
 

Nyckelbudskap från rapporten 
Yrkesutbildning i Norden 
 
Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, har på uppdrag av Nordiska 
ministerrådet genomfört en studie som fokuserar på den könsuppdelade 
yrkesutbildningen i Norden. Med utgångspunkt i rapportens innehåll kan bland 
annat följande urskiljas som viktiga inslag i det fortsatta arbetet för att motverka 
könsskillnader i yrkesutbildning och på därtill kopplade arbetsmarknader: 
 

• Lagstiftning om förbud mot diskriminering och sexuella trakasserier, samt krav på 
förebyggande arbete mot detsamma på såväl arbetsplatser som inom utbildning.  

• Aktivt ansvarstagande från branschorganisationer och arbetsgivarparter i 
implementeringen av det förebyggande och motverkande arbetet mot 
diskriminering och sexuella trakasserier. Fungerande stöd och uppföljning i 
implementeringen av lagkraven.  

• Läroplaner och kursplaner som omfattar kunskaper om kritiskt tänkande och som 
ger elever på yrkesutbildningen verktyg att se och motverka exkluderande normer 
och attityder i den kommande yrkesrollen. Tydlig ansvarsfördelning i 
utbildningsorganisationen avseende implementeringen genom hela utbildningen, 
såväl den skolförlagda som den arbetsplatsförlagda delen. 

• Grundläggande krav på kunskaper om normer och könsstereotyper inom 
yrkeslärarutbildningen. Särskilt beaktande av yrkeslärarnas komplexa och bitvis 
motstridiga uppdrag avseende motverkande av begränsande normer och 
stärkande av elevernas anställningsbarhet.  

• Fortbildning för verksamma handledare och lärare i den arbetsplatsförlagda delen 
av yrkesutbildningen, med fokus på normer och könsstereotyper och med särskilt 
beaktande av yrkeslärandets komplexitet och bitvisa motstridigheter avseende 
motverkande av begränsande normer och stärkande av anställningsbarhet.  

• Studie- och yrkesvägledning som utgår från medvetenhet om normer och 
könsstereotyper för att motverka vägledning som upprepar och förstärker 
begränsande normer, omfattande såväl den vägledning som sker inom utpekad 46 
studie- och yrkesvägledning som den som sker inom ramen för ordinarie 
undervisning.  

• Fokus på att förändra exkluderande normer, förhållanden och villkor i riktade 
nätverk mot underrepresenterade grupper inom specifika branscher. Medvetenhet 
om risker att förstärka könsstereotyper i separatistiska inslag. 



   

 
     

 

• Ett generellt stärkt fokus på motverkande av könade yrkestraditioner och 
yrkeskulturer, snarare än ett ensidigt fokus på förändring i representation av 
könade kroppar.  

• Fokus på att förändra exkluderande normer, förhållanden och villkor i riktade 
insatser mot underrepresenterade grupper inom specifika branscher. Medvetenhet 
om risker att förstärka könsstereotyper i separatistiska inslag. 

 
Läs rapporten Yrkesutbildning i Norden - kunskap och insatser för att motverka 
könsuppdelning 
 
Om rapporten 
Rapporten Yrkesutbildning i Norden ger en kunskapsintroduktion till yrkesutbildning 
och kön som område, beskriver översiktligt hur yrkesutbildning i Norden är 
organiserad samt ger exempel på hur man arbetat för att bryta könsuppdelningen 
och behålla studenter som tillhör underrepresenterat kön i Norden. Studien 
inkluderar även en avslutande analysdel där kartläggningens resultat diskuteras 
med stöd i befintlig kunskap om fältet.  
 
Rapporten visar att det är komplext att motverka könsskillnader i yrkes-
utbildningen i Norden och den därtill kopplade arbetsmarknaden. Forskningen 
lyfter flera möjliga samverkande förklaringar till skillnaderna. Beroende på hur 
skillnaderna formuleras som problematiska framstår olika strategier för att 
motverka dem som mer eller mindre önskvärda. Det framstår dock med all 
tydlighet att komplexiteten kräver strategier och insatser på flera nivåer och inom 
flertalet områden, oavsett vilken problembild som finns i förgrunden. Det krävs 
även ett mer omfattande och distribuerat fokus på normer och attityder, som 
riktas mot aktörer och praktiker på flera nivåer på arbetsmarknaden och inom 
utbildningssystemen. 
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