverne tilegner sig gennem UEA-undervisningen. I Faghæfte 
22 står det tydeligt formuleret for både slut- og trinmål, at et af formålene er at 
sikre de unges kendskab til ligestilling og ligeværd indenfor uddannelse og 
arbejdsmarked30. UEA-undervisningen skal tilrettelægges i samarbejde med UU-
centrene31, men det er lærerne, der har til opgave at udføre undervisningen. UEA 
har det dog svært i skolen, da dets status som et timeløst fag gør, at det ofte må 
vige for andre prioriteter. Derudover afhænger indhold og kvalitet af UEA-
undervisningen ofte af den enkelte lærers interesse og vilje til at bruge tid på 
UEA-relaterede emner. 
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Størstedelen af vejlederne giver udtryk for, at UEA-undervisningen i praksis er 
nærmest ikke-eksisterende, hvilket har som konsekvens, at de unge ikke er klædt 
godt nok på til at modtage vejledningen. Flere af vejlederne henviser til 
forholdene før 200432, og beskriver udviklingen herefter som hæmmende for 
UEA-undervisningen – og dermed også for vejledningsarbejdet:  

 

ˮ 
IMR: Hvor i vejledningsaktiviteterne kan man gå ind og påvirke?              
Vejleder: Jamen, jeg synes, at UEA-undervisningen spiller en 
væsentlig rolle. Og det er jo ikke mig som vejleder, der skal 
forestå UEA-undervisningen. Jeg kan selvfølgelig bidrage, men 
den [UEA-undervisningen] har man jo givet fra sig. Den ligger i 
skoleregi nu. Og der, synes jeg, den skal pilles ud fra igen.  
IMR: Altså rykkes over til jer igen?                        
Vejleder: Ja. For jeg synes ikke, at det er godt nok. Det viser alle 
undersøgelser også, at UEA bliver nedprioriteret (…) 
 

 
 
Ifølge flere af vejlederne kan UEA spille en væsentlig rolle i forhold til at bryde 
med kønsnormer, skabe bevidsthed omkring køn og uddannelse samt udfordre 
de unge i de traditionelle valg. Derudover pointeres det, at hvis der skal rykkes 
på de unges måder at tænke køn og uddannelse på, så kræver det tidligere 
indsatser i folkeskolen33. Vejlederne taler også om, at de unge i 6.- og 7. klasse er 
mere ”åbne” overfor kønsutraditionelle uddannelser, hvorimod de i 8.-og 
9.klasse bliver mere ”pressede”, da det er her arbejdet med 
uddannelsesplanerne påbegyndes.  I de ældre klasser er tendensen derfor, at de 
unge ofte holder sig til de mere kønstraditionelle valg. Blandt andet derfor 
nævner flere, at en styrkelse af UEA-undervisningen, også i indskoling og på 
mellemtrin, vil forbedre vejledernes mulighed for at udfordre de unges syn på 
køn, uddannelsesmuligheder og arbejdsmarked.  

 
De to centre UU København og UU Nordvestjylland forholder sig meget 
forskelligt til deres rolle i UEA-undervisningen: UU København har etableret et 
UEA-center, som tilbyder gratis undervisning for både lærere og elever34. I UU 
Nordvestjylland har man valgt at bidrage til UEA, ved at videreformidle konkrete 
henvendelser og indkomne tilbud fra interesseorganisationer og 
brancheudvalg35, men uden at varetage en aktiv rolle i UEA-undervisningen. På 
trods af de forskellige tilgange til UEA er der blandt vejlederne i de to centre 
enighed om, at UEA-undervisningen er nærmest ikke-eksisterende ude i 
skolerne.  
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Afslutningsvis skal det nævnes, at det for alle landets UU-centre er den 
lokalpolitiske beslutning, som afgør, hvordan det enkelte UU-centers ressourcer 
prioriteres til UEA. Dette kan forklare variationen i samarbejdet mellem UU-
centrene og skolerne vedrørende UEA-undervisningen rundt omkring i landet.  

2.4 VEJLEDNING FOR DE FÅ 
I interviewene er det ofte blevet berørt, hvordan vejlederne kan være med til at 
rykke ved de unges forståelse af køn og uddannelse. Mange af de interviewede 
giver udtryk for, at lovgivningens snævre fokus forhindrer dem i at favne bredt36. 
I følge Vejledningsloven skal vejledningen være differentieret, det vil sige at UU-
vejlederne skal fokusere på de unge, som kræver en ekstra vejledningsindsats, 
mens de resterende unge (de afklarede) skal klare sig med grundvejledningens 
aktiviteter. Dette bliver også refereret til som ”30/70-fordelingen” af de 
vejledere, vi har talt med.  
En vejleder beskriver udfordringen således: 
 

ˮ 
Men der er jo nogle, vi aldrig snakker med. Med den sidste lov 
[Vejlederloven, 2004] kom også lov om differentieret vejledning, 
og det betyder, at hvis man kan klare sig selv, så skal man klare 
sig med e-vejledning, for eksempel, eller det, vi kalder 
standardvejledning. Orientering, fælles forældreseancer og 
sådan. Hvis de kan klare sig selv, så snakker vi aldrig med dem. 
Og det er egentlig også det, der er meningen. Man siger, man 
forventer måske, at 30 % har brug for ekstra vejledning, og det 
er dem, vi skal tage særligt hånd om. Og så kan man sige, at de 
70 %, det er måske de 70 %, som går i gymnasiet [griner]. Og 
dem har vi ikke så meget med at gøre, og så er det jo rigtig, rigtig 
svært at gøre op med sådanne nogle forventninger om, at det er 
piger, der skal være sygeplejersker, og drenge, der skal være 
politibetjente. 

 
 
De 30 % skal der altså arbejdes med på en anden måde, da målet først og 
fremmest er at få dem i gang med en uddannelse eller anden beskæftigelse. 
Mange vejledere fortæller, at de unge, der har brug for lidt ekstra råd og 
vejledning, er meget mere åbne og modtagelige for kønsutraditionelle 
uddannelsesvalg, og det er ofte dem, der bryder med de traditionelle 
kønsnormer. Dette er for eksempel tilfældet med de unge drenge, som søger hen 
i SOSU-området og pædagoguddannelserne. Vejlederne oplever således ikke, at 
denne gruppe af unge lader sig begrænse af mærkater som ”pigefag” og 
”drengefag”. Dette forhold kom også til udtryk i de to fokusgruppeinterviews, 
der begge havde deltagere, som havde valgt en kønsutraditionel uddannelse. 
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Denne tendens kan også skyldes, at vejlederne har mulighed for at gå i dybden 
med mange flere uddannelsesmuligheder, som den unge efterfølgende kan 
afsøge og tage stilling til. Ligeledes tilbydes denne gruppe af unge flere tilbud, 
der skal afklare dem i deres uddannelsesvalg, og der er derfor tid og mulighed til 
at udfordre valgene. Det er vejledernes overbevisning, at så længe de ikke reelt 
har mulighed for at skubbe på og udfordre 70 %-gruppen, som ofte foretager 
meget kønstraditionelle valg, så vil der ikke ske meget med kønsopdelingen på 
uddannelserne37.  
 

2.5 VEJLEDERNES VIDEN OM LIGESTILLINGSFORPLIGTELSEN 
Et af undersøgelsens formål er at undersøge vejledernes kendskab til den 
ligestillingsforpligtelse, som offentlige myndigheder er underlagt, jf. tidligere 
afsnit 1.4 Den retlige ramme. Den danske ligestillingslov slår fast, at kvinder og 
mænd skal have lige muligheder i alle samfundets funktioner, herunder lige 
uddannelsesmuligheder, og her spiller den formaliserede uddannelses- og 
erhvervsvejledning en central rolle.  
 
I henhold til § 4 i Ligestillingsloven har offentlige myndigheder endvidere pligt til 
at arbejde for ligestilling, og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. 
Denne mainstreaming af kønsperspektivet i de forskellige ydelsesområder skal 
belyse forskellene i mænds og kvinders vilkår i den offentlige forvaltning. 
Ansvaret for gennemførelse af mainstreamingopgaven påhviler den enkelte 
ansvarlige myndighed. 
 
Størstedelen af vejlederne giver udtryk for, at de intet eller meget sparsomt 
kendskab har til ligestillingsforpligtelsen. Derimod er alle bevidste om 
kønsperspektivet internt i deres respektive organisationer, eksempelvis i 
forbindelse med ansættelser, og det at være en arbejdsplads med en rimelig 
kønsfordeling.  
Citatet nedenfor er kendetegnende for den reaktion og refleksion, der kom frem 
under interviewene, når snakken faldt på kendskab til ligestillingsforpligtelsen: 
 

ˮ 
IMR: Er det en forpligtelse, du kender til? 
Vejleder: Ja, altså jeg ved godt, den er der. Men om der bliver 
aktivt arbejdet på den. Det har jeg aldrig tænkt over. 

 
 
For mange af vejlederne opfattes en ligestillingsmålsætning som noget, der er 
fremmed for deres opgaver. Derudover udtrykker flere, at et fokus på 
ligestillingsforpligtelsen kan fremstå som forstyrrende for udførelsen af deres 
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kerneopgaver, og der efterlyses en klar prioritering og redskaber til håndtering af 
forpligtelsen. 
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KAPITEL 3 

 

  

3 KONKLUSION 

Projektet ”Vejledere viser vejen” undersøger, hvilken rolle den unges køn spiller i 
vejledningen af unge til en ungdomsuddannelse i UU Nordvestjylland og UU 
København og hvordan vejledningen kan være med til at fremme unges lige 
muligheder uanset køn, i forbindelse med uddannelsesvalg. Projektet undersøger 
ligeledes, hvordan den lovgivningsmæssige forpligtelse, jf. ligestillingsloven, 
forvaltes og efterleves i praksis og skaber grobund for, at unge uanset køn (reelt) 
har lige muligheder i deres uddannelsesvalg.  
 
Undersøgelsen viser, at vejlederne ikke agerer særligt kønsbevidste i deres 
vejledningspraksis og de ser ikke, at køn spiller en vigtig rolle i deres vejledning. I 
visse vejledningssituationer får køn dog en betydning for hvordan, der vejledes 
og dette påvirker, hvordan de forskellige uddannelsesmuligheder bliver 
præsenteret for den unge, afhængigt af den unges køn. Dette er blandt andet 
illustreret via historierne om ”den robuste pige”, der qua sin fysiske fremtræden 
betragtes som mere egnet til et håndværkerfag end ”den spinkle pige med røde 
negle”. Det handler altså ikke kun om den unges køn, men mere om, hvorvidt 
den unge fremstår som feminin, maskulin, robust, tynd eller skrøbelig. 
Vejlederne lader sig således ubevidst styre af egne forestillinger om, og 
forforståelser af, sammenhængen mellem køn og uddannelse, hvilket de selv 
erkender i interviewene. Denne handling gør, at de unge begrænses i deres 
muligheder for et reelt lige uddannelsesvalg, og således kan vejledningen af og til 
stå i vejen for at sikre den unge reelle lige muligheder uanset køn i forbindelse 
med uddannelsesvalg. 
 
Vejledernes erfaringer med kønsutraditionelle valg lader til at være få, hvilket 
afspejler sig i de få konkrete beretninger.  
Vejlederne er dog generelt positivt stemte over for kønsutraditionelle valg og de 
fortæller, at de støtter op om de unges valg, ved at motivere. I praksis følges 
motivationen dog op af en synliggørelse af de udfordringer, man, ifølge 
vejledernes forestillinger/erfaringer, kan forvente som det underrepræsenterede 
køn. Denne synliggørelse har ifølge vejlederne til formål at sikre, at den unge 
foretager valget på et oplyst grundlag. Det er i vejledningen af unge, der ønsker 
at foretage et kønsutraditionelt valg, at kønnet tildeles en ”forstyrrende” rolle og 
det er med til at udfordre vejledernes forestillinger af køn og uddannelse. I 
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denne sammenhæng udfordres vejlederne i deres forestillinger om, at visse fag 
skulle være mere egnede for det ene køn frem for det andet, og således spiller 
kønnet en afgørende betydning for vejledningens udfald.  
 
Undersøgelsen viser også, at der blandt vejlederne eksisterer fortællinger, som 
bruges i vejledningen af kønsutraditionelle valg til at synliggøre de udfordringer, 
der måtte være ved at vælge kønsutraditionelt som det underrepræsenterede 
køn. Disse fortællinger omhandler blandt andet arbejdspladser, der ikke vil 
indrette omklædnings- og badefaciliteter for piger. Dog fremstår disse 
fortællinger som vandrehistorier, som ikke umiddelbart bunder i konkrete og 
egne erfaringer, og de får således snarere karakter af myter end af faktuelle 
fortællinger.  
                       
Det lader til, at vejlederne har størst erfaring med, at drenge vælger 
kønsutraditionelt. Det skyldes ifølge vejlederne, at drenge har lettere ved at 
bevæge sig ind på de kvindedominerede uddannelser, eksempelvis 
pædagoguddannelsen og SOSU-området, da der er en større åbenhed her. At 
vælge visse kønsutraditionelle uddannelser kan dog betyde, at drenge ofte må 
affinde sig med spekulationer fra omverdenen om deres seksuelle orientering, 
som det typisk er tilfældet ved valg af frisøruddannelsen. Gældende for alle er, at 
de unge, som vælger kønsutraditionelt, kan opleve, at valget bliver draget i tvivl 
af omverdenen, og at der er behov for konstant at forklare sit valg. Dette, mener 
vejlederne, kan påvirke de unge og gøre dem i tvivl om deres valg.  
 
Vejlederne peger på fire generelle årsager til, at unge foretager 
kønsutraditionelle valg. Disse er erfaringer hjemmefra, problematisk opvækst, 
det sociale miljø på uddannelsesstederne samt lavkonjunkturen. Eksemplerne fra 
analysen viser, at kendskab og indsigt i faget er afgørende for de unges valg. 
Derfor er det vigtigt, at vejlederne formidler et bredt kendskab til de forskellige 
ungdomsuddannelser.  
 
Dér hvor vejlederne selv identificerer et kønsperspektiv, er i forbindelse med den 
måde, folkeskolen har udviklet sig på i de senere år. Her opleves det, at især 
drengene ekskluderes og halter bagud, og pigerne fremstår som det stærke køn, 
der har forstået at knække koden og ’gøre skole’. Den meget bogligt orienterede 
skoleform har ifølge vejlederne betydning for, hvor stærkt henholdsvis drenge og 
piger står ved endt folkeskoleeksamen. Dette har ligeledes indflydelse på, hvilke 
forudsætninger de har for at vælge en ungdomsuddannelse, hvilket igen har 
betydning for deres egentlige valg af ungdomsuddannelse.  
 
Vejlederne agerer indenfor et felt med mange andre aktører og er fuldt ud 
bevidste om, at de ikke er ene om at påvirke de unges uddannelsesvalg. Flere 
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vejledere fortæller, at det primært er forældre og venner, som influerer de unges 
valg. I følge vejlederne, kan flere aktører være medvirkende til at sætte fokus på 
lige muligheder uanset køn i forbindelse med uddannelsesvalg, og støtte unges 
kønsutraditionelle uddannelsesvalg. Blandt andet mener vejlederne, at et køns- 
og ligestillingsperspektiv også bør komme i fokus og udvikles i folkeskolen, 
eksempelvis i UEA-undervisningen. Det er en generel holdning, at en styrkelse af 
UEA-undervisningen kan bidrage til, at de unge i mindre grad bliver påvirket af 
fastlåste mønstre og forestillinger om køn, da der her er mulighed for at udfordre 
eksisterende forestillinger om, hvad mænd og kvinder kan beskæftige sig med på 
arbejdsmarkedet.  
 
Også den differentierede vejledning (30-70 fordelingen) begrænser, ifølge 
vejlederne, deres handlemuligheder for at øge indflydelse på de unges 
overvejelser om uddannelsesvalg, og på sigt bryde med de meget kønsopdelte 
uddannelsesvalg. Vejlederne mener, at det vil være svært at ændre på de 
kønsopdelte uddannelsesvalg, så længe de ikke kan beskæftige sig med den store 
gruppe af afklarede unge (de 70 procent), som, ifølge dem, oftest vælger meget 
kønstraditionelt. Skal der brydes med de kønsopdelte uddannelsesvalg, er det 
altså først og fremmest denne gruppe, vejlederne skal have mulighed for at 
arbejde med. Omvendt anses de uafklarede unge (30 procent gruppen), som 
mere åbne over for kønsutraditionelle uddannelsesvalg. Dette kan skyldes det 
faktum, at denne gruppe tilbydes ekstra vejledningsaktiviteter, som giver dem 
mulighed for at afsøge og afprøve mange flere muligheder, hvilket blot 
understreger behovet for, at alle unge tilbydes mere vejledning og flere 
vejledningsaktiviteter.    
 
Kendskabet til ligestillingsforpligtelsen (§ 4 jf. ligestillingsloven) er nærmest ikke 
eksisterende. Vejlederne giver udtryk for, at en ligestillingsforpligtelse måske nok 
er relevant, men ifølge vejlederne går deres arbejde først og fremmest ud på at 
få de unge beskæftigede, snarere end at arbejde ud fra en strukturel forpligtelse. 
I den hverdag, som vejlederne agerer i, anses et fokus på ligestillingsforpligtelsen 
og et kønsperspektiv derfor ikke som det mest relevante, da faktorer som 
etnicitet og social baggrund anses som mere relevante at beskæftige sig med. 
Desuden er det altovervejende fokus først og fremmest på opfyldelsen af 95 
procent målsætningen.  
Flere af vejlederne udtrykker dog, at de gerne vil inddrage et kønsperspektiv i 
deres arbejde, men finder det vanskeligt at forene med den hverdag, de agerer i. 
Der efterlyses derfor et tydeligt samspil mellem ligestillingsforpligtelsen og UUs 
kerneydelse og hvorledes disse kan supplere hinanden.  
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KAPITEL 4 

 

  

4 ANBEFALINGER 
 

I det følgende præsenteres en række anbefalinger, som tager udgangspunkt i 
undersøgelsens empiriske materiale. Anbefalingerne er således udarbejdet på 
baggrund af den indsigt, IMR har opnået gennem interviewene med vejlederne 
og henvender sig til de tre modtagergrupper; ministerielt niveau, kommunalt 
niveau og UU-institutionerne, herunder ledelse og UU-vejledere.  Det er IMRs 
vurdering, at hvis der skal skabes øget opmærksomhed og bevidsthed omkring 
kønnets rolle i vejledningen samt til ligestillingsforpligtelsen, er der brug for 
handling og systematiske tiltag, der kan bidrage til dette.                                                                                                                          
Ligestillingslovens § 4 beskriver offentlige myndigheders forpligtelse til at 
indarbejde et køns- og ligestillingsperspektiv i al planlægning og forvaltning. 
Denne forpligtelse gælder på alle forvaltningsområder og for alle ansvarlige 
myndigheder, uanset niveau.  
 

4.1 ANBEFALINGER TIL MINISTERIELT NIVEAU 
 
Anbefaling 1 
Ligestillingsforpligtelsen inden for  UUs område. 
IMR anbefaler, at Undervisningsministeriet over for alle relevante 
myndighedsled, gennem overordnede mål tydeliggør, hvad 
ligestillingsforpligtelsen indebærer og hvordan den gennemføres i relation til 
UUs vejledningsaktiviteter.  
 
Ministeriet skal indarbejde ligestilling i dets forvaltning af vejledningsområdet, 
herunder UU-området.  Undersøgelsen viser, at UU-institutionerne har et meget 
sparsomt kendskab til Ligestillingslovens § 4. Desuden opfattes 
kønsmainstreaming som et abstrakt begreb, hvis formål ikke er tydeligt at forstå i 
relation til vejledningsarbejdet. Der er derfor et behov for at fastsætte og 
formidle ligestillingsmål for UU-området samt anvisninger på, hvor disse mål kan 
indarbejdes i den samlede vejledningsindsats.  Det er samtidig nødvendigt, at 
fagfeltet identificerer, hvordan disse ligestillingsmål kan forenes med 
kerneydelsen. Det vil sige, hvor disse mål kan fremme vejledningens kerneydelse 
og hvor de kan udgøre en vanskelighed, og  at de ansvarlige myndigheder tager 
stilling til, hvordan den faglige og praktiske indarbejdelse af ligestillingsmålene 



 

35 

kan gennemføres.                                                                                             
Når Undervisningsministeriet løfter sin del af ligestillingsforpligtelsen, medvirker 
ministeriet til at kommunerne bedre kan løfte deres del af 
ligestillingsforpligtelsen.  
 
Anbefaling 2 
Uddannelses, - erhvervs,- og arbejdsmarkedsorientering (UEA).  
IMR anbefaler, at kønsperspektivet i UEA-undervisningen styrkes både i 
indskoling, mellemtrin og udskoling.  
 
Undersøgelsen viser, at UU-vejlederne i høj grad ser UEA-undervisningen spille 
en rolle i forbindelse med at øge både lærernes og de unges bevidsthed om køn 
og kønsstereotyper i forhold til uddannelsesvalg og arbejdsmarkedet. IMR 
anbefaler således, at Undervisningsministeriet overvejer at tildele UEA-
undervisningen et selvstændigt antal timer eller udvikle indsatser, hvor emner 
som ligeværd, ligestilling, kønsstereotyper mv. bliver integreret mere i de 
obligatoriske fag.  
 
Desuden kan kønsperspektivet med fordel tænkes ind i det pågående arbejde for 
den nyligt nedsatte arbejdsgruppe, som har til opgave at videreudvikle nye 
Fælles Mål for UEA-undervisningen.   
 
Endvidere anbefales det, at Undervisningsministeriet opfordrer kommunerne  til 
at  indtænke UEA-undervisning i de kommende aktivitetstimer (jf. den 
kommende folkeskolereform), eksempelvis ved inddragelse af UU-vejledere, 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 
 
Anbefaling 3 
Diplomuddannelsen for uddannelses-, erhvervs,- og karrierevejledning. 
IMR anbefaler, at Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 
Uddannelser inkluderer teoretisk og praktisk undervisning i kønsbevidst 
vejledning i curriculum for diplomuddannelsen for uddannelses-, erhvervs- og 
karrierevejledning.  
 
Undersøgelsen peger på, at UU-vejlederes kønsbevidsthed i højere grad bør 
styrkes, hvilket kan ske gennem kønsmainstreaming af diplomuddannelsen. 
Dette indebærer eksempelvis undervisning i et køns- og ligestillingsperspektiv, 
som skal være med til at klæde vejlederne på til at blive og agere kønsbevidste i 
deres vejledning. Det anbefales ligeledes at indskrive i studieordningen, at 
uddannelsen indeholder undervisning i viden om køn, ligestilling og ligeværd i 
samspil med uddannelse med sigte på at styrke en kønsbevidst 
vejledningspraksis.                                                                                               
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Endvidere anbefales det, at der inkluderes undervisning om kønsmainstreaming 
og ligestillingsforpligtelse således, at landets UU-vejledere bliver bekendte med  
den forpligtelse,  de i fremtiden skal arbejde under som ansatte ved en offentlig 
myndighed (jf. Ligestillingsloven).  
 

4.2 ANBEFALINGER TIL DET KOMMUNALE NIVEAU 
 
Anbefaling 1 
Kendskab til ligestillingsforpligtelsen skal styrkes og opfyldelse af 
ligestillingsforpligtelsen prioriteres.  
IMR anbefaler, at kommunerne gennem konkrete mål sikrer, at UU-centrenes 
ledelse og medarbejdere kender til ligestillingsforpligtelsen.  
 
Kommunerne skal indarbejde ligestilling i deres forvaltning af UU-området. 
Undersøgelsen peger på, at UU-centrenes ledelse og medarbejdere har et 
begrænset kendskab til ligestillingsforpligtelsen. Kommunerne har blandt andet 
et ansvar for, at UU-ledelsen og UU-vejlederne får det fornødne kendskab til 
forpligtelsen, og kan agere herefter, jf. Ligestillingsloven § 4. Det skal 
tydeliggøres, hvad ligestillingsforpligtelsen indebærer, og hvordan den 
gennemføres bedst i forbindelse med UUs vejledningsaktiviteter, for herigennem 
at forpligte UU-centrene på dette.   
 
En sammentænkning af UUs hovedmålsætning og den kommunale 
ligestillingspolitiske målsætning kan ligeledes styrke dette arbejde. Eksempelvis 
kan UU-centrene med fordel inddrages i arbejdet med kommunens 
ligestillingsredegørelse ved at give input til ligestillingsredegørelsen, som kan 
synliggøre kommunens initiativer og indsatser på ungdomsuddannelsesområdet. 
På den måde opnås sammenhæng mellem UUs målsætning og de 
ligestillingspolitiske mål, eftersom UU ikke kan og skal løfte denne opgave alene. 
Når kommunerne  løfter deres del af ligestillingsforpligtelsen, medvirker de til, at 
UU-centrene bedre kan løfte deres del af ligestillingsforpligtelsen.    
 

4.3 ANBEFALINGER TIL UU-INSTITUTIONERNE 
 
Anbefaling 1  
Kendskab til ligestillingsforpligtelsen skal styrkes og opfyldelse af 
ligestillingsforpligtelsen prioriteres. 
IMR anbefaler, at UU-ledelsen tager initiativer til at styrke ledelsens og 
vejledernes kendskab til ligestillingsforpligtelsen og muligheder for at efterleve 
denne.  
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Undersøgelsen peger på, at størstedelen af de interviewede UU-vejledere ikke 
har kendskab til ligestillingsforpligtelsen, herunder § 4. Samtidig efterlyser 
vejlederne anvisninger fra ledelsen i forhold til, hvordan de skal tilrettelægge 
ligestillingsarbejdet bedst muligt. En kontinuerlig varetagelse af kønsperspektivet 
i vejledernes praksis, kan ske gennem udvikling af handlingsplaner og 
måleindikatorer og vil medføre, at UU-centrene som serviceudbydere sikrer et 
køns- og ligestillingsperspektiv i arbejdet, og derved efterlever § 4. 
 
Anbefaling 2  
Vejledningen skal bidrage til at skabe lige muligheder uanset køn i valg af 
uddannelse. 
IMR anbefaler, at UU sikrer, at vejledningen ikke er begrænset af 
kønsstereotype forestillinger om uddannelse og arbejde.  
 
Undersøgelsens resultater viser, at der er forskel på, hvilke 
uddannelsesmuligheder, der bliver fremlagt og uddybet alt efter den unges køn, 
hvilket kan være en barriere for reelt at sikre lige muligheder for den unge i 
forbindelse med uddannelsesvalg. En øget bevidsthed omkring kønsperspektivet, 
og et fokus på egen praksis, vil bidrage til, en større bevidsthed om, hvorvidt 
vejledningspraksissen påvirkes af kønsstereotype forestillinger om køn og 
uddannelse.  
 
Anbefaling 3 
Indsatser, som synliggør unge, der har foretaget kønsutraditionelle 
uddannelsesvalg.  
IMR anbefaler, at UU-centrene gør brug af unge, der har foretaget 
kønsutraditionelle valg som en ressource i vejledningsarbejdet.  
 
Brugen af rollemodeller nævnes løbende af vejlederne som et nyttigt redskab til 
motivation af de unge og som et redskab, der kan være med til at åbne de unges 
øjne for de mange muligheder, der foreligger. Mange har især gode erfaringer i 
forhold til indsatser over for unge med etnisk minoritetsbaggrund, og omtaler 
disse initiativer positivt. Ifølge vejlederne er der et behov for, at de unge møder 
andre unge, som har foretaget kønsutraditionelle valg, for at kunne skabe den 
nødvendige identifikation og inspiration. Disse skal dog ikke være medvirkende 
til at fremstille nogle valg som bedre end andre, og ej heller reproducere 
kønsstereotyper, men derimod vise, at man i valg af uddannelse ikke skal lade sig 
begrænse af stereotype forestillinger om køn. Inddragelse af unge, der har 
foretaget kønsutraditionelle valg vil kunne anvendes i kollektiv vejledning, til 
forældremøder, uddannelsesmesser, virksomhedsbesøg m.m..  
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Anbefaling 4 
Aktiv brug af statistik. 
IMR anbefaler, at UU anvender kønsopdelte data. 
 
Undersøgelsen peger på, at UU-centrene, herunder vejlederne, ikke gør aktivt 
brug af de tilgængelige kønsopdelte data i deres arbejde. Brugen af kønsopdelte 
data kan være med til at give indsigt i kønsfordelingen på de forskellige 
uddannelser, i UUs brugergruppe og i, hvorvidt UU-vejledningen henvender sig 
lige godt til kønnene.                                                                                                        
For at vejlederne kan arbejde mere systematisk og vidensbaseret ud fra de 
kønsopdelte data, bør ledelsen stille bearbejdet statistikmateriale til rådighed på 
de relevante platforme, som vejlederne gør brug af. Ligeledes kan det overvejes 
at anvende statistikker, til at belyse samspillet mellem flere parametre, 
eksempelvis køn og etnicitet, køn og frafald, køn og parathedsvurdering med 
mere.  
 
 
Anbefaling 5 
Differentieret vejledning. 
IMR anbefaler at, UU-centrene overvejer, hvordan et kønsperspektiv sikres i 
den differentierede vejledning.  
 
Den differentierede vejledning (jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af 
ungdomsuddannelse og erhverv) medfører, at der er to grupper af unge, som 
skal vejledes og vejledes forskelligt. Den første gruppe er dem, der kan klare sig 
selv, og som ikke tilbydes yderligere vejledning end de faste 
vejledningsaktiviteter. Den anden gruppe er dem, der kræver en ekstra 
vejledningsindsats, og som derfor tilbydes ekstra vejledningssamtaler, 
brobygningsforløb mm.. Vejlederne i undersøgelsen giver udtryk for, at det 
netop er den gruppe af unge, de ikke skal beskæftige sig med i følge 
lovgivningen, som vælger mest kønstraditionelt. Det anbefales således at 
indtænke et kønsperspektiv i de vejledningsaktiviteter, som tilbydes den samlede 
gruppe af unge,  for eksempel i forbindelse med den kollektive vejledning i 
folkeskolen, således at ligestillingsforpligtelsen efterleves. Indtænkning af et 
kønsperspektiv i grundvejledningen giver mulighed for at udfordre de unges 
forestillinger om køn og uddannelse, hvilket er en nødvendighed for at skærpe 
de unges bevidsthed om, hvordan forestillinger om kønnet påvirker deres 
uddannelsesvalg. 
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2012 
http://www.uu.kk.dk/sites/default/files/uploads/public/Resultater/statistik_herk
omst_1._10_2012.pdf 
 
UU Nordvestjylland www.uunordvestjylland.dk 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142784
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145631
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=20929
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132544
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132815
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Vejledning/Muligheder-for-vejledning/Fra-grundskole-til-videregaaende-uddannelser/Ungdommens-uddannelsesvejledning
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Vejledning/Muligheder-for-vejledning/Fra-grundskole-til-videregaaende-uddannelser/Ungdommens-uddannelsesvejledning
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Vejledning/Muligheder-for-vejledning/Fra-grundskole-til-videregaaende-uddannelser/Ungdommens-uddannelsesvejledning
http://www.uu.kk.dk/
http://www.uu.kk.dk/sites/default/files/uploads/public/UEA/kursustilbud13_14www_2.pdf
http://www.uu.kk.dk/sites/default/files/uploads/public/UEA/kursustilbud13_14www_2.pdf
http://www.uu.kk.dk/sites/default/files/uploads/public/Resultater/statistik_herkomst_1._10_2012.pdf
http://www.uu.kk.dk/sites/default/files/uploads/public/Resultater/statistik_herkomst_1._10_2012.pdf
http://www.uunordvestjylland.dk/
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UU Nordvestjylland: FTU tilmelding  fra folke – fri – og privatskoler forår 2013:  
Lemvig:www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nor
dvestjylland/Statistik/FTU/2013/ftu-Lemvig-Kommune-2013.pdf 
Holstebro:www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_
Nordvestjylland/Statistik/FTU/2013/ftu-Holstebro-Kommune-2013.pdf 
Struer:www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nord
vestjylland/Statistik/FTU/2013/ftu-Struer-Kommune-2013.pdf 
 
UU Nordvestjylland vedr. UEA www.uunordvestjylland.dk/skolen/uea/   
 
UU Nordvestjylland Virksomhedsplan 2013 
www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nordvestjyl
land/Virksomhedsplan-2013.pdf 
 
 
 
 

http://www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nordvestjylland/Statistik/FTU/2013/ftu-Lemvig-Kommune-2013.pdf
http://www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nordvestjylland/Statistik/FTU/2013/ftu-Lemvig-Kommune-2013.pdf
http://www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nordvestjylland/Statistik/FTU/2013/ftu-Holstebro-Kommune-2013.pdf
http://www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nordvestjylland/Statistik/FTU/2013/ftu-Holstebro-Kommune-2013.pdf
http://www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nordvestjylland/Statistik/FTU/2013/ftu-Struer-Kommune-2013.pdf
http://www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nordvestjylland/Statistik/FTU/2013/ftu-Struer-Kommune-2013.pdf
http://www.uunordvestjylland.dk/skolen/uea/
http://www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nordvestjylland/Virksomhedsplan-2013.pdf
http://www.uunordvestjylland.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/UU_Nordvestjylland/Virksomhedsplan-2013.pdf
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BILAG 

 

BILAG I 
 
VISUELT DIALOGREDSKAB 
 

 
Redskabet er udviklet i samarbejde med BiggerPicture.dk 
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BILAG 2 
 
INTERVIEWGUIDE TIL VEJLEDERE 
 
Introduktion  
Baggrund 
Kønsopdelingen i det danske uddannelsessystem kommer til udtryk ved, at 
piger/kvinder dominerer uddannelser inden for omsorg, sundhed, kontor og 
humaniora, mens drenge/mænd dominerer inden for håndværk, teknik, it og 
naturvidenskab. 
Konsekvenserne af denne opdeling kan være uhensigtsmæssige, idet 
arbejdsmarkedet bliver ufleksibelt, flaskehalse opstår, og menneskelige 
ressourcer og talenter ikke udnyttes. 
Med projektet vil vi undersøge, hvilken rolle køn spiller i vejledningen og i 
forbindelse med de unges uddannelsesvalg og om, der eksisterer en forestilling 
om, at bestemte evner og interesser opfattes at ligge mere til piger, mens andre 
ligger mere til drenge. Derudover ønskes der at undersøge vejledernes kendskab 
til ligestillingsforpligtelsen, som de er underlagt som kommunalt ansatte.   
Projektet er støttet af Ligestillingsministeriets pulje til fremme af ligestilling 

 Båndoptagelse 

 Anonymisering 

 Temaerne: Vejledning, køn, uddannelsesvalg, 
ligestillingsforpligtigelse, aktører i spil. 

 
Vejledningen 

 Præsentér dig selv (alder, uddannelse m.m.).  
- Hvor mange år har du været vejleder? 
- Hvad lavede du før? 

 Hvem er din målgruppe?  

 Har I nogen vejledning til, hvordan I skal vejlede (fx om UU-centret 
har en bestemt profil)? 

 
Køn 

Køn / uddannelsesvalg 

 Ser du køn spille en rolle ifm. de unges uddannelsesvalg? I hvilke 
tilfælde? 

 Hvad er din erfaring med, hvilke uddannelser, der tiltaler henholdsvis 
piger og drenge? 

 Kan du se en bestemt udvikling ift. uddannelsesvalg for henholdsvis 
piger og drenge? 

 
Køn / vejledning 
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 Hvor bevidst er du om, hvilken rolle køn spiller i vejledningen 
(kønsbevidst)?  

 Vejleder du / præsenterer du forskellige uddannelsesmuligheder alt 
efter om du sidder overfor en pige eller dreng? 

 Oplever du, at kønsstyrede uddannelsesvalg er et problem? Hvorfor? 

 Hvis ja, hvad kan man gøre for at nedbryde de kønnede barrierer? 
 
 
Kønsutraditionelle valg / kønstraditionelle valg 

 Hvad tænker du, når jeg siger kønsutraditionelt valg? Omvendt, hvad 
tænker du, når jeg siger et kønstraditionelt valg? 

 Har du erfaringer med unge, som har foretaget et kønsutraditionelt 
valg? 

 Hvad var motivationen / påvirkningen til det gældende 
kønsutraditionelle valg? 

 Hvor gamle er de unge typisk, når de foretager et kønsutraditionelt 
valg? Hvor er de henne i uddannelses/vejledningsforløbet?  

 Når du oplever en ung, som ønsker at foretage et kønsutraditionelt 
valg, hvordan vejleder du dem så? Advarer du dem? Opmuntrer dem? 
Skaber et perspektiv for dem? 

 Taler du med dine kollegaer, når en ung har foretaget et 
kønsutraditionelt valg? Deler du dine oplevelser med dem (både 
positive og negative)? Registrerer I det et sted? 

 Ser du det som din rolle at vejlede i kønsutraditionelle valg og udvide 
de unges horisont? 

 Udfordrer du nogensinde de kønstraditionelle valg? Fx ved at 
introducere en ung, der ved hvad han / hun vil, til andre muligheder? 

 Ifm. vejledningsaktiviteterne i folkeskolen, opmuntrer I så fx drenge til 
at prøve ”pigefag”?  

 Hvad / hvem påvirker, efter din vurdering, de unges uddannelsesvalg? 
 
Forpligtigelse i forhold til at fremme ligestilling og lige muligheder mellem 
kønnene  
Et af formålene med den her undersøgelse, er at undersøge jeres kendskab til 
den her ligestillingsforpligtelse jf. ligestillingsloven.  Den går ud på at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indflydelse 
og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i kvinders og 
mænds lige værd – herunder også uddannelse.  
 
Ifølge Ligestillingsloven skal offentlige myndigheder inden for deres område 
arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning 
(kønsmainstreaming). 
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Det er altså en kommunal pligt at indtænke ligestillingsperspektivet i arbejdet.  
 

 Kender du til denne forpligtelse? 

 Kender du til, om din forvaltning har en ligestillingspolitik på 
området? 

 Har der været nogen instruktion eller uddannelse fra ledelsen vedr. 
dette emne? 

 Ved du, om ledelsen er klar over, om I lever op til denne 
ligestillingsforpligtelse? 

 Hvordan ser du din rolle i forhold til denne forpligtelse om ligestilling? 
Hvordan har det relevans? 

 Tænker du over dette, når du vejleder? 

 Har du nogle overvejelser omk. at skulle leve op til 
ligestillingsforpligtelserne vs. fx behovet på arbejdsmarkedet? 

 Hvad skal der til for, at du får bedre kendskab til forpligtelsen og kan 
få blik for ligestillingsperspektivet i vejledningen? 

- Vejledning 
- Politiske retningslinjer 
- Vurderingsværktøj 
- Efteruddannelse 

 
 
Andre aktører 
I den afsluttende del af dette interview, skal vi tale om de andre aktører, som 
befinder sig i dette felt.  
Her inddrager vi en kreativ metode38, hvor du skal tegne forholdet mellem dig / 
din vejledning og de aktører, som du ser som hhv. støttende eller hæmmende i 
forhold til at fremme unges utraditionelle uddannelsesvalg (på baggrund af deres 
køn).  
 
(Mulige aktører som kan bringes på banen: ledelsen, forældrene, 
uddannelsesstederne, skolelærerne, arbejdsgivere, medierne m.m.)  
 
Supplerende 
Hvordan ser du dit samarbejde med grundskolen ift. UEA-undervisningen 
(Uddannelses-, Erhvervs-, og Arbejdsmarkedsorientering), hvor et af formålene 
er at orientere om ligestilling og ligeværd ift. uddannelse og arbejdsmarkedet. 
Hvordan understøtter I hinanden?  
 

 Hvad kunne fremme dine muligheder som vejleder for at ændre på de 
kønspåvirkede uddannelsesvalg? 
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 Hvad ser du som den største barriere ift. at støtte op omkring unges 
utraditionelle uddannelsesvalg?  

 
Afslutning 

 Tak for hjælpen 
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BILAG 3 
 
INTERVIEWGUIDE TIL FOKUSGRUPPEINTERVIEW 
 
Introduktion 

 Præsentation  

 Alder, uddannelse mm. 

 ”Drengefag” og ”pigefag” 

 Hvad tænker du som typiske ”drengefag” og ”pigefag”? 

  Hvorfor? 
 
Kønsutraditionelle valg 

 Man taler om et kønsutraditionelt valg, når en ung tager et valg, som man ikke 
umiddelbart forventer og som ikke er typisk 

  Har I erfaringer med kønsutraditionelle valg? Kender I nogle, der har taget 
sådant et valg? 

  Hvad synes I fx om en dreng, der gerne vil sygeplejerske? Eller en pige, der 
gerne vil være computerspilsudvikler? 

 
Køn og uddannelsesvalg 

 Tror I det er svært for en pige at blive mekaniker? 

  Tror I det er svært for en dreng at være SOSU-assistent? 

 Hvad tænker du, når jeg siger produktionsskole, teknisk skole, gymnasium? 
 
Informationsmaterialer  

 Foldere: Henvender den sig til dig? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

 Video: Hvad tænker I om det, I lige har set? Hvad synes I om, at det var en 
dreng, som præsenterede sygeplejerskefaget? Hvad synes I om, at det var en 
pige, som præsenterede transport og logistik? 

 Kan en video som denne påvirke jeres valg? Hvad betyder det, at det er en 
ung, som præsenterer et utraditionel valg i denne video? 

 Eller skal der noget helt andet til for, at I ville overveje et utraditionelt valg? 

 Hvis ja, hvad? 

 Hvis nej, er der intet, som kan få jer til at overveje et utraditionelt valg?  

  Er video et godt medie for at fange jeres opmærksomhed omkring andre 
uddannelsesmuligheder? 

 Hvor søger I viden om uddannelser? 
 
Vejledning 

 Hvem søger I råd hos angående uddannelsesvalg?  

 Hvem påvirker dit valg af uddannelse (forældre, søskende mm.)? 
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 Hvor meget bruger du din UU-vejleder?  

 Har din UU-vejleder præsenteret dig for uddannelser, som du ikke selv havde 
tænkt på? 
 

Afslutning 
Tak for jeres hjælp!  
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SLUTNOTER 

 

 
 
1 Mænd og kvinder på Kønsdominerede uddannelser, Epinion,2013:7 
2 Kønsarbejdsdelingen er den største enkeltårsag til lønforskellen mellem mænd 
og kvinder. Den er i dag almindeligvis ca. 17,7 % 
(http://www.socialpaedagogen.dk/da/arkiv/2010/12-2010/loenkommission-
afstanden-til-ligeloen-10-aar.aspx) 
3 Filmen er udviklet i samarbejde med Kadaver og vil blandt andet kunne findes 
på www.menneskeret.dk/projekter/uu  
4 Dialogredskabet er udviklet i samarbejde med BiggerPicture.dk 
5 Epinion foretog på foranledning af IMR i perioden 23. oktober til 4. november 
2013  en rundspørge blandt UU-vejledere. En UU-vejleder fra hver af landets 53 
UU-centre blev kontaktet. Denne undersøgelse er repræsentativ for UU-centrene 
i Danmark, men ikke for UU-vejlederne. IMR vurderer, at tallene fra 
undersøgelsen ikke kan stå alene, hvorfor undersøgelsen ikke er videre 
inddraget, men udelukkende anvendes til intern brug. 
6 Se for eksempel Holt et al., 2006; Henningsen, 2010 ; Lønkommissionen,2010. 
7 Signe Lehn-Christiansen har blandt andet før Vejledningsreformen i 2004 
undersøgt kønnets rolle i vejledningen. I Kønsblind vejledning (Lehn:2003) 
skelner Lehn-Christiansen mellem begreberne kønsblind og kønsbevidst. 
Kønsblind betyder, at kønnet gøres usynligt og ikke tillægges yderligere 
betydning i forbindelse med vejledningen. Kønsbevidst vil derimod sige, at man 
forholder sig til køn og er bevidst om, hvilken rolle det spiller i vejledningen. 
8 Lehn-Christiansen, 2008; Lehn,2003 ; Hansen,1999.  
9 Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i 2013 valgt at erstatte begrebet 
"kønsmainstreaming" med begrebet "ligestillingsvurdering".  
Kønsmainstreaming/ligestillingsvurdering er en internationalt anerkendt strategi 
og metode, der handler om at integrere køn og ligestilling i kerneopgaverne i den 
offentlige forvaltning, eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af  lovforslag 
og i forbindelse med  varer- og tjenesteydelser. IMR har valgt fortsat at benytte 
begrebet kønsmainstreaming. 
10 Denne 95 % målsætning indgår i aftalen ”Flere unge i uddannelse og job” 
(Ungepakke II), som blev indgået i november 2009 mellem den daværende VK-
regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.   
11  For mere information om Ungdommens Uddannelsesvejledning henvises til 
følgende link: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-
dagtilbud/Vejledning/Muligheder-for-vejledning/Fra-grundskole-til-
videregaaende-uddannelser/Ungdommens-uddannelsesvejledning  

http://www.socialpaedagogen.dk/da/arkiv/2010/12-2010/loenkommission-afstanden-til-ligeloen-10-aar.aspx
http://www.socialpaedagogen.dk/da/arkiv/2010/12-2010/loenkommission-afstanden-til-ligeloen-10-aar.aspx
http://www.menneskeret.dk/projekter/uu
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Vejledning/Muligheder-for-vejledning/Fra-grundskole-til-videregaaende-uddannelser/Ungdommens-uddannelsesvejledning
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Vejledning/Muligheder-for-vejledning/Fra-grundskole-til-videregaaende-uddannelser/Ungdommens-uddannelsesvejledning
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Vejledning/Muligheder-for-vejledning/Fra-grundskole-til-videregaaende-uddannelser/Ungdommens-uddannelsesvejledning
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12 UU Nordvestjylland Virksomhedsplan 2013 
13 UU København er delt ind i område Øst: 13-17 årige og område Vest: 13-17 
årige. Desuden 10.klasse, 18-24 år, EGU og STU samt vejlednings- og 
afklaringstilbud og sektorvejledere (http://www.uu.kk.dk/ungdommens-
uddannelsesvejledning-koebenhavn). 
14 Der var oprindeligt indgået aftaler med flere vejledere, men på grund af 
foråret 2013s lærerlockout, måtte flere planlagte interviews aflyses og det var 
sidenhen ikke muligt at lave nye aftaler.  
15 Til denne undersøgelse har IMR gjort brug af UU Nordvestjyllands FTU 
tilmeldinger fra folke,- fri- og privatskoler forår 2013 og statistik fra 
www.optagelse.dk bearbejdet af UU København.  
16 Dette paradoks nævnes også i Lehn-Christiansens undersøgelse fra 2003. På 
den ene side fremstilles kønnet som værende uden betydning og på den anden 
side, er der en klar fornemmelse af, hvilken rolle kønnet spiller i forhold til 
uddannelsesvalg (Lehn, 2003). 
17  Lignende stereotype kønsopfattelser beskriver Signe Thidemann Faber i sin 
undersøgelse af kvinder, køn og politiarbejde, hvor emotionalitet, empati, 
uselvstændighed og tilbageholdenhed knyttes til det feminine, hvorimod der til 
det maskuline tilknyttes karakteristika som autoritet, magt og handling (Emerek 
& Holt, 2008).    
18 Et kønsutraditionelt valg defineres som et valg, der bryder med de 
dominerende forestillinger om, hvad henholdsvis drenge og piger forventes at 
vælge. Et valg kan defineres som kønsutraditionelt, når det fremstår som atypisk 
og uventet i forhold til den kønssammensætning, som er på 
uddannelsesinstitutionerne og på arbejdsmarkedet i dag. (Unges valg af 
uddannelse og job – udfordringer og veje til det kønsopdelte 
arbejdsmarked,2004:6).  Der brydes altså med den dominerende forestilling om, 
hvilke valg henholdsvis en dreng og en pige forventes at træffe, ud fra et 
kulturelt og statistisk perspektiv. For at kønssammensætningen på et fag er 
ligestillet, taler man om en procentuel fordeling på 60/40.  
19 Eksemplet med, hvornår og hvorfor køn spiller en rolle i vejledernes praksis 
stemmer overens med undersøgelser af Signe Lehn-Christiansen, som beskriver, 
at det er, når der brydes med den kulturelt forankrede forestilling om koblingen 
mellem køn og uddannelse, at køn kommer til at ”fylde noget” / ”støje” (Lehn-
Christiansen i CEFU, 2010). 
20 Flere undersøgelser peger på, at drenge ofte møder privilegier i arbejdslivet 
”på grund” af deres køn, hvorimod piger oplever at være på mandsdominerede 
arbejdspladser ”på trods” af deres køn. Se for eksempel Unges valg af 
uddannelse og job, 2004. Center for Ligestillingsforskning v. Roskilde 
Universitetscenter    
 

http://www.uu.kk.dk/ungdommens-uddannelsesvejledning-koebenhavn
http://www.uu.kk.dk/ungdommens-uddannelsesvejledning-koebenhavn
http://www.optagelse.dk/
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21 Epinions rapport Mænd og kvinder på kønsdominerede uddannelser beskriver 
også denne tendens. De interviewede mandlige sygeplejestuderende fortæller, 
at de af og til skal overbevise deres omgivelser om, at de er heteroseksuelle. 
22 Rapporten Mænd og kvinder på kønsdominerede uddannelser beskriver 
ligeledes, hvordan flere af de kvindelige elever fortæller, at de betragter det som 
attraktivt at være i et fag domineret af mænd, fordi de mener, at mænd er mere 
rolige at arbejde med end kvinder (Epinion, 2013:46).   
23 Epinion undersøger i projektet ”Mænd til kvindeuddannelser og kvinder til 
mandeuddannelser” optaget af minoritetskønnet i forhold til uddannelserne til 
snedker, maskiningeniør, social- og sundhedsassistent og sygeplejerske. Ifølge 
undersøgelsen har det ikke har været muligt at identificere systematiske 
forklaringer på, hvorfor nogle uddannelsesinstitutioner optager større andele af 
minoritetskønnet end andre, men de tydeligste tendenser peger i retning af 
strukturelle forklaringer som historisk udvikling og ændringer i det lokale 
erhvervsliv samt konjunkturændringer, som har haft direkte betydning for mænd 
og kvinders optagelsesmønstre. Mænd og kvinder på kønsdominerede 
uddannelser. Epinion, 2013.  
24 Lehn nævner ligeledes denne tendens i Kønsblind vejledning (Lehn,2003) 
25 Lehn beskæftiger sig ligeledes med dette forhold i Kønsblind vejledning 
(Lehn,2003).  
26 Ifølge en rundspørge fra Danske Erhvervsskoler fra januar – februar 2013, 
fremgår det, at forældre ligger på førstepladsen i forhold til, hvem de unge 
bruger som sparringspartnere forud for valget af ungdomsuddannelse. På 
andenpladsen findes vennerne og på tredjepladsen ligger de unges søskende. 44 
% af de adspurgte oplyser, at UU-vejlederne ikke har haft nogen påvirkning på 
deres valg (http://danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyhedsbreve-de/praxis-mor-
er-den-bedste-studievejleder/rundspoergen-viser/). 
27 Dette bekræftede de unge fra de to fokusgruppeinterviews. Det er først og 
fremmest hos andre, eksempelvis familie og venner, de unge søger råd 
vedrørende valg af uddannelse. 
28 Dette stemmer overens med andre undersøgelser, som netop fremstiller 
forældrenes rolle som værende en af de mest afgørende i forhold til de unges 
uddannelsesvalg. Se blandt andet Pless & Katznelson, 2007; UU-centrenes 
vejledning – Brugerundersøgelse blandt elever i 9.klasse, 10 klasse og 
specialklasse, juni 2012, UNI-C (Danmarks IT-Center for Uddannelse og 
Forskning). 
29 IMR er opmærksom på, at denne såkaldte boglige skoleform også kan have 
konsekvenser for piger. Dels kan det have den konsekvens, at de, der formår at 
tilpasse sig denne læringskultur mistrives på grund af stress som konsekvens af 
et øget forventnings- og præstationspres, og dels kan det have en konsekvens for 
de ikke-boglige piger, som kan have svært ved at tilpasse sig folkeskolens 
 

http://danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyhedsbreve-de/praxis-mor-er-den-bedste-studievejleder/rundspoergen-viser/
http://danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyhedsbreve-de/praxis-mor-er-den-bedste-studievejleder/rundspoergen-viser/
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rammer. I  interviewene udpeges dette dog entydigt som en særlig problematik 
for drenge, hvorfor vi har valgt at fokusere på dette. 
30 Fælles Mål 2009. Uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering.  
Faghæfte 22 
31 Ifølge Folkeskolelovens § 7 indgår følgende obligatoriske emner i 
undervisningen i grundskolen: 
1) Færdselslære, 
2) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 
3) uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.  
Stk. 2. Undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering 
skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. 
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133039) 
32 Vejledningsområdet blev reformeret i 2004 med Vejledningsloven.  
33 Vejlederne møder først de unge i udskolingsperioden, det vil sige 7., 8. og 9. 
klasse 
34 I UU København har man blandt andet taget initiativ til Uddannelsesuge 47, 
hvor målet er, at alle elever på byens grundskoler arbejder med UEA. Til dette 
formål har UU København udarbejdet en række undervisningsforløb for 0. - 9. 
klasse. For videre indsigt se UU Københavns UEA materiale: Uddannelses-, 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering – tilbud fra UEA centret UU København 
2012/2013(http://www.uu.kk.dk/sites/default/files/uploads/public/UEA/kursusti
lbud13_14www_2.pdf) 
35 UEA hos UU Nordvestjylland: http://www.uunordvestjylland.dk/skolen/uea/   
36 At de seneste års politiske fokus har flyttet vejledernes hovedindsats over mod 
især unge, med en svag faglig og udfordrende social eller personlig baggrund 
pointeres også i projektet <XX-it> fra 2013.  I deres samtaler med UU-vejledere 
påpeges behovet for, at også de ”afklarede unge” (de 70 %) kan have brug for 
yderligere vejledning end det sparsomme tilbud, der gives i dag.  
Hvad får piger til at arbejde med it? 2013. Piger med it-kromosom.  
37 Vejlederne udtrykker delte meninger om, hvorvidt vejlederne skal og kan 
udfordre de 70 %. Et er, at det at udfordre de 70 % ikke ligger i rammerne for 
vejledernes arbejde. Noget andet, som flere også udtrykker skepsis over for, er, 
om det egentlig er vejledernes rolle at udfordre dem, som allerede er afklarede.  
38 Den kreative metode skal være med til at give indblik i, hvilke aktører, der er i 
det her felt. 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133039
http://www.uu.kk.dk/sites/default/files/uploads/public/UEA/kursustilbud13_14www_2.pdf
http://www.uu.kk.dk/sites/default/files/uploads/public/UEA/kursustilbud13_14www_2.pdf
http://www.uunordvestjylland.dk/skolen/uea/
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