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Normkritik: Stöd för kollegiala samtal 

Normkritik: Stöd för kollegiala 
samtal 
 
Ett första perspektiv är att rikta blicken mot den egna verksamheten. Till exempel kan 
följande frågor användas:  

• Hur lika eller olika är vi som arbetar på skolan? Vilka erfarenheter bär vi med oss från 
tidigare studier eller arbetsliv?   

• Vilka normer råder på vår skola? Vad ger status i fikarumsdiskussionen, till exempel? 
• Finns det risk att vår gruppsammansättning och våra normer får negativ inverkan på 

så vis att vissa perspektiv inte ryms?  
• Hur kan vi minimera eventuella negativa konsekvenser, och hur möjliggör vi nya 

perspektiv? 
 

Ett andra perspektiv är att inventera verksamhetens förutsättningar sett till studie- och 
yrkesvägledning som hela skolans ansvar: 

• Har vi tillräckligt med kompetens om den vida studie- och yrkesvägledning på 
skolan? Om inte, hur kan den tillföras och utvecklas? 

• På vilka sätt kan varje enskild person och kollega ta ansvar för att sätta studie- och 
yrkesvägledning i fokus? 

• Hur synliggör vi de aktiviteter och insatser som olika klasser eller grupper erbjuds 
för att säkerställa variation?  

 
Ett tredje perspektiv är att utgå från elevgrupperna i verksamheten: 

• Vilka behov har elevgrupperna? Hur har vi fått information om behoven 
(antaganden, statistik, från eleverna)?  

• Vilka program/yrken väljer våra elever? Vilka program/yrken väljer våra elever 
inte? 

• Vilka val av utbildning gör olika elevgrupper? Kan mönster skönjas och i så fall 
vilka och varför?  Vilka yrken och utbildningar har hög/låg status och varför? 

• Vad skulle vi behöva erbjuda för alternativ för att: 
– Vidga perspektiv? 
– Bryta stereotypa mönster? 

• Hur kan vi få stöd i att utveckla vår repertoar för att kunna lyfta fram olika 
alternativ för eleverna?  

• Hur utvärdera och analysera att våra insatser ger effekt? 
• Vad vill eleverna veta mer om? Vilka yrken och utbildningar känner de till?  
• Vilken kompetens har vi i lärarlaget/på skolan? Behövs kompetensutveckling? 

Vilka studievägar och yrken känner vi till? 
 

 


