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Kvindelige automekanikere 
eller mandlige vuggestue-
pædagoger er ikke det, man 
finder mest af på det danske 
arbejdsmarked, der da også 
er et af de mest kønsopdelte 
i Europa. Opdelingen gælder 
både i forhold til fag og sektorer, der 
er domineret af det ene køn, men også 
en stribe jobfunktioner og placeringer 
i arbejdspladsens hierarki knytter 
sig til køn. Opdelingen går igen i 
de unges valg af uddannelse. Pi-
gerne udgør for eksempel fler-
tallet inden for uddannelserne 
i omsorg, sundhed, kontor og 
humaniora, mens mændene 
dominerer inden for håndværk, 
teknik, it og naturvidenskab.

»Der er helt åbenlyse skævhe-
der, som betyder noget for den 
enkeltes muligheder. Samfunds-
mæssigt er der en risiko for, at vi 
ikke får fuldt udbytte af den enkel-
tes potentiale, og så har vi jo en lov-
givning, som gerne skulle sikre, at alle 
uansat køn har lige muligheder. Så der 
er nok at tage fat i,« siger næstformand 
i Danmarks Vejlederforening Carla 
Tønder Jessing, der har siddet med i 
”Udvalget om ligestilling i dagtilbud og 
uddannelse”. Udvalget blev nedsat af 
minister for børn, undervisning og lige-
stilling, Ellen Trane Nørby, i maj 2016 
og gjorde en rapport færdig lige inden 
jul. Rapporten er dog ikke offentlig-

gjort endnu. 
»Jeg har kontaktet ministeriets folk, 

og de håber, at den kan blive lagt frem 
i april måned,« siger Carla Tønder Jes-
sing og håber, at rapporten vil give lige-
stillingsdebatten en vitaminindsprøjt-
ning.

Kønstraditionel vejledning
»Ligestilling handler jo om menne-
skerettigheder og har været på banen 
længe, men det er som om, det dukker 

op og fylder en del i en periode og 
så går lidt i glemmebogen igen,« siger 

professor i karrierevejledning 
ved Universitetet i Sydøst-
norge, Peter Plant. I begyn-
delsen af 00´erne lavede han 
en undersøgelse, der viste, 
at vejlederne ikke gjorde 
særlig meget ud af at udfor-
dre de unges kønsspecifikke 
uddannelsesvalg. Dengang 
var det kun 10 procent af 
vejlederne, der mente, at li-

gestillingsperspektiver burde 
indgå i vejledningen, mens 70 
procent mente, at vejlednin-

gen ikke kunne rykke særlig 
meget ved elevens køn-
straditionelle valg og der-
for opgav at inddrage det 
i vejledningen. 20 procent 
fandt det desuden uetisk at 
forsøge at påvirke de unge i 
en bestemt retning.
»Det er mig bekendt ikke 

blevet undersøgt siden, men jeg tror 
ikke, at tallene har ændret sig radikalt,« 
siger Peter Plant og tilføjer, at ligestil-
lingsdebatten ofte har haft fokus på 
pigerne og deres udfordringer, men at 
man skal huske, at der er et køn mere.

Drengene er pressede
»Ofte diskuterer man hvilket køn, der 
klarer sig bedst, og i den sammenhæng 
halter drengene efter. De er pressede 

Vejledningen bør være 
kønsblind
Vi har et kønsopdelt arbejdsmarked, og de unge tager kønsspecifikke uddan-
nelsesvalg. Et udvalg nedsat af den tidligere ligestillingsminister er lige på 
trapperne med en rapport, der blandt andet opfordrer til, at vejledningen i 
alle sammenhænge udfordrer kønsstereotype uddannelsesvalg. Det kræver 
en bevidst indsats af vejlederne, som skal kunne se gennem deres egne ste-
reotype kønsopfattelser 
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på en række områder. De bliver ikke 
uddannelsesparate i samme tempo 
som pigerne, De har større frafald i 
ungdomsuddannelserne, de drikker 
mere, kører for hurtigt, fylder mere 
i statistikker om ungdomskriminalitet 
og alt det der. Så drengene bliver let 
tabere,« siger Peter Plant, der synes, 
at både piger og drenge har en række 
udfordringer, så han ser gerne, at der 
er fokus på begge køn.  

Manden taber
Psykoterapeut og forfatter Carl-Mar 
Møller ser manden som en taber. Spe-
cielt på det følelsesmæssige område, 
synes han, at drengene falder bag ud af 
dansen.

»Mændene er handicappede i forhold 
til at forstå og arbejde med følelser og 
konflikter. Det betyder, at de enten un-
dertrykker egne behov og trækker sig 
eller tyer til vold, når de bliver udfor-
dret på deres følelser,« siger han. Flere 
kvinder i mandeerhverv og en højere 
grad af ligestilling ser han som en af ve-
jene frem.

»Høj grad af ligestilling giver en bed-
re samfundsøkonomi, og hvis drengene 
er mere sammen med pigerne, lærer 
de mere om sig selv og deres følelser, 
og så er det jo også sjovere, når begge 
køn er sammen,« siger han og tilføjer, 
at hvis vejledningen skal være med til 
at ændre på kønsstereotyperne kræver 
det, at vejlederne har rigtig god tid til 

at udfordre de unges forestillinger.
»Og så er det vigtigt, at man bliver 

vejledt af en af sit eget køn,« siger han.
Peter Plant påpeger dog, at der ikke 

er belæg for, at vejlederens køn skulle 
have betydning for vejledningens kva-
litet.

»Det handler mere om den enkelte 
vejleders tilgang til arbejdet, og i for-
hold til køn er det vejlederens evne til 
at se bag om sine egne stereotype op-
fattelser, der er vigtig,« siger han.

Uddannelse er ikke en kamp
Tendensen til at fremstille drengene 
som tabere i uddannelsessystemet, 
sådan som det ofte fremstilles i den 
offentlige debat, giver dog ifølge CE-
FU-rapporten ”Drenge og piger på 
ungdomsuddannelserne” fra 2013  ikke 
den store mening.

»Hele retorikken om vindere og ta-
bere er med til at tegne et billede af 
uddannelse som en konkurrence, hvor 
nogle unge dømmes inde og andre ude. 
Uddannelse og betydningen af uddan-
nelse er meget mere kompleks end det 
– både for den enkelte og for samfun-
det,« hedder det i rapporten, der på-
peger et behov for i stedet at have fo-
kus på, hvad der skal til for at motivere 
og inkludere flere unge af begge køn i 
uddannelsessystemet.

Carla Tønder Jessing er enig i rap-
portens betragtninger. Hun synes, det 
er for simpelt udelukkende at kigge 
på kønnet, da en række andre fakto-
rer som for eksempel socioøkonomisk 
baggrund også spiller ind.

»Ifølge Harriet Bjerrum Nielsen er 
forskellene indenfor det enkelte køn 
for eksempel langt større end forskel-
lene mellem kønnene,« siger hun og 
peger på, at det i den sammenhæng 
er vigtigt, hvilken kønsopfattelse, man 
opererer med.

Biologi eller konstruktion
»I ”Udvalget om ligestilling i dagtilbud 
og uddannelse” diskuterede vi køns-
opfattelser. Og forstås kønnet udeluk-
kende som noget biologisk, levnes der 
for mig at se ikke plads til at ændre på, 
hvordan den aktuelle situation er,« si-
ger Carla Tønder Jessing. I modsætning 
til den biologiske opfattelse kan man se 
køn som en social konstruktion. Her 

Carla Tønder Jessing: »Det er nødvendigt at udligne de køns-
forskelle, der eksisterer, og det stiller krav til vejlederne.«

Psykoterapeut Carl-Mar : »Mændene er handicappede i 
forhold til at forstå og arbejde med følelser og konflikter.« 

//  Jeg har kontaktet 
ministeriets folk, og de 
håber, at rapporten kan 
blive lagt frem i april 
måned. Jeg håber, den 
kan være med til at give 
ligestillingsdebatten en 
vitaminindsprøjtning.

CARLA TØNDER JESSING
>>>
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er det udtalte såvel som uudtalte for-
ventninger, der bestemmer, hvordan vi 
opfatter køn, og det er derfor muligt 
at påvirke og ændre vores måde at be-
tragte kønnet på.

»Der var ikke enighed i udvalget, 
men alle var enige om, at det er nød-
vendigt at udligne de kønsforskelle, 
der eksisterer,« siger hun. Noget, der 
blandt andet stiller krav til vejlederne.

Blinde pletter
»Det er vigtigt, at vejlederne er deres 
egne kønsopfattelser bevidst, at de er 
opmærksomme på egne blinde plet-
ter, og selvfølgelig også de vejledtes 
kønsstereotypiske opfattelser,« siger 
Peter Plant. Han synes desuden, man 
skal være opmærksom på, om de ma-
terialer, man bruger i vejledningen, er 
kønsneutrale.

»For eksempel kunne man godt være 
mere opmærksom på de aktiviteter, 

der er en del af faget uddannelse og 
job,« siger han. Arbejdet med at udfor-
dre de unges kønsopfattelse egner sig 
efter hans mening særdeles godt til de 
kollektive vejledningsaktiviteter.

»Men selvfølgelig bør det også være 
en del af den individuelle vejledning, li-
gesom det bør være en del af praktik-
ken,« siger han.

Danmarks vejlederforening 
støtter anbefalingerne
Carla Tønder Jessing fortæller, at man 
i ”Udvalget om ligestilling i dagtilbud 
og uddannelse” konkret diskuterede at 
udvide praktikken til to uger på 8. og 
9. klasse, 

»Det kunne måske være med til at 
gøre det lettere at udfordre de un-
ges kønsstereotyper, fordi de så er i 
praktik i flere erhverv, og under alle 
omstændigheder bør vejlederne også 
i forhold til praktik udfordre de unges 

kønsspecifikke valg,« siger hun og for-
klarer, at Danmarks Vejlederforening 
støtter alle udvalgets anbefalinger.

»Desværre er rapporten længe un-
dervejs og endnu ikke offentliggjort, 
men generelt opfordrer den til, at de 
unge udfordres på deres kønsopfat-
telse i alle de vejledningsaktiviteter de 

//  Det er vigtigt, at 
vejlederne er deres egne 
kønsopfattelser bevidst, 
at de er opmærksomme 
på egne blinde 
pletter, og selvfølgelig 
også de vejledtes 
kønsstereotypiske 
opfattelser.

PETER PLANT
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møder, at det blandt andet sikres ved 
at forpligte vejledningsinstitutionerne 
i højere grad end nu til at arbejde for 
ligestilling og ved at foreslå en række 
aktiviteter for de institutioner, der 
varetager vejledningsrelaterede opga-
ver,« siger hun og tilføjer, at ligestilling 
også bør fylde mere i vejlederuddan-
nelserne.

En del af uddannelsen
»Vejlederne skal klædes bedre på til ar-
bejdet med ligestillingen,« siger Carla 
Tønder Jessing. Hun ser gerne, at man 
indfører emner om kønsopfattelse 
som obligatoriske på både master- og 
diplomuddannelserne.

»Det blev diskuteret i udvalget, og vi 

Peter Plant: »Ofte diskuterer man hvilket køn, der klarer sig bedst, og i den 
sammenhæng halter drengene efter. De er pressede på en række områder.«

støtter helt klart et sådant forslag. Og 
så skal vi også kigge lidt på vores egen 
forening,« siger hun. 

Kigge nærmere på  
foreningens formål
»I Danmarks Vejlederforening har vi 
ikke udformet vores formål med et 
særligt blik på kønsopfattelsen. Så 
vi skal have gennemgået foreningens 
formål og rettet det til, hvor det er 
nødvendigt,« siger Carla Tønder Jes-
sing. Hun håber, at udvalgets rapport 
snart bliver offentliggjort og ser gerne, 
at den kan være med til at skyde en 
proces i gang, der kan rykke ved det 
kønsopdelte arbejdsmarked og måske 
endda være med til at fremme ligeløn.

LIGESTILLINGSLOVEN
skal sikre, at mænd og kvinder behand-
les lige både i det offentlige og i det pri-
vate erhvervsliv. Loven forpligter også 
alle offentlige myndigheder til at arbejde 
for at fremme ligestilling.

§ 1  beskriver formålet med 
loven

“Lovens formål er at fremme ligestilling 
mellem kvinder og mænd, herunder lige 
integration, lige indflydelse og lige mu-
ligheder i alle samfundets funktioner 
med udgangspunkt i kvinders og mænds 
lige værd. Lovens formål er desuden at 
modvirke direkte og indirekte forskels-
behandling på grund af køn samt at mod-
virke chikane og sexchikane”.

§ 2 forbyder kønsdiskrimination
“Ingen må udsætte en anden person for 
direkte eller indirekte forskelsbehand-
ling på grund af køn. En instruktion om 
at forskelsbehandle en person på grund 
af køn betragtes som forskelsbehand-
ling”.

§ 4  pålægger offentlige myndig-
heder at arbejde for ligstil-
ling

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

Kilde: dr.dk/skole
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