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De billeder af uddannelserne, som vejledningen formidler til 
de unge, kan rumme skjulte kønsklichéer. Et nærmere kig på 
Undervisningsministeriet digitale uddannelsesguide afslører 
fx, at forestillingen om pigefag og drengefag lever i bedste 
velgående. Sine Lehn-Christiansen fra Rosklide Universitet har 
foretaget en kritisk læsning af uddannelsesguiden. 

Køn og vejledning

At køn spiller en rolle i de unges uddannelsesvalg 
er velkendt. Det kan dog være svært at gennem-
skue, hvilken betydning uddannelses- og er-
hvervsvejledningen har for det kønnede uddan-
nelsesvalg. Det er en problemstilling, som ser 
forskellig ud alt efter, hvem man spørger. Lige-
stillingsaktører, politikere, vejledere og unge ud-
dannelsessøgende vil næppe være enige, lige-
som der givetvis vil være store uenigheder in-
denfor hver af disse grupper. 
 Og hvad er problemet egentlig, hvis 
der overhovedet et problem? Er det ikke sådan, 
at alle uddannelser er åbne for alle uanset køn? 
Er det ikke de adgangsgivende karakterer og 
ikke de unges køn, der bestemmer, hvilke uddan-
nelsesvalg der er mulige? Og skal man overhove-
det blande sig? Er det ikke lysten og evnerne, 
der skal være afgørende for hvilken uddannelse 
man vælger? 

Køn i det skjulte
Denne artikel belyser disse spørgsmål med ud-
gangspunkt i to cases, der er hentet fra ug.dk, 
som er Undervisningsministeriets digitale ud-
dannelsesguide. På ug.dk ligger en række por-
trætter af unge og voksne, som fortæller om for-
skellige uddannelser og livet som studerende og 
om erfaringer med job og arbejdsmarkedet. 
 Idéen med at bruge disse cases i artik-
len er ikke at sige noget om uddannelsesguiden 
som vejledningstilbud. Idéen er derimod at vise, 
hvordan køn kan være på spil i vejledningen af 
unge, også når det ikke formuleres direkte. Ca-
sene på ug.dk er karakteristiske for vejlednings-
feltet i den forstand, at køn optræder som mere 
eller mindre skjulte tematikker, selvom det ikke 
er hensigten med casene at sige noget om køn 
og uddannelsesvalg. 

Af Sine Lehn-Christiansen
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Køn er noget, man gør
Der findes en række forskellige teoretiske per-
spektiver på, hvordan køn kan være en del af vej-
ledningen. I min analyse af casene på ug.dk skri-
ver jeg mig ind i en såkaldt sociokulturel tænk-
ning, hvor køn ses som noget, der gøres i relatio-
ner og i konkrete kontekster. 
 I forlængelse heraf anskuer jet vejled-
ning dels som noget sociopolitisk (Watts 2006 ) 
og dels som en styringsteknologi (Dean, 1999). 
Vejledning ses dermed som en institution, der 
opererer på grænsen mellem individ og sam-
fund, og hvor formålet er at styre individers ad-
færd i retning af et uddannelsesvalg. 
 Uddannelsesvalg forstås som unges 
logiske og forståelige reaktioner på eksiste-
rende vilkår i uddannelsessystemet og i samfun-
det, dvs. som en social læreproces, hvor den 
unge over tid lærer at aflæse og udleve de so-
ciale situationer, som de er en del af. Uddannel-
sesvalg kan dermed ses som drevet af unges be-
hov for ’social genkendelse’ (Lykke Nielsen og 
Katznelson 2009). 
 Men hvorfor slå ned netop i teorien? 
Hvorfor ikke komme med en ny metode til at 
tænke køn ind i vejledningen? Eller hvorfor ikke 
benytte lejligheden til at komme med en pep-
talk til de vejledere, der ikke synes det er nød-
vendigt at arbejde med køn? 
 Et svar kan være, at metoder ikke bli-
ver brugt, hvis man ikke kan se pointen med dem. 
Et andet kan være, at metoder ikke i sig selv lø-
ser noget. Og så gør peptalks problemet til et 
spørgsmål om overtalelse og følelser i stedet 
for om dialog og viden. Håbet er, at artiklen vil 
give anledning til refleksioner. Hvordan de kan 
bruges til at ændre praksis, vil jeg lade være op 
til vejlederne. 

Vejledning og subjektpositioner
I artiklen vil jeg anvende begrebet om subjektpo-
sitioner, som er hentet fra en diskurspsykologisk 
tradition, der forstår det menneskelige subjekt 
som noget, der dannes gennem dets relationer 
til omverdenen (Davies & Harré 1990, Lehn-Chri-

stiansen & Holen 2009). Forenklet sagt, så bliver 
man til den, man er, gennem de subjektpositio-
ner, som de relationer, man indgår i, giver adgang 
til.
 Det er fx relationen til vejlederen og til 
vejledningssystemet, der gør det muligt og me-
ningsfuldt at blive vejledt. Faktisk giver det ikke 
mening at positionere sig som ’vejledningssø-
gende’, hvis der ikke er vejledere eller et system, 
der stiller positionen til rådighed. 
 En subjektposition kan hermed for-
stås som et ’sted’, hvor man som menneske får 
adgang til at forstå sig selv, sin omverden og sin 
placering i omverdenen på en særlig måde. Man 
kan tale om, at individet ’positionerer’ sig på for-
skellige måder i forskellige relationer, og at posi-
tioneringerne er gensidigt forhandlede. Subjekt-
positionen er derfor en slags socialt og kulturel 
forhandlet kategori, som individet tager på sig, 
men også gør til sin egen.
 Udover den position som vejlednings-
søgende, som den unge indtager i vejlednings-
systemet, er nok så relevante subjektpositioner 
at nævne i denne sammenhæng de positioner, 
som uddannelses- og erhvervsvalget på sigt gi-
ver adgang til, fx positionen som ’HTX-stude-
rende’ eller ’sygeplejerske’. 

Flere subjektpositioner på én gang
Andre kategorier som fx ’mor’, ’ung’ eller ’muslim’ 
kan også anskues som subjektpositioner, og 
hvert individ vil derfor ’råde over’ et varierende 
antal af subjektpositoner, der fletter sig sam-
men og bliver relevante (eller irrelevante) alt ef-
ter, hvilken kontekst og i hvilke relationer man 
befinder sig, og hvilke positioner man identifice-
rer sig med. 
 Til alle subjektpositioner knytter sig 
en række betydninger og forventninger. En del af 
disse betydninger og forventninger vil være køn-
nede. Derfor tilbyder en subjektposition særlige 
måder at forstå sig selv på og måder blive for-
stået på af andre – ikke bare som individer, men 
som individer med køn. Disse betydninger er na-
turligvis afhængige af de specifikke relationer, 
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man tager del i, og de kontekster, som relatio-
nerne indgår i. Så den kobling, der eksempelvis 
er mellem kvindekøn og sygeplejerske og man-
dekøn og HTX-studerende, er ikke naturgiven. 
Den er derimod et produkt af historiske, kultu-
relle og strukturelle processer og praktikker og 
er dermed foranderlig. 

Mads vælger kønstraditionelt
Men lad os se hvad den her type teori kan, når 
det handler om at forstå, hvordan køn er på spil, 
når unge skal vælge uddannelse. Vi skal møde 
Mads og Kathrine, som de portrætteres på Un-
dervisningsministeriets digitale uddannelses-
guide. 
 Mens Kathrine er under uddannelse, 
blev Mads færdig med sin uddannelse for et 
halvt år siden. Historien om Mads begynder så-
dan her: ”Mads Poulsen er automekaniker. Han 
kan især godt lide at arbejde med nyere biler, og 
han vil gerne lære endnu mere om el og diesel. 
Han er også glad for samværet med kollegerne”.
 Mads har foretaget det man kan kalde 
et absolut kønstraditionelt valg af uddannelse 
og erhverv. Der er dermed en helt forventelig 
sammenhæng mellem Mads’ valg af uddannelse 
og hans køn. I historien på uddannelsesguiden 
kan Mads derfor uproblematisk og gnidningsløst 
tildeles subjektpositionen som ’mekaniker’. 
 Af samme grund er køn heller ikke no-
get der adresseres direkte, når historien om 
Mads skal fortælles. Teksten siger ikke: ”Selvom 
Mads er en ung mand, har han valgt en uddan-
nelse som mekaniker”. Det ville have været et 
mærkeligt udsagn i den her historie. 

Kathrine vælger kønsutraditionelt
Anderledes forholder det sig, når Kathrines hi-
storie skal fortælles. Den begynder sådan her: 
”Kathrine har valgt teknisk gymnasium, selvom 
der kun er få piger i klassen. Hendes plan er at 
læse til civilingeniør.” 
 I Kathrines tilfælde er der en overra-
skende sammenhæng mellem køn og uddannel-
sesvalg og det kan være forklaringen på, at køn 

rykker frem i første linje af hendes historie. Hvor 
man i Mads’ tilfælde kan gå direkte til at fortælle 
om Mads’ interesse for biler, el og diesel, så bli-
ver Kathrines faglige interesser sekundære, 
bogstaveligt talt skubbet til side af en anden 
fortælling, nemlig den, der handler om at vælge 
kønsutraditionelt. 
 Det er ikke kun indledningsvis, at de to 
historier skiller sig ud fra hinanden. For hvor 
Mads’ historie udmærker sig ved slet ikke at ind-
drage køn som noget, der er betydningsfuldt, så 
fylder køn meget i historien om Kathrine. 

Støjende køn
Men hvad fortæller det os? 
 Det fortæller os først og fremmest, at 
der er knyttet køn til forestillinger om både ud-
dannelse og erhverv. Det fortæller også, at køn 
først og fremmest kommer til at ’fylde noget’, i 
det øjeblik man bryder med de kulturelt forank-
rede normer for, hvordan kønnede kobles til valg 
af uddannelse og arbejde. 
 Som Kathrines (og mange andre un-
ges) historie viser, så er der masser af mulighed 
for at vælge utraditionelt. Ingen afviser Kathrine 
i døren til htx-studiet. Kathrine er heller ikke det 
eneste eksempel på kønsutraditionelle valg af 
uddannelse og erhverv på uddannelsesguidens 
hjemmeside – der er eksempelvis også en mand-
lig pædagog, en mandlig designer og en kvinde-
lig ingeniør. 
 Og det faktum, at det kan lade sig 
gøre, og at vi også kan pege på unge, der rent 
faktisk vælger utraditionelt, kan naturligvis bru-
ges som et argument for, at der slet ikke er no-
get problem. Hvis man vil, så kan man. Og det er 
jo såre rigtigt. Men historien om Kathrine på ud-
dannelsesguiden viser alligevel, at det måske 
ikke er helt så enkelt endda. 
 I historien kommer Kathrines køn til at 
stå i vejen for, at hun i lighed med Mads uden vi-
dere kan tildeles den subjektposition, som hen-
des uddannelsesvalg umiddelbart lægger op til. 
Positionen som ’studerende på teknisk gymna-
sium’ har nemlig et kønsmærke, der er anderle-
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des end det, der er på Kathrines krop, hvilket be-
sværliggør hendes placering i denne position. 
Hvor Mads’ køn ikke umiddelbart gør noget væ-
sen af sig, så støjer Kathrines køn. Det er ikke 
helt ligetil at forene subjektpositionen ’pige’ 
med subjektpositionen ’htx-studerende’. 
Helt stille er der nu heller ikke omkring køn i 
Mads’ historie, men det vender vi tilbage til. 

”Ikke kun for drenge”
Lige nu skal vi prøve at komme lidt videre med at 
forstå, hvad der er der sker, når historien om Ka-
thrines uddannelsesvalg skal fortælles. 
 Under overskriften ”Ikke kun for 
drenge” står der: ”Htx opfattes normalt som no-
get primært for drenge. Sådan tænkte Kathrine 
også til at starte med. Men hun brugte sine erfa-
ringer fra idrætsungdomsskolen og fulgte sin 
lyst for resten, og så sprang hun ud i det”.  
 Desuden er der et citat, hvor Kathrine 
selv forklarer, hvad denne erfaring består i: ”Den 
idrætsklasse, jeg gik i, der var vi kun tre piger og 
2� drenge, så det generer mig ikke, og man kan jo 
også hygge sig med drengene. Og egentlig er det 
lidt forkert, for der er også fag for piger på htx, 
fx design, service og kommunikation”. 
 Og Kathrine uddyber: ”Jeg tror det 
kommer af, at drenge tænker fysik og matema-
tik på højt niveau, og det er ikke så tit, at piger 
gør det. Men kan jo rent faktisk vælge de to fag 
fra, og nøjes med at tage engelsk og dansk, og så 
er tingene ligesom på et almindeligt gymnasium. 
Man skal bare have det på b-niveau og så af-
slutte det der.” 

Kathrines opgør
Her ser vi, hvordan køn i høj grad bliver bestem-
mende for, hvordan Kathrine kan fortælle om sit 
valg af uddannelse. Det der er værd at bide 
mærke i, at det i langt højere grad er forestillin-
gerne om uddannelsen end det at være på ud-
dannelsen, som spænder ben i Kathrines fortæl-
ling. 
 Kathrine taler op imod en forestilling 
om, at ’Htx opfattes som noget primært for 

drenge’. Heldigvis har Kathrine nogle erfaringer 
med at være pige blandt mange drenge, og det 
er de erfaringer, der giver hende mod på at følge 
sine faglige lyster. 
 Dermed taler hun også op imod en 
forestilling, der handler om, at både piger og 
drenge forventes at foretrække selskab af men-
nesker af deres eget køn. ’Man kan jo også hygge 
sig med drengene’ må hun forklare. 
 En anden forestilling, Kathrines taler 
sig op imod, er forestillingen om, at der er nogle 
fag, der appellerer mere til det ene køn end det 
andet. Og dermed også fag, som det ene køn er 
bedre til en det andet. Den forestilling griber Ka-
thrine i et forsøg på at forhandle uddannelsens 
kønsmærke. På den måde kan man se hendes 
udsagn som et indlæg i en forhandling, en måde 
at sige, at hun ikke gør køn forkert. At det i mod-
sætning til, hvad man forestillingerne siger, er 
vældigt meningsfyldt at være pige på htx. 

Fokus på det forventede
Kathrines går så vidt i sit forsøg på at forhandle 
en meningsfuld position, at hun forklarer, at man 
slet ikke (som pige) behøver at bevæge sig ud 
over det kulturelt forventelige. Man kan jo vælge 
’drengefagene’ matematik og fysik fra, og nøjes 
med at tage engelsk og dansk. ’Og så er tingene 
ligesom på et almindeligt gymnasium’ som Ka-
thrine siger. 
 Det er imidlertid interessant, at det 
netop ikke er det, Kathrine selv har gjort. Lidt 
senere i interviewet fortæller hun nemlig, at 
hendes to yndlingsfag er matematik og design. 
Alligevel bruger hun krudt på at fortælle om de 
fag, der måske kunne være med til at tegne et 
mindre entydigt billede af, hvilket køn der hører 
hjemme på htx. 
 Og den, der har lavet historien om Ka-
thrine på ug.dk, er med hende her – der gøres 
nemlig meget ud af at fortælle om det, Kathrine 
laver i faget design, mens der intet fortælles om, 
hvad hun laver i matematik. Konsekvensen bliver, 
at vi ikke får at vide, hvad man laver i matematik 
på htx, eller hvorfor det er et spændende fag. 
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Endnu vigtigere er historien med til at reprodu-
cere en opdeling i ’drengefag’ og ’pigefag’. Der-
med ekskluderes den naturvidenskabeligt-inte-
resserede pige som mulig subjektposition for 
Kathrine i historien til fordel for den kulturelt 
genkendelige, ofte fortalte (og stereotype?) for-
tælling om kvinders interesse for ’bløde’ fag som 
design, service og kommunikation. 

”Og en enkelt kalender med damer” 
Hvor Kathrines muligheder for at gøre pigekøn 
på en kulturel genkendelig måde skaber besvær-
ligheder, forholder det sig anderledes med 
Mads, der har foretaget et kønstraditionelt ud-
dannelsesvalg. 
 Men betyder det, at køn forsvinder? 
Eller at det ikke er relevant? Både ja og nej. Ja, 
fordi det forsvinder som en eksplicit kategori i 
historien og på den måde gøres det irrelevant. 
Nej, fordi det stadigvæk er der, ikke mindst i den 
måde, som historien om arbejdspladsen fortæl-
les på: 

”Den store, lyse værkstedshal er forbav-
sende ren. Der er personbiler, varebiler 
og mekanikere overalt. På væggen hæn-
ger der skruetrækkere, skruenøgler, 
topnøgler, tænger – og en enkelt kalen-
der med damer”.

Mads fortæller i forlængelse heraf, at der er en 
god stemning på værkstedet. ”Vi udveksler erfa-
ringer og snakker med hinanden samtidig med, 
at vi arbejder”. Det gode samvær med kollegerne 
fortsætter også uden for arbejdstiden. ”Vi arran-
gerer forskellige ture, fx en fodboldtur, hvor vi 
skal ind og se landskamp. Og vi tager ud og bow-
ler en gang imellem”. 

Stille køn. Sådan da
Vi får her at vide, at hallen er ’forbavsende ren’, 
og at der på væggene hænger alskens værktøj 
og ’en enkelt kalender med damer’. Hvor lidt eller 
hvor meget tøj damerne har på, står der ikke no-
get om, men et bud kunne være, at vi er ovre i 

den afklædte afdeling. Det er det, der er det kul-
turelt forventelige, og derfor kan oplysningen 
udelades af teksten. 
 Denne beskrivelse af værkstedshallen 
kan på den ene side læses som en afkræftelse af 
i hvert fald én af fordommene om mekanikerar-
bejdet, nemlig, at det foregår i snavsede omgi-
velser. Beskrivelsen af dame-kalenderen kan en-
ten læses som en forundret konstatering af, at 
der kun er én kalender (og ikke som forventet 
flere) eller som en bekræftelse på, at der selv-
følgelig hænger sådan en kalender netop her. 
 Beskrivelsen kan også læses som en, 
der kønsmærker denne arbejdsplads på en helt 
særlig måde. Her foregår arbejde, der forbindes 
med snavs af den slags, der kræver blå kedel-
dragter, hvor man får olie på fingrene. De, der 
arbejder her, kan lide at se på ’damer’. Som Mads 
fortæller, så kan de også godt lide at tage ud og 
se fodboldkampe sammen efter arbejdstid. 
 Pointen her er ikke, at der er noget 
galt med hverken pige-kalendere eller mænd, 
der finder fællesskab i at se fodbold efter ar-
bejde. Pointen er, at det billede, som fortælles 
frem her, ikke er kønsneutralt. Det er kønnet, og 
det er kønnet på en måde, som betyder, at det 
bliver naturligt og selvfølgeligt at de, der arbej-
der her, er mænd og ikke kvinder. På den måde 
reproducerer teksten en traditionel sammen-
kædning af køn og uddannelsesvalg. På den 
måde gøres nogle positioner støjfrie og uproble-
matiske i historien, mens andre gøres støjende 
og problematiske. 

Køn kan gøres rigtigt og forkert
Med det sociokulturelle udgangspunkt i ryggen 
og subjektpositionsbegrebet i hånden kan vi 
altså se på køn som en aktivitet, noget der gøres 
i samspillet mellem individ og kultur, frem for en 
essens, der i form af en naturgiven kerne befin-
der sig indeni mennesket. 
 For bedre at kunne forstå historierne 
om Kathrine og Mads, og forhåbentligt også 
nogle af alle de vejledningssøgende unge, mang-
ler vi at adressere, hvorfor det tilsyneladende er 
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mere attraktivt at vælge kønstraditionelt end 
det er at agere kønsutraditionelt. 
 Filosoffen Judith Butler taler om so-
cial genkendelighed som den præmis, vi gør køn 
ud fra (Butler 1993). Det betyder, at der i en kul-
tur vil være en række forventninger til, hvordan 
drenge og piger, mænd og kvinder gør køn. Helt 
konkret handler det om, at vi forventer, at køn 
gøres på en måde så der fremvises en særlig for-
bindelse mellem det biologiske køn, den måde vi 
opfører os på, og vores seksuelle orientering og 
optræden. Sagt med nogle lidt andre ord, så er 
der altså nogle forventninger til, at kvinder opfø-
rer sig på en lang række måder, der opfattes som 
’feminine’, og at de retter deres seksuelle begær 
efter mænd, ligesom der er nogle forventninger 
til, at mænd opfører sig på måder, der opfattes 
som ’maskuline, og at de retter deres seksuelle 
begær mod kvinder. 
 Hvis nogle af komponenterne gøres 
anderledes betyder det, at man marginaliseres 
eller ekskluderes, fx ved at man placeres i en ’af-
vigerkategori’ (Stormhøj 2006: �1). Og det er det, 
der – i mild form – sker, når vi kalder piger for 
’drengepiger’, hvis de vil være anlægsgartnere 
eller virksomhedsledere, eller drenge for ’femi-
nine’, hvis de vil være frisører eller lave omsorgs-
arbejde. 

Gode uddannelsesvalg for drenge og piger
Dorthe Staunæs (2004) bruger begrebet kon-
tekstuel genkendelighed, der retter opmærk-
somheden mod de konkrete kontekster, der dan-
ner ramme om specifikke forventninger om so-
cial genkendelighed. Med det begreb kan vi stille 
skarpt på vejledningskonteksten og spørge: 
 Hvad bliver genkendt som gode, rig-
tige uddannelsesvalgt for hhv. piger og drenge i 
vejledningsprocessen? Og hvilke koblinger mel-
lem køn og uddannelsesvalg fører til, at der stil-
les spørgsmål til om valget er godt og rigtigt? 
Hvordan kan vejledningen bidrage til at unge 
med utraditionelle uddannelsesønsker føler sig 
genkendt? 

 Som individ kan man gøre køn på må-
der, som er mere eller mindre kulturelt vellyk-
kede og acceptable. Forenklet sagt, så falder 
den sociale accept og anerkendelse i takt med at 
køn gøres på måder, som falder udenfor det kul-
turelt forventede. 
 Det har altså konsekvenser for men-
nesker at gøre køn på andre måder end de, som 
er forventet af dem. Og fordi køn ikke er noget, 
vi kan lægge fra os, så betyder det vældig meget 
for de fleste, om de bliver opfattet som helt al-
mindelig eller som nogle, der er lidt mærkelige. 

Afhængige af støtte og opmuntring
En vigtig pointe i forhold til analysen af histori-
erne om Mads og Kathrine er, at det ikke kun er 
de unge selv, der er med til at fortælle. Billedet 
af mekanikerarbejdspladsen som en mono-køn-
net arbejdsplads produceres også af en fortæl-
ler på Undervisningsministeriets uddannelses-
guide. 
 Denne fortæller er gennem sin beskri-
velse af htx og sin vinkling af Kathrines historie 
ligeledes med til at skabe et billede af htx som 
noget, der stadigvæk primært er for drenge., og 
lægger dermed op til nogle bestemte kønnede 
subjektpositioner i uddannelsesvalget. Det kan 
hverken Kathrines tilstedeværelse, hendes gode 
erfaringer eller interesse for matematik ændre 
på. 
 Dermed rettes opmærksomheden 
mod den sammenhæng, som historierne om 
Mads og Kathrine produceres i. Og det er en vej-
ledningssammenhæng. Historierne er tænkt 
som oplysning om valg af uddannelse til unge 
uddannelsessøgende. Unge af begge køn. Unge 
med mangfoldige interesser og evner, der i prin-
cippet kan udmøntes i en stor variation af ud-
dannelser og erhverv. Og unge, der står over for 
valgprocesser, hvis udfald kan afhænge af, hvor-
dan de bliver støttet, opmuntret, udfordret eller 
begrænset – eller med teoriens ord: hvordan de 
bliver socialt genkendt. 
 Som vi har set er køn i høj grad på spil i 
den sociale genkendelse, som vejledningskon-
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teksten her producerer. Vejledningskonteksten 
gør m.a.o. køn til et mere eller mindre synligt kri-
terium for, hvilke uddannelsesvalg der er forbun-
det med social genkendelighed, og hvilke der 
sætter den unge i farezonen for at indtage en 
afvigerposition.

Hvad er vejledningens rolle?
Men viser historierne ikke bare, hvordan virke-
ligheden er? Kalenderen hænger jo dér på væg-
gen i værkstedshallen, og Mads fortæller jo selv, 
at de går til fodbold sammen efter arbejde. Og 
Kathrine og hendes tre kvindelige kammerater 
er jo i klart mindretal i klassen. Hvorfor i alver-
den er et galt at videreformidle det, man som 
vejleder ser, hører og ved? Skal de unge ikke 
vide, hvad de går ind til? 
 Spørgsmålet kunne også stilles på den 
her måde: Skal vejledningen være med til at 
skabe snævre rammer for, hvordan unge kan 
gøre køn? Skal vejledningen være med til at fast-
holde entydige koblinger mellem køn og uddan-
nelse? Skal vejledningen være med til at repro-
ducere forenklede, stereotype billeder af uddan-
nelser og arbejdspladser? 
 Eller skal vejledning være noget an-
det? 

Sine Lehn-Christiansen er cand.mag. i psykologi 
og pædagogik og ph.d.-studerende ved Institut 
for Uddannelsesforskning på Roskilde Universi-
tet
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